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KONČNI POROČILI O OPRAVLJENEM 
NADZORU: 

A) ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE GORJE ZA LETO 2020 

B) LETNEGA RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM 
PREMOŽENJEM ZA LETO 2020 

 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Metka Bobič, predsednica Nadzornega odbora 
Občine Gorje. 
 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2020. 
2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2020. 

 
 
 

Peter Torkar  
župan Občine Gorje 

 



A) KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA 

LETO 2020 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2017) je Nadzorni odbor Občine Gorje na svoji 14. redni seji, dne  6. 7. 2021 sprejel  
 
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA  PRORAČUNA OBČINE  GORJE ZA LETO 2020 

 
 
Nadzorni odbor Občine Gorje je od 22. 4. 2021 do 6. 7. 2021 opravljal aktivnosti, povezane z nadzorom 
Zaključnega računa proračuna Občine Gorje  za leto 2020.  
 
V skladu s cilji nadzora se je Nadzorni odbor usmeril predvsem na ugotavljanje skladnosti z 
obličnostnimi zahtevami, pravilnosti vodenja knjig, namenskosti, ki zajema preverjanje zakonitosti in 
pravilnosti poslovanja, ter smotrnosti, ki zajema ocenjevanje gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja.  
 

 
 

I. PODATKI O NADZORU 
 

1. Nadzorni odbor Občine Gorje v sestavi: 
Metka Bobič, 
Anuška Mandeljc, 
Marija Kozomara 
Darja Ferjan in 
Banko Branko (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki). 
 

2. Predmet nadzora: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2020. 
 

3. Nadzorovana oseba: 
Občina Gorje, ki jo zastopa župan Peter Torkar (v nadaljnjem besedilu nadzorovana oseba). 

 
4. Datum nadzora:  
22. 4. 2021 – 6. 7. 2021. 

 
II. UVOD 

 
1. Osnovni podatki o nadzorovani osebi 

a) Organi in organiziranost ter število zaposlenih 
 
Nadzorovana oseba ima naslednje organe: 

 Občinski svet, ki šteje 11 članov, 
 Župana, 
 Nadzorni odbor, ki šteje 5 članov. 

Občinska uprava nadzorovane osebe je organizirana kot enovita enotna uprava, ki opravlja upravne in 
strokovno-tehnične naloge na posameznih področjih dela splošnih in kadrovskih zadev, javnih financ, 



gospodarskih dejavnosti, negospodarskih družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, ter 
inšpekcijskih služb, v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, in trenutno 
šteje 6 zaposlenih. Nadzorovana oseba je soustanoviteljica medobčinskega organa, to je Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica. 
 

b) Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe 
 
Nadzorovana oseba je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin in 
določitvi njihovih območij (ZUODNO-F, Ur. l. RS št. 61/06) na območju naselij Grabče, Krnica, Mevkuž, 
Perniki, Podhom, Poljšica, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zatrnik, Zgornje Gorje in 
Zgornje Laze. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in 
upravljati z vsemi vrstami premoženja ter samostojno opravljati lokalne zadeve javnega pomena, 
določene z zakonom in statutom občine.   

 
Nadzorovano osebo predstavlja in zastopa župan, v času izvajanja nadzora pa je bil odgovorna oseba 
župan Peter Torkar.   
 

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora 
 
Sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora Nadzorni 
odbor ocenjuje za korektno.  
 
2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 
 

 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15– ZFisP 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18); 

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12– 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 30/18); 

 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF – C, 114/06 – ZUE); 
 Statut Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017); 
 Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2020 (UGSO, št. 55/2019 in 35/2020); 
 Odlok o Zaključnem računu Občine Gorje za leto 2020 (UGSO,  št. 21/2021); 
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gorje (UGSO, št. 27/2017); 
 Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009). 

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 
 

Datum sklepa za začetek: 28. 4. 2021 
Številka: 013-2/2021-1 (v nadaljevanju sklep o nadzoru) 

 
4. Namen in cilji nadzora 

 
Na izbranih proračunskih postavkah: 

1. preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter 
transparentnost poslovanja, 

2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom za leto 2020 
3. preveriti namenskost porabe proračunskih sredstev, ki zajema pravilnost in zakonitost 

poslovanja,  
4. preveriti smotrnost porabe proračunskih sredstev, ki zajema gospodarnost, učinkovitost in 

uspešnost poslovanja,  
5. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, 
6. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,  
7. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje.  
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221


5. Način dela 
 

Postopek nadzora je potekal po sledečih korakih: 
 priprava načrta izvedbe nadzora, 
 proučitev zakonodaje in pravnih aktov nadzorovane osebe, 
 pregled dokumentacije za izbrane proračunske postavke, 
 izvedba nadzora, 
 priprava predloga poročila o opravljenem nadzoru. 

 
V skladu s sprejetim Programom dela Nadzornega odbora za leto 2021 so nadzorniki opravili 
nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2020. Nadzorni odbor je v Sklep o 
nadzoru št. 013-2/2021-1 vključil nalog za predhodno predložitev dokumentacije – kartic 
finančnega knjigovodstva naslednjih postavk:  
 
 20110101 – Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva 
 20170201 – Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje voda 
 20170302 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - kanalščina 
 Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnine s parc. št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje Gorje 

(celoten spis). 
 
Nadzorovana oseba je v roku predložila zahtevno dokumentacijo, kar je nadzornikom omogočilo 
predhodno pripravo na nadzor, ki je bil izveden dne 19. 5. 2021. Pri nadzoru so bili navzoči: 
 Monika Breznik, Višja svetovalka I (javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti), 
 Barbara Whitfield, svetovalka III (premoženjsko pravne in splošne zadeve), 
 Primož Tomše Zorč, direktor občinske uprave in 
 Drago Bregant, svetovalec II (višji svetovalec za okolje in prostor ter gospodarske javne 

službe). 
 

Omenjeni zaposleni občinske uprave so glede na pristojnost in skrbništvo postavk, podajali 
odgovore na vprašanja nadzornikov. Nadzornikom je bila predložena dokumentacija, ki so jo 
zahtevali. 

 
III. UGOTOVITVENI DEL 

 

1. Proračunska postavka 20110101 – Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva  (celotne 
razpis z vlogami) 

 
Nadzorni odbor je pregledal predložene dokumente javnega razpisa, objavljenega v glasilu Občine 
Gorje Gorjanc, št. glasila 120, kot tudi na uradni strani Občine Gorje 26. 3. 2020, datum objavljenega 
dokumenta 17. 3. 2020, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja.  Za subvencioniranje ukrepov za razvoj kmetijstva in v občni Gorje je 
bilo v proračunu namenjeno 17.000,00 EUR.  
Razpis je predvidel štiri vrste ukrepov: 
 Ukrep 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Sredstva za ukrep v višini 10.000,00 EUR. 
Prispelo štirinajst vlog.  

 Ukrep 5 - Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis. Sredstva za ukrep v 
višini 1.500,00 EUR. Prispela ni nobena vloga. 

 Ukrep 7 - Pomoč za nove investicije za delo v gozdu. Sredstva za ukrep v višini 2.000,00 EUR. 
Prispela ena vloga. 

 Ukrep 8 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Sredstva za ukrep v višini 3.500,00 EUR. Prispelo sedem vlog za ukrep. 
 



Razpis s pogoji pridobitve subvencije je pripravila Komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija je odprla 
vloge, jih pregledala in točkovala glede na parametre določene v razpisu. Sredstva so bila dodeljena 
glede točkovanja vloge znotraj ukrepa in v okvirih minimalne – maksimalne finančne pomoči določene 
za posamezno vlogo.  
 
Na razpisu za ukrep 1 je v prvem roku prispelo trinajst vlog pri čemer so bila sredstva v višini 
10.000,00 EUR razdeljena. Na drugem roku je prispela še ena vloga. Komisija je obravnavala vloge 
drugega roka za ukrep 1 po ovrednotenju in točkovanju ukrepa 7 in 8. Komisija je s sklepom sprejela 
prenos sredstev iz ukrepa 5, kjer ni bilo podane nobene vloge, na ukrep 1. Prenesenih je bilo 437,30 
EUR s čimer so bila izplačane pomoči za vse vloge v naslovu ukrepa 1. Skupno je na razpis prispelo 
dvaindvajset vlog, pri čemer je bila ena vloga nepopolna. V osemdnevnem roku za dopolnitev je bila 
vloga dopolnjena in je tako ustrezala razpisnim pogojem. 
 
Nadzorni odbor je v okviru nadzora natančno pregledal celotni postopek razpisa, dodelitve subvencij 
in pripadajočo dokumentacijo. 
 
Ugotovitve: 
Nadzorni odbor pri pregledu predmetnega javnega razpisa ni ugotovil morebitnih nepravilnosti. Vsi 
postopki so bili vodeni skladno z navodili v razpisu, vse prijave obsegajo zahtevana dokazila, vsa 
izplačila pa imajo podlago v pravnomočnih odločbah nadzorovane osebe.  

 
2. Proračunska postavka 20170201 – Odvajanje odpadnih in padavinskih voda in čiščenje 

voda 
 
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v Občini Gorje ureja Koncesijska pogodba za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (prvotne) za obdobje 
25 let od 30. 5. 2002. Novo ustanovljena Občina Gorje leta 2006 je postala pravna naslednica nekdanje 
KS Gorje in je vstopila v pogodbeno razmerje z najemnikom in dosedanjim koncedentom.  
 
Pogodba o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za opravljanje gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorje je bila 
sklenjena za obdobje od 1. 1. 2010 dalje, s katero so urejena medsebojna razmerja med najemnikom in 
najemodajalcem, ki se nanašajo na najem in uporabo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda v lasti nadzorovane osebe. Pogodba je dopolnjena z aneksom št. 1 in št. 2, s 
katerima je bila dana v najem dodatna infrastruktura, ki jo je dodatno zgradila nadzorovana oseba in 
določata njeno vrednost in amortizacijsko dobo.  
 
Nadzorovana oseba je zgradila vzporedno z ostalimi investicijami nove dele fekalne kanalizacije in 
sicer fekalno kanalizacijo Spodnje Gorje (Fortuna), Krnica, Krnica (Hotunje) in Grabče. Sestavni del te 
infrastrukture so tudi črpališča na električno energijo (Grabče, Hotunje in  Krnica) za njihov zagon je 
nadzorovana oseba vzpostavila odvzemna mesta električne energije in s tem je bila kot lastnica tudi 
plačnica porabljene električne energije. Ta infrastruktura je bila v najem na WTE prenešena s 1. 1. 
2016. Sprememba plačnika električne energije je bila urejena šele 1. 6. 2020 predvsem zaradi 
neodzivnosti najemnika. Do tega datuma je za nemoteno obratovanje črpališč sredstva zagotavljala 
nadzorovana oseba iz proračuna in s tem ni bil posredno strošek prenesen na občane. Za nadzorovano 
obdobje je ta strošek znašal 1840,90€. 
 
Nadzorni odbor je pregledal Pogodbo o poslovnem najemu z aneksoma, vlogo nadzorovane osebe za 
spremembo plačnika električne energije, račune za električno energijo ter korespondenco med 
nadzorovano osebo in WTE v zvezi s spremembo plačnika. Dokumentacija je pregledna, sledljiva in 
ustrezno urejena. 
 
Infrastruktura Bled d.o.o. za potrebe Občine Bled in Občine Gorje izvaja mesečni obračun, izterjavo in 
prenakazilo republiške takse za obremenjevanje voda. Osnova za obračun zgoraj navedenih del je 



Dogovor takratnega direktorja Infrastrukture Bled d.o.o in župana Občine Bled, ki sta ga sklenila leta 
2007 v katerem je določen strošek obračuna republiške takse za obremenjevanje voda v višini 800,00 
EUR +DDV. Delež posameznih občin se določi na podlagi deleža zaračunane vode po posameznih 
mesecih.  
 
Nadzorni odbor je pregledal Dogovor o izračunu stroška, račune in izračun deleža obračunane vode za 
posamezno občino po mesecih. Skupni strošek nadzorovane osebe je v letu 2020 znašal 2.212,32 EUR.  
 
Ugotovitve: 
Nadzorni odbor v opravljenem nadzoru ni ugotovil nepravilnosti. 
 

3. Proračunska postavka 20170302 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - kanalščina 

 
V okviru nadzora proračunske postavke 20170302 je bil pregledan konto 40250310 – Upravljanje s 
kanalizacijo (WTE). Nadzorni odbor je v okviru nadzora pregledal pogodbe, dogovore in račune s tega 
področja. 
 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se skupno izvaja za področje Gorij in Bleda. Po razdelitvi Občine 
Bled na Občino Gorje in Občino Bled je bilo potrebno razdeliti tudi premoženje gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda in seveda obveznosti, ki iz tega sledijo. V decembru 2011 
sta obe občini skupaj naročili Finančni in pravni elaborat za delitev premoženja in delitev obveznosti 
med obema občinama, ki je podlaga za zaračunavanje stroškov čiščenja odpadnih voda - kanalščine. 
Strošek upravljanja s kanalizacijo je sestavljen iz stroška za delovanje čistilne naprave in vodov, 
fiksnega stroška in stroška kapitala (odplačevanje kreditov za izgradnjo skupne infrastrukture). 
Stroški delovanja čistilne naprave se delijo izključno po porabi vode (delež Občine Gorje 18,25 %) 
medtem, ko se fiksne stroške deli v razmerju glede na število prebivalcev (50 %) in porabo vode (50 
%) (delež Občine Gorje 22,10 %) kar velja tudi za kapitalske stroške. Ta sodila so določena na podlagi 
analize podatkov za čas od leta 2005 do leta 2010 in niso bila spremenjena vse do danes. Koncesionar 
WTE na podlagi vrednosti infrastrukture, ki jo ima v najemu od nadzorovane osebe, plačuje najemnino 
v višini amortizacije, ki znaša 1559,15 EUR mesečno, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin in Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske vode na območju Občine Gorje. V tej pogodbi je tudi določeno, da če 
cena storitve ne pokriva lastne cene, najemodajalec pokrije najemniku razliko za povišane fiksne 
stroške. Ta strošek po Pogodbi znaša v višini celotne najemnine (amortizacije). 
 
Ugotovitve: 
Nadzorni odbor v opravljenem nadzoru ni ugotovil nepravilnosti. 
 
 

4. Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnine s parc. Št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje Gorje 
(celoten spis) 

 
Cilj nadzora je bil podrobneje preveriti pravilnost postopka javnega zbiranja ponudb za prodajo 
nepremičnine parc. št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje Gorje. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je 
potrebno voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški za dosego danega rezultata oziroma z danimi 
stroški doseči čim boljši rezultat. 
 
Nadzorni odbor je pri svojem delu sledil določbam Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20, v 
nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju Uredba).  
 



Nadzorovana oseba je objavila Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnine s parc. št. 518/5 k.o. 
2187 Zgornje Gorje. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje v deležu 1/1 je znašala 
90.000,00 EUR. 
 
Nadzorni odbor je preveril: 
 ali je nadzorovana oseba ustrezno izvedla javno zbiranje ponudb v skladu z 51. členom ZSPDSLS-1; 
 ali je objava razpisa o javnem zbiranju ponudb vsebovala ustrezne sestavine v skladu s 16. členom 

Uredbe; 
 ali je postopek javnega zbiranja ponudb potekal v skladu s 17. členom Uredbe; 
 ali zapisnik o zbiranju ponudb vsebuje vse podatke določene v 18. členu Uredbe; 
 ali je bil rok za plačilo kupnine določen v skladu z 48. členom ZSPDSLS-1. 
 
Na razpis so pravočasno prispele tri ponudbe. Skladno s pogoji razpisa je nadzorovana oseba 
nepremičnino prodala ponudniku, ki je je podal popolno ponudbo in je ponudil najvišjo ceno. Pogodba 
je bila podpisana dne 28. 10. 2020. Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in je skladen 
z določili 1. odstavka 48. člena ZSPDSLS-1. 
 
V nasprotju z 2. odstavkom 48. člena ZSPDSLS-1, ki določa, da zemljiškoknjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu 
celotne kupnine, pa pogodba v 7. členu vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo.  
 
V nadaljevanju je bila pogodba predložena na Finančno upravo za odmero davka na promet 
nepremičnin. Naknadno je bilo ugotovljeno, da bi zaradi delno kmetijskega zemljišča prodaja morala 
potekati tudi v skladu z določbami 17. do 25. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 - ZKme-1D, 79/17, 80/20 - ZIUOOPE, 
175/20 - ZZUOOP, 152/20), zaradi česar je kupec odstopil od nakupa.  
 
Nadzorni odbor je ugotovil, da se prodaja nepremičnine zaradi kasnejših zapletov v postopku ni 
izvedla, da pa je nadzorovana oseba postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine parc. 
št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje Gorje izvedla v skladu s predpisi. 
 
Ugotovitve: 
Pri pregledu prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 518/5 k.o. 2187 Zgornje Gorje, ki je bila 
predmet javnega zbiranja ponudb, je bilo ugotovljeno, da v nasprotju z 2. odstavkom 48. člena 
ZSPDSLS-1, v 7. členu vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. 
 
Nadzorni odbor je mnenja, da gre za manjšo kršitev, ki ne predstavlja tveganja za zlorabo pri vpisu 
lastninske pravice, saj je v 3. členu pogodbe določena varovalka, ki onemogoča vpis lastninske pravice 
v zemljiško knjigo brez plačila kupnine, saj se izvirnik prodajne pogodbe, do katerega je upravičen 
kupec, deponira pri prodajalcu do plačila celotne kupnine. 
 

IV.  ZAKLJUČEK 
 

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2020 je 
bil nadzorovani osebi posredovan 17. 6. 2021. Nadzorovana oseba je na Osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2020 pravočasno podala 
odzivno poročilo št. 013-0002/2021-5, z dne 23. 6. 2021.  
 
 
S pojasnili nadzorovane osebe se je Nadzorni odbor seznanil na svoji 14. redni seji dne 6. 7. 2021. Kot 
utemeljena je sprejel ugovor nadzorovane osebe, ki se nanaša na točko II. Uvod, pri točki 5. - Način 
dela in ugovor na točko III. Ugotovitveni del, proračunska postavka 20110101. Nadzorni odbor je ti 
dve pripombi upošteval in v tem delu spremenil končno poročilo. 
 



Kot neutemeljeno je Nadzorni odbor zavrnil pripombo nadzorovane osebe, ki se nanaša na točko 
III. Ugotovitveni del, proračunska postavka 10270201 in se glasi: »V tretjem odstavku je navedeno, da 
je strošek električne energije za nadzorovano osebo znašal 1.840,90 €. Ta vrednost predstavlja strošek 
za leto 2020. Za obdobje od 01. 01. 2016 do prenosa plačila  plačil električne energije na najemnika pa 
je znašal 14.164,19 €.« Nadzorni odbor pripombe ni sprejel, ker je v osnutku poročila pravilno 
upošteval podatke za pregledovano leto 2020. 
 

 
 

Predsednica NO 
  Metka Bobič 

 
 
Vročiti: 
- Županu Občine Gorje. 

 



B) KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
LETNEGA RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 

ZA LETO 2020 
 
 
Na podlagi drugega odstavka 35. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2017) je Nadzorni odbor Občine Gorje na svoji 14. redni seji, dne 6. 7. 2021 sprejel   
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU LETNEGA RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM OBČINE 
GORJE  

 
Nadzorni odbor Občine Gorje je od 22. 4. 2021 do 6. 7. 2021 opravljal aktivnosti, povezane z 
nadzorom letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2020.  
 
Razpolaganje s premoženjem je vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, 
zlasti prodaja, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve 
premoženja.  
 

 
I. PODATKI O NADZORU 

 
5. Nadzorni odbor Občine Gorje v sestavi: 

Metka Bobič, 
Anuška Mandeljc, 
Marija Kozomara, 
Darja Ferjan in  
Branko Banko (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki). 
 

6. Predmet nadzora: 
Letno razpolaganje s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 
7. Nadzorovana oseba: 
Občina Gorje, ki jo zastopa župan Peter Torkar (v nadaljnjem besedilu nadzorovana oseba). 

 
8. Datum nadzora:  
22. 4. 2021 – 6. 7. 2021. 

 
II. UVOD 

 
6. Osnovni podatki o nadzorovani osebi 
 

d) Organi in organiziranost  
 

Nadzorovana oseba ima naslednje organe: 
- Občinski svet, ki šteje 11 članov, 
- Župana, 
- Nadzorni odbor, ki šteje 5 članov. 
 

Občinska uprava nadzorovane osebe je organizirana kot enovita enotna uprava, ki opravlja upravne 
in strokovno-tehnične naloge na posameznih področjih dela splošnih in kadrovskih zadev, javnih 



financ, gospodarskih dejavnosti, negospodarskih družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja 
prostora, ter inšpekcijskih služb, v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest, in trenutno šteje 6 zaposlenih. Nadzorovana oseba je soustanoviteljica medobčinskega organa 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica. 
 

 
e) Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe 
 

Nadzorovana oseba je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin 
in določitvi njihovih območij (ZUODNO-F, Ur. l. RS št. 61/06) na območju naselij Grabče, Krnica, 
Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zatrnik, 
Zgornje Gorje in Zgornje Laze. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, 
pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja ter samostojno opravljati lokalne 
zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom občine.   

 
Nadzorovano osebo predstavlja in zastopa župan, v času izvajanja nadzora pa je bil odgovorna 
oseba župan Peter Torkar.   

 
f) Sodelovanje med odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora 
 

Sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora Nadzorni 
odbor ocenjuje za korektno.  
 
7. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 
 

 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18); 

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,  76/16 – odl. US, 30/18); 

 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF – C, 114/06 – ZUE); 
 Statut Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017); 
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 

št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20); 
 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

31/18); 
 Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2020 (UGSO, št. 55/2019 in 35/2020); 
 Odlok o Zaključnem računu Občine Gorje za leto 2020 (UGSO,  št. 21/2021); 
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gorje (UGSO, št. 27/2017); 
 Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009). 

8. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 
 

Datum sklepa za začetek: 28. 4. 2021 
Številka: 013-2/2021-1 (v nadaljevanju sklep o nadzoru) 

 
9. Namen in cilji nadzora 

 
Preveriti postopke razpolaganja s premoženjem in njihovo skladnost s predpisi. 

 
10. Način dela 

 
Postopek nadzora je potekal po sledečih korakih: 

 priprava načrta izvedbe nadzora, 
 proučitev zakonodaje in pravnih aktov, 
 izvedba nadzora, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111737


 priprava predloga poročila o opravljenem nadzoru. 
 

V skladu s sprejetim Programom dela Nadzornega odbora za leto 2020 je Nadzorni odbor opravil 
nadzor letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
Nadzor je bil izveden 19. 5. 2021. Pri nadzoru so bili navzoči: 

 Monika Breznik, Višja svetovalka I (javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti), 
 Barbara Whitfield, svetovalka III (premoženjsko pravne in splošne zadeve), 
 Primož Tomše Zorč, direktor občinske uprave in 
 Drago Bregant, svetovalec II (višji svetovalec za okolje in prostor ter gospodarske javne 

službe). 
 

Nadzornikom je bila predložena dokumentacija, ki so jo zahtevali. 
 

III. UGOTOVITVENI DEL 
 

V okviru nadzora razpolaganja z nepremičnim premoženjem nadzorovane osebe v obdobju od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020 je bilo ugotovljeno, da je nadzorovana oseba v letu 2020 izvedla in zaključila 
en pravni posel, katerega predmet je bilo nepremično premoženje.  

 
Nadzorni odbor je v okviru nadzora pregledal prodajo pogodbo z dne 5. 6. 2020, sklenjeno namesto 
razlastitve, na podlagi katere je nadzorovana oseba pridobila lastninsko pravico na nepremičnini ID 
znak 2184-151/2. 
 
Ugotovitve: 
Nadzorni odbor v opravljenem nadzoru ni ugotovil nepravilnosti. 
 

IV. ZAKLJUČEK 
 
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje je bil 
nadzorovani osebni posredovan dne 17. 6. 2021. Nadzorovana oseba je na Osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje pravočasno podala 
odzivno poročilo št. 013-0002/2021-6, z dne 23.6.2021. 
  
S pojasnili nadzorovane osebe se je Nadzorni odbor seznanil na svoji 14. redni seji dne 6. 7. 2021. 
Nadzorni odbor je pojasnila nadzorovane osebe pod točko II. Uvod in točko III. Ugotovitveni del 
upošteval in v tem delu spremenil končno poročilo.  

 
 
 

Predsednica NO 
  Metka Bobič 
 

Vročiti: 
- Županu Občine Gorje. 
 


