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II.5) 
 
 
 

Statut Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) in 99. člen 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/2017) 

 
 
 

KONČNI POROČILI: 
a) o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna 

Občine Gorje za leto 2017 
B) o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s 

premoženjem Občine Gorje za leto 2017 
 

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

Predlog sklepov: 
1. Občinski svet občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2017. 
2. Občinski svet občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilo o opravljenem nadzoru letnega 
razpolaganja spremoženjem Občine Gorje za leto 2017. 

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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a) Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa 
proračuna občine Gorje za leto 2017 

 

 
Na podlagi prvega odstavka 37. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) je Nadzorni 
odbor Občine Gorje na svoji 21. seji, dne 29. 5. 2018 sprejel  
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 
2017 

 
Nadzorni odbor Občine Gorje je od 20. 3. 2018 do 29. 5. 2018 opravljal aktivnosti, povezane z nadzorom Zaključnega 
računa proračuna Občine Gorje  za leto 2017.  
 
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 2017 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. 
 

I. 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: 
Zaključni račun proračun Občine Gorje za leto 2017. 
 

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

4. Datum nadzora:  
20. 3. 2018 – 29. 5. 2018. 

 
II. UVOD 

 
1. Osnovni podatki o nadzorovani osebi 

 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 5 zaposlenih. Nadzorovana oseba je soustanoviteljica 
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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. 
 

 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, 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.   
 

 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, 14/13 – popr., 101/13 – ZFisP, 55/15, 96/15 – 
ZIPRS1617) 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 

 Statut Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012, 27/2014) 

 Statut Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

 Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 63/2016, 28//2017 in 50/2017) 

 Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2017 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 16/2018) 

 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gorje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 27/2017) 

 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: 28. 3. 2018 
Številka: 9001-2/2018-1 (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 2017 
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. 

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
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V skladu s sprejetim Programom dela Nadzornega odbora za leto 2018 so nadzorniki opravili nadzor Zaključnega računa 
proračuna Občine Gorje za leto 2017. Nadzorni odbor je v Sklep o nadzoru št. 9001-2/2018-1 vključil nalog za predhodno 
predložitev dokumentacije – kartic finančnega knjigovodstva naslednjih postavk:  

 20080107 – Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih 

 20100104 – Sofinanciranje programov za mlade (celoten javni razpis) 

 20050404 – Komuna – društvo Žarek Jesenice 

 20160208 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 

 NRP: OB207-14-0004 Izgradnja občinske ceste Podhom – Klinarjev klanec 
 
Nadzorovana oseba je v roku predložila zahtevno dokumentacijo, kar je nadzornikom omogočilo predhodno pripravo na 
nadzor, ki je bil izveden dne 11. 4. 2018. Pri nadzoru so bili navzoči: 

 Monika Breznik, Direktorica občinske uprave, 

 Nuša Jesenšek, svetovalka III (upravno in pisarniško poslovanje), 

 Martina Hribar Brus, Višja svetovalka II (splošne, gospodarske in druge zadeve) in 

 Jožica Lužnik, Višja svetovalka III (okolje, prostor in 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 
 

Proračunska postavka 20080107 – Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih 

 
Izveden je bil nadzor proračunske postavke 20080107, pod katero spada sofinanciranje programov športa, točneje 
sofinanciranje dela profesionalnih športnih trenerjev. Vsi odlivi znotraj te proračunske postavke so bili izvedeni kot 
posledica zaključenega Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorje v letu 2017. Osnova 
za razpis je podana v Zakonu o športu (Uradni list RS št. 29/17), Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/14) ter v Letnem programu športa Občine Gorje za 
leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/16), ki določajo jasne kriterije in način za odobritev in porabo sredstev s 
tega naslova. 
 
Župan Občine Gorje je dne 8. 3. 2017 izdal sklep št. 41010-0011/2017-1 o začetku postopka izvedbe razpisa. Iz sklepa je 
razvidno, da je Občina za sofinanciranje letnih programov športa namenila 24.000 EUR, od tega 5.000 EUR za 
sofinanciranje dela profesionalnih športnih trenerjev. Nadalje je župan dne 21. 3. 2017 izdal sklep št. 41010-0011/2017-2 
o imenovanju strokovne komisije za vodenje postopkov za izbor izvajalcev letnega programa športa. Javni razpis pod 
oznako 41010-0011/2017-3 je bil ravno tako 21. 3. 2017 objavljen na spletni strani Občine, občinskem glasilu Gorjanc in 
Javnem glasilu slovenskih občin. Kot skrajni rok za oddajo vlog je bil postavljen 5. 5. 2017, odpiranje vlog pa določeno za 
11. 5. 2017.  
 
V odprtem roku za oddajo je prispelo osem (8) prijav, od tega so se tri (3) nanašale na sofinanciranje dela profesionalnih 
športnih trenerjev, in sicer kot sledi: 

 Športno društvo Gorje, vloga oddana 4. 5. 2017, 213 članov društva iz Občine Gorje, priložene tri plačilne liste 
profesionalnega trenerja (za mesece januar, februar in marec), 

 Nogometni klub Bled, vloga oddana 3. 5. 2017, 44 članov društva iz Občine Gorje, priložena dva računa 
profesionalnega trenerja za izvedbo storitev, 

 Kolesarski klub Gorje, vloga oddana 19. 4. 2017, 42 članov društva iz Občine Gorje, priložen obračun stroškov za 
delo profesionalnega trenerja.  

 
Strokovna komisija je dne 23. 5. 2017 vse vloge pregledala in ovrednotila ter sprejela zapisnik o točkovanju št. 41010-
0011/2017-6. Vse tri vloge za sofinanciranje dela profesionalnih trenerjev je ocenila kot ustrezne ter posledično 
namenjenih 5.000 EUR razdelila med prejemnike po enakih delih. Za vsakega od navedenih društev je bilo tako 
namenjenih 1.666,67 EUR.  
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
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V postopku so bile izdane naslednje odločbe, podpisane pogodbe ter prejeta poročila s strani prejemnikov pomoči: 

 Športno društvo Gorje, odločba št. 41010-0068/2017-2 z dne 9. 6. 2017, pogodba o sofinanciranju podpisana dne 18. 
7. 2017, vsebinsko poročila o porabi sredstev prejemnika posredovano dne 9. 5. 2018,  

 Nogometni klub Bled, odločba št. 41010-0056/2017-2 z dne 9. 6. 2017, pogodba o sofinanciranju podpisana dne 10. 
7. 2017, vsebinsko poročilo o porabi sredstev prejemnika posredovano dne 30. 8. 2017,  

 Kolesarski klub Gorje, odločba št. 41010-0058/2017-2 z dne 9. 6. 2017, pogodba o sofinanciranju podpisana dne 15. 
7. 2017, vsebinsko poročilo o porabi sredstev prejemnika posredovano dne 18. 1. 2018. 

 
Celoten postopek razpisa je bil voden popolnoma transparentno in je podprt z vso potrebno listinsko dokumentacijo. Vse 
seje strokovne komisije so ustrezno evidentirane z zapisnikom ali sprejetimi sklepi. Točkovanje posameznih vlog je 
izvedeno skladno s postavljenimi merili in izvedeno na pregleden način  
evidentirano s potrjenimi vročilnicami. Ravno tako je prejem njihovih vlog jasno evidentiran.  
Ugotovitve: 
Nadzor ni 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.  
 
Nadzorovana oseba je v pravočasnem odzivnem poročilu navedla, da je v prvem odstavku te točke pravilna navedba Letni 
program športa za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/16) in da je s strani Športnega društva Gorje dne 9. 
5. 2018 prejela poročilo o porabi sredstev. Nadzorni odbor je v celoti upošteval navedena pojasnila nadzorovane osebe. 
 

 

Proračunska postavka 20100104 – Sofinanciranje programov za mlade (celoten javni razpis) 

 
Nadzorni odbor je pregledal predložene dokumente javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v Občini Gorje 
v letu 2017. Iz dokumentov izhaja, da so bila za predmetni razpis zagotovljena proračunska sredstva na postavki 20100104 
v višini 5.600,00 EUR. Na razpis je prispelo osem vlog. Nadzorni odbor je po pregledu listninske dokumentacije javnega 
razpisa ugotovil, da so bile vse vloge oddane v skladu z zahtevami javnega razpisa. Postopek javnega razpisa je vodila 
strokovna komisija, ki je prejete vloge ustrezno evidentirala in ocenila ter pripravila razdelilnik. Iz razdelilnika sredstev ni bilo 
razvidno, da so se nerazdeljena sredstva razdelila ostalim prijaviteljem sorazmerno z doseženimi točkami, kot je zapisano 
v 5. točki javnega razpisa (»Morebitna nerazdeljena sredstva se lahko razdelijo med ostale predloge prijaviteljev sorazmerno 
z doseženimi točkami programa«). Tekom nadzora je bilo s strani nadzorovane osebe pojasnjeno, da se o razdelitvi 
nerazporejenih sredstev odloča komisija na podlagi prijavljenega programa, vsebine programa, občasno tudi na podlagi 
števila članov, ki prihajajo iz Gorij, saj je včasih nerazporejena sredstva težko porazdeliti sorazmerno z doseženimi točkami. 
 
Priporočila: 
Nadzorni odbor nadzorovani osebi priporoča, da naj delitev sredstev uskladi z merili, ki so objavljena v javnem razpisu.  
 
Ugotovitve: 
Nadzor namenskosti porabe proračunskih sredstev ni izkazal morebitnih nepravilnosti.  

 
 

Proračunska postavka 20050404  – Komuna – društvo Žarek Jesenice 

 
Na podlagi predložene dokumentacije je bilo nadzornemu odboru razvidno, da nadzorovana oseba sofinancira dejavnost 
komune za zdravljenje odvisnikov in reševanje problematike drog. Občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Radovljica, Kranjska 
gora, Žirovnica in Gorje imajo z Društvom Žarek Jesenice sklenjeno pogodbo za sofinanciranje društva. V skladu s 
pogodbo zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo programov društva na podlagi razdelilnika po ključu števila prebivalcev 
v občinah. Ostala sredstva za nemoteno delovanje društva so zagotovljena s strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, ter donatorjev.  
 
Izplačilo sredstev se izvede enkrat letno na podlagi zaključno vsebinskega poročila o opravljenem delu in realizacijo 
finančnega načrta za preteklo leto, ter finančnega plana za naslednje leto. 
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Ugotovitve: 
Po mnenju Nadzornega odbora kontrola nadzorovanega ne izkazuje morebitnih nepravilnosti. 
  

Proračunska postavka - 20160208 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 
- NRP: OB207-14-0004 Izgradnja občinske ceste Podhom – Klinarjev klanec. 

 
V okviru nadzora proračunske postavke 20160208 je bil pregledan konto 420402 – rekonstrukcije in adaptacije. 
 
Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bil izveden postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom 
ZJN-3. Izveden je bil javni razpis – izgradnja občinske ceste Podhom – Klinarjev klanec. Pridobljena so bila soglasja 
lastnikov zemljišč. Naročilo je bilo oddano najugodnejšemu ponudniku VGP Kranj. Vrednost celotne investicije z DDV je 
bila ocenjena na 190.283,66 EUR (vključena tudi dela kot je vodovod, ki niso predmet konta 420402). Vir financiranja: 
lastna sredstva 97.443,60 EUR in nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 92.840,00 EUR. 
Izplačila so bila skladna z začasnimi situacijami. Vrednost del je bila v skladu z Dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta povečana in sicer so izplačila na kontu 420402 – rekonstrukcije v skladu s končno situacijo znašala 184.975,97 
EUR. V skladu s pogodbo o sofinanciranju je bil na ministrstvo podan zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev v višini 
93.405,00 EUR. 
 
Ugotovitve: 
Nadzorni odbor v opravljenem nadzoru ni ugotovil nepravilnosti. 
 

IV. PRAVNI POUK 
 

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2017 je bil nadzorovani 
osebi vročen dne 7. 5. 2018. Pojasnilo, kij ga je nadzorovana oseba je podala v pravočasnem odzivnem poročilu št. 9001-
0002/2018-5 z dne 17. 5. 2018 je navedeno v ugotovitvenem delu točke, na katero se nanaša. 
 
 
 

Predsednica NO 
  Metka Bobič 

 
 
Vročiti: 
- Županu Občine Gorje. 
 

 

  


