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II.5) 
 
 

 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 
32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo in sprejem: 

 
 
 

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
POMEMBNIH KONTOV OZ. POSTAVK PRORAČUNA 

OBČINE GORJE ZA LETO 2016 
 
 

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

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje se seznani s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
pomembnih kontov oz. postavk Proračuna Občine Gorje za leto 2016.  

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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Na podlagi tretjega odstavka 44. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012, 27/2014) je 
Nadzorni odbor Občine Gorje na svoji 12. seji, dne 29. 11. 2016 sprejel  
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  POMEMBNIH KONTOV  
OZ. POSTAVK PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2016 

 
 

I. POVZETEK 
 
Nadzorni Odbor Občine Gorje je v obdobju od 20. 9. 2016 do 29. 11. 2016 opravljal aktivnosti v povezavi z nadzorom 
proračuna Občine Gorje za leto 2016. 
 
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.  
 
Proračun Občine Gorje za leto 2016 je oblikovan skladno s predpisi, ki določajo sestavo proračunov občin. V okviru 
ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti in kršitev predpisov. 
 

 
II. PODATKI O NADZORU 

 
1. Nadzorni odbor Občine Gorje v sestavi:  

Metka Bobič, 
Tina Urevc, 
Katarina Slivnik, 
Marija Kozomara, 
Anže Urevc (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki). 
 

2. Predmet nadzora: 
Proračun Občine Gorje za leto 2016. 
 

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

4. Datum nadzora:  
20. 9. 2016 - 29. 11. 2016. 

 
III. 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 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 5 zaposlenih. Občina Gorje je soustanoviteljica tudi 
v dveh medobčinskih organih, to sta Skupna notranja revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, 
Žirovnica in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica. 
 

b) Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe 
Občina Gorje 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, 
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Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, 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 (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/2013 – popr. in 101/2013)  

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
81/2010 – odl. US, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO)  

 Statut Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/2007, 107/2010 in 32/2012 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
27/2014) 

 Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 67/2015, št. 19/2016) 

 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gorje (Uradni list RS, št. 117/08) 

 Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009) 
 
3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 

 
Datum sklepa za začetek: 23. 9. 2016 

Številka: 9001-6/2016-1 (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 2016, 
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.  

 
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 2016 so nadzorniki opravili nadzor pomembnih kontov 
oz. postavk Proračuna Občine Gorje za leto 2016. Nadzor odbor je v Sklep o nadzoru št. 9001-6/2016-1 vključil nalog 
za predhodno predložitev dokumentacije – kartic finančnega knjigovodstva naslednjih postavk:  

- 70 Davčni prihodki: 
- 706 – Drugi davki 
- 20130403 Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij  
- 20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
- Javni razpis – obnova lokalne ceste pod Višelnico LC 012201 
 

Nadzorovana oseba je v roku predložila zahtevno dokumentacijo, kar je nadzornikom omogočilo predhodno pripravo na 
nadzor, ki je bil izveden dne 12. 10. 2016. Navzoči so bili sledeči zaposleni v občinski upravi: 
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 Monika Breznik, Direktorica občinske uprave, 

 Jožica Lužnik, Višja svetovalka III (okolje, prostor in gospodarske javne službe) in 

 Robert Plavčak, Višji svetovalec I (premoženjskopravne in splošne zadeve). 
 

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. 
 

IV. UGOTOVITVENI DEL 
 

1) Proračunska postavka 70 Davčni prihodki – 706099 – drugi davki 

 
V okviru proračunska postavke 706099 – drugi davki, je bil izveden nadzor stanja na kontu. Namen nadzora je bilo 
predvsem ugotoviti, zakaj je stanje na kontu v času nadzora negativno. 
 
V nadzoru je bilo ugotovljeno, da nadzorovana oseba na negativno stanje na kontu nima vpliva, saj je to posledica načina 
evidentiranja prejetih plačil v knjigovodskih evidencah s strani FURS.  
 
V primerih, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo ali na plačilnem nalogu 
navedejo napačni sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila, kadar pa 
davčni zavezanci na plačilnih nalogih ne navedejo pravilnih podatkov na podlagi katerih bi FURS lahko določil plačnika 
ali vrsto dajatve, gre za neidentificirana plačila. Takšna plačila mora FURS razčistiti in evidentirati po posameznih vrstah 
davkov oziroma po podkontih prihodkov. Podkonto 706099 - drugi davki lahko v določenem obdobju izkazuje pozitivno 
ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še 
nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve, negativno 
stanje pa pomeni, da je bilo v določenem obdobju iz podkonta 706099 na posamezno vrsto davkov razporejeno več 
plačil, kot pa je bilo v tem obdobju na ta konto prejeto. 
 
Ugotovitve: 
Nadzorni odbor v opravljenem nadzoru v okviru proračunska postavke 706099 – drugi davki ni ugotovil nepravilnosti. 
Nadzorovana oseba na negativno stanje na kontu nima vpliva. 

 

2) Proračunska postavka 20130402, konto 420800 – Študije o izvedljivosti projekta 

 
Kontrola nadzorovanega ne izkazuje morebitnih nepravilnosti. 
 

3) Proračunska postavka 20160208  –  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

a) konto 420801 – Investicijski nadzor 

 
Vsi odlivi znotraj tega konta so bil izvedeni za plačila zunanjima izvajalcema, ki sta izvajala investicijski nadzor nad 
obnovo lokalne ceste pod Višelnico, in sicer za gradbeni nadzor Gradbeni inženiring David Rozman s. p. ter za izdelavo 
varnostnega načrta in izvajanja nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu TOPS-FS d. o. o.. 

 
Za gradbeni nadzor sta bili pred izbiro izvajalca pridobljeni dve ponudbi, in sicer Biro Veritas d. o. o. iz Medvod, ponudba 
št. 39/16 z dne 4. 5. 2016, ter Gradbeni inženiring David Rozman s. p. iz Celja, ponudba št. 18-05/DR/2016 z dne 3. 5. 
2016. Prvi ponudnik je storitev gradbenega nadzora ponudil za ceno 1,65% od vrednosti investicije, kar skupaj z 22% 
DDV znese 3.623,40 EUR. Drugi ponudnik je ista dela ponudil za nekoliko nižjo ceno, in sicer 1,42% od vrednosti 
investicije, kar je skupaj z 22% pomenilo 3.118,32 EUR. Glede na nižjo ponujeno ceno in tudi zaradi dobrih izkušenj iz 
preteklosti se je nadzorovana oseba odločila za izbor drugega ponudnika, za kar mu je dne 17. 5. 2016 izdala naročilnico 
št. 74/2016. Vsa črpanja v okviru nadzorovanega konta so skladna z naročilnico, ker pa dela do priprave polletnega 
poročila o izvrševanju proračuna Občine Gorje za leto 2016 niso bila zaključena, nakazilo še ni bilo izvedeno v celoti.  
Za izdelavo varnostnega načrta, osnutka prijave gradbišča ter izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
je nadzorovana oseba pred oddajo del pridobila ponudbo TOPS-FS d. o. o. iz Blejske Dobrave, izdano dne 3. 5. 2016, 
na osnovi katere je ponudnik ponudil izdelavo varnostnega načrta in osnutka prijave gradbišča Inšpektoratu Republike 
Slovenije za delo (IRSD) za ceno 320 EUR brez vključenega 22% DDV ter storitev izvajanja nalog koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu za ceno 220 EUR brez vključenega 22% DDV na mesec. Na navedene cene je ponudnik v 
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pričakovanju dolgoročnega sodelovanja ponudil dodaten popust, in sicer je prvo postavko znižal na 305 EUR, drugo pa 
na 209 EUR (obe brez 22% DDV). Dodatnih ponudb zaradi nizkega zneska nadzorovana oseba ni pridobila, edinemu 
ponudniku pa dela naročila z naročilnico št. 70/2016 z dne 13. 5. 2016. Vsa črpanja v okviru nadzorovanega konta so 
skladna z naročilnico, ker pa dela do priprave polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Gorje za leto 2016 
niso bila zaključena, nakazilo še ni bilo izvedeno v celoti. 
 
Ugotovitve: 
Ugotovljeno je bilo, so bile vse storitve opravljene po predhodno zbranih ponudbah izvajalcev in izstavljenih naročilnicah 
nadzorovane osebe. Glede na nižje zneske je primeren tudi zaključek, da sta bili za nadzor nad gradbenimi deli 
pridobljeni dve ponudbi, za izvajanje nalog koordinatorja za varnost pri delu pa samo ena. Po opravljeni analizi tržnih 
razmer nadzor dodatno ugotavlja, da so bile vse storitve opravljene v skladu s tržnimi cenami, seveda v kolikor jih izvajalci 
izvajajo kvalitetno oziroma v skladu z najvišjimi možnimi standardi.  
 

b) konto 42089902 – Plačila drugih storitev in dokumentacije – notarske in druge storitve, geodetske 
izmere 

V okviru nadzora predmetnega konta so bili pregledani računi:  
1. št. 15/00817 z dne 9. 12. 2015 za overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi (OV Z114/2015) in sestave 

zemljiškoknjižnega predloga (E-ZK 1228/2015),  
2. št. 15/00873 z dne 30. 12. 2015 za sestavo zemljiškoknjižnega predloga (E-ZK 1281/2015), 
3. št. 1-1-160344 z dne 18. 2. 2016 za overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi (OV 269/2016) in sestave 

zemljiškoknjižnega predloga (E-ZK 149/2016), 
4. št. 1-1-160427 z dne 1. 3. 2016 za overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi (OV 326/2016) in sestave 

zemljiškoknjižnega predloga (E-ZK 186/2016), 
5. št. 1-1-161100 z dne 16. 5. 2016 za overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi (OV 854/2016, OV 862/2016 in OV 

864/2016), 
6. št. 1-1-161298 z dne 6. 6. 2016 za overitev podpisa na kupoprodajni pogodbi (OV 1004/2016), 

s pripadajočo dokumentacijo (vsemi navedenimi kupoprodajnimi pogodbami). 
 

Pregledani računi so bili izstavljeni za notarske storitve, ki se obračunavajo in vrednotijo skladno z določbami Notarske 
tarife (Ur. l. RS št. 94/08, 32/11, 88/12, 7/13, 15/14, v nadaljevanju NT).  

 
Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da so dejansko izvedene notarske storitve (overitve in sestave 
zemljiškoknjižnih predlogov) v vseh primerih ovrednotene skladno z NT, na računih od 1. do 4. točke pa je dodana 
postavka »ostalo - preg. list« v znesku 23,00 EUR, pri čemer pravna podlaga za njeno zaračunavanje ni navedena, iz 
zneska (23,00 EUR) pa izhaja, da je izvajalec storitve nadzorovani osebi dodatno zaračunal tudi pristojbino po porabi 
časa po tarifni št. 15 posebnega dela NT. Kadar so notarske pristojbine določene v polnem znesku, kakršen je tudi primer 
overitev (ki so ovrednotene po tarifni št. 8 posebnega dela NT) in sestave zemljiškoknjižnih predlogov (ki so ovrednotene 
po tarifni št. 13 posebnega dela NT), sme notar pristojbino po porabi časa po tarifni št. 15 posebnega dela NT zaračunati 
le, če gre neobičajno obsežno delo, kar NT definira kot notarsko storitev, pri kateri gre za več kot 25 nepremičnin ali 
premičnin ali ki presega šest ur dela (drugi odstavek 2. člena NT). V primeru konkretnih overitev in sestav 
zemljiškoknjižnih predlogov ni šlo za neobičajno obsežno delo, ki bi presegalo šest ur dela oziroma so se pravni posli 
nanašali na posamezne nepremičnine, kar pomeni, da pri nobeni storitvi ni bil izpolnjen kriterij, ki ga za zaračunavanje 
pristojbine po porabi časa določa NT. Iz navedenega izhaja, da je bila pristojbina po porabi časa nadzorovani osebi 
zaračunana v izrecnem nasprotju z določbami NT, posledično pa je šlo za nedovoljeno dvojno zaračunavanje notarskih 
storitev (najprej po polnem znesku, ki ga določa NT, nato pa ista storitev še enkrat po pristojbini po porabi časa). 

 

Na podlagi drugega odstavka 4. člena mora stranka notarju povrniti tudi izdatke za poštne storitve, obrazce, bančne 
storitve, fotokopiranje dokumentacije in druge drobne izdatke v dejanski višini ali v višini 2 % od skupne cene storitve, 
kolikor ta znaša skupaj do 459 eurov, pri zadevah, v katerih skupna cena storitve presega 459 eurov, pa še 1 odstotek 
od presežka nad 459 eurov, če glede na vrsto izdatka tega ni mogoče obračunati v dejanski višini. Pri pregledu računov 
je bilo ugotovljeno, da obračuni stroškov presegajo z NT predpisano višino pavšalnega zneska, in sicer pri dveh namesto 
2 %, znaša 5 % (računi pod točko 1. in 2.), pri večini pa 10 % (računi pod točko 3., 4., 5. in 6.) od skupne cene storitve. 

 
Glede na to, da je nadzorovana osebe posamezne notarske storitve plačala po dveh (medsebojno izključujočih) tarifnih 
postavkah oziroma plačala višje postavke, kot jih določa predpisana tarifa (NT), so bila sredstva na pregledanem kontu 
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porabljena negospodarno, saj bi lahko nadzorovana oseba enake učinke dosegala z manjšimi stroški (primerjaj sedmi 
odstavek 46. člena Statuta Občine Gorje).   
 
Priporočila: 
Nadzorni odbor zaradi gospodarnosti porabe proračunskih sredstev, nadzorovani osebi ponovno priporoča, da v primeru 
storitev, ki se zaračunavajo po predpisanih tarifah, preveri, ali so storitve zaračunane skladno z veljavnimi tarifami ter 
zanje ne plačuje večjih zneskov od predpisanih.  

 
 

4) Javni razpis – obnova lokalne ceste pod Višelnico LC 012201 

 
Cilj nadzora javnega razpisa je bil podrobneje preveriti pravilnost postopkov javnega naročila za obnovo lokalne ceste 
pod Višelnico. Nadzorni odbor je pri svojem delu sledil določbam Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in preverjal 
upoštevanje temeljnih načel: gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanje konkurence med ponudniki, 
transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. 
 

Nadzorni odbor je preveril ali je nadzorovana oseba: 

- izbrala ustrezno vrsto postopka javnega naročanja, 

- v proračunu zagotovila sredstva za izvedbo javnega naročila, 

- imenovala strokovno komisijo, 

- izdala sklep o začetku postopka, 

- pripravila razpisno dokumentacijo, 

- pravilno objavila javni razpis, 

- ali je postopek oddaje potekal brez zapletov, 

- ali so bile ponudbe vložene pravočasno, 

- pregledala in ocenila ponudbe,  

- sprejela odločitev o oddaji javnega naročila in izdala obvestilo,  

- z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo o izvajanju storitev iz razpisa. 
 
Na razpis sta pravočasno prispeli dve ponudbi in sicer ponudba INKAING d. o. o. v znesku 237.337,72 EUR brez 
vključenega 22% DDV in ponudba Gorenjske gradbene družbe d. d. v znesku 161.143,61 EUR brez vključenega 22% 
DDV. Skladno s pogoji razpisa je nadzorovana oseba za izvajalca izbrala Gorenjsko gradbeno družbo d. d.. Drugi 
ponudnik INKAING d. o. o. je zahteval vpogled v dokumentacijo javnega naročila, kar mu je nadzorovana oseba 
omogočila. Nadzorni odbor je ugotovil, da je nadzorovana oseba izvajalca obnove lokalne ceste pod Višelnico izbrala v 
skladu z razpisom, saj je bilo merilo za izbiro najnižja ponujena cena. 
 
Ugotovitve: 
Po mnenju Nadzornega odbora kontrola nadzorovanega ne izkazuje morebitnih nepravilnosti. 
 

V. ZAKLJUČEK 
 
V skladu s 45. členom Statuta Občine Gorje, je bil Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pomembnih kontov oz. 
postavk Proračuna Občine Gorje za leto 2016 posredovan nadzorovani osebni dne 11.11.2016. Nadzorni odbor v 
predpisanem petnajst dnevnem roku s strani nadzorovane osebe ni prejel ugovora.  
 

Predsednica NO 
   Metka Bobič 

Vročiti: 
- Županu Občine Gorje 

 

 


