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b) Poročilo o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s 
premoženjem 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 LETNEGA RAZPOLAGANJA S  
PREMOŽENJEM OBČINE GORJE  

 
Nadzorni odbor Občine Gorje je od 20. 3. 2018 do 29. 5. 2018 opravljal aktivnosti, povezane z nadzorom letnega 
razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  
 
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 
 

1. Nadzorni odbor Občine Gorje v sestavi: 

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

2. Predmet nadzora: 

Letno razpolaganje s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 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 
 
5. 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 
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. 
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 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.  
 
6. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 
 

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

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 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, Uradno glasilo slovenskih občin 27/2014) 

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

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), v nadaljevanju ZSPDSLS 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14, 58/16), v nadaljevanju Uredba 

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

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

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

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

 
Datum sklepa za začetek: 28. 3. 2018 
Številka: 9001-2/2018-2 (v nadaljevanju sklep o nadzoru) 

 
8. Namen in cilji nadzora 

 
Preveriti postopke razpolaganja s premoženjem in njihovo skladnost s predpisi. 
 
9. Način dela 

 
Postopek nadzora je potekal po sledečih korakih: 

 priprava načrta izvedbe nadzora, 

 proučitev zakonodaje in pravnih aktov, 

 izvedba nadzora, 

 priprava predloga poročila o opravljenem nadzoru. 
 

V skladu s sprejetim Programom dela Nadzornega odbora za leto 2018 je Nadzorni odbor opravil nadzor letnega 
razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  Nadzor je bil izveden 11. 4. 2018. 
Pri nadzoru sta bila navzoča: 

 Monika Breznik, Direktorica občinske uprave in 

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

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?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111737#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121771#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013871#_blank
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014246#_blank
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Omenjena zaposlena občinske uprave sta glede na pristojnost in skrbništvo postavk, podajala odgovore na vprašanja 
nadzornikov. Nadzornikom je bila predložena dokumentacija, ki so jo zahtevali. 
 

III. UGOTOVITVENI DEL 
 

 
1) Vsebina načrt razpolaganja z nepremičninami  

 
Načrt razpolaganja z nepremičninami kot priloga Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017, ki je bil podlaga za 
razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih določa Uredba (tretji odstavek 9. 
člena), in sicer niso navedene posplošene tržne vrednosti, ki jih je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma 
orientacijske vrednosti v skladu z drugim odstavkom 19. člena Uredbe (vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega 
premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava, na podlagi 
predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega 
premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim 
večjega približka dejanski vrednosti na trgu). Na to nepravilnost je Nadzorni odbor pri preteklih nadzorih že opozoril 
(Poročilo o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem za obdobje 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016).  
 

2) Menjalna pogodba z doplačilom št. 351-19/2012-13 
 

Dne 28. 9. 2017 je bila po metodi razpolaganja neposredne pogodbe sklenjena menjalna pogodba z doplačilom št. 351-
19/2012-13, na podlagi katere je nadzorovana oseba pridobila lastninsko pravico na nepremičninah ID znak parcela 2187 
95/16, 2187 96/5 in 2187 96/2, v zameno pa na drugo pogodbeno stranko KGZ GOZD BLED, z.o.o., Za žago 1a, Bled 
matična številka 5968585000, prenesla lastninsko pravico na nepremičninah ID znak parcela: 

 
 2184 212, 2186 655, 2186 656, 2186 624/90, 2187 539/3, 2187 610/40, 2187 627/1, 2187 683/2, 2187 683/1, 

2187 686/3, 2188 313/0, 2188 258, 2188 259, 2188 260, vse do 1/1 lastniškega deleža, 
 2185 971/96, do 56/100 lastniškega deleža, 

 2186 449, 2186 55/3, 2187 189, 2187 190/1, vse do 228/300 lastniškega deleža. 

 
Vrednost pridobljenih nepremičnin po oceni pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin Danila Klinarja zanaša 
142.229,00 EUR; skupna vrednost nepremičnin, s katerimi je razpolagala nadzorovana oseba, pa glede na cenitev 
pooblaščenih cenilcev Andreja Avseneka in Jerneja Avseneka, 115.431,00 EUR. Razlika v vrednosti zamenjanih 
nepremičnin je bila plačana v denarnem znesku (26.798,00 EUR).   
 
Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč na 
podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne 
vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe (prvi odstavek 6. člena Uredbe). Postopek 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede, če je nepremično premoženje 
vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (drugi odstavek 6. člena Uredbe). 
 
Nadzorni odbor je ugotovil, da je v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017, o katerem je 
na seji dne 14. 12. 2016 v okviru Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 odločal občinski svet nadzorovane osebe, 
pridobitev nepremičnin (stavbe Zgornje Gorje 7 s pripadajočim zemljiščem) navedena v 5. točki Načrta pridobivanja 
premoženja. V opombi k tej točki je navedeno, da bo za objekt nadzorovana oseba ponudila v zamenjavo kmetijska 
zemljišča in deleže lastništva, ki jih ima v Agrarni skupnosti Spodnje Gorje, Podhom, Zgornje Laze in Agrarni skupnosti 
Sp. in Zg. Laze po  cenitvenem elaboratu, ki pa v Načrtu razpolaganja niso konkretizirane/-i.   
Izjema od vključitve v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem velja samo za nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi 
menjalne pogodbe, ne pa tudi za tiste nepremičnine, s katerimi je nadzorovana oseba z menjalno pogodbo razpolagala. 
Za formalnopravno pravilno vzpostavitev pravnega temelja za izvedbo postopka razpolaganja bi zato morale biti 
nepremičnine, ki so bile predmet odsvojitve, navedene tudi v Načrtu razpolaganja z nepremičninami, in sicer konkretizirano 
po posameznih nepremičninah in opredeljeno z obveznimi sestavinami po drugem odstavku 9. člena Uredbe (z navedbo: 
podatka o samoupravni lokalni skupnosti, v kateri nepremičnina leži; katastrski občini in šifri katastrske občine; parcelni 
številki zemljišča; kvadraturi zemljišča izraženi v m² in posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava 
Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe, v primeru da 
posplošena tržna vrednost ni določena). 
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Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo 
neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni (prvi odstavek 15. člena Uredbe). Iz pregledane spisovne 
dokumentacije in arhiva spletne strani nadzorovane osebe ne izhaja, da bi bila pred sklenitvijo konkretne menjalne 
pogodbe ta obveznost izpolnjena.  

 

Nadzorovana oseba je v pravočasnem odzivnem poročilu navedla, da se strinja z ugotovitvami v 3. in 4. odstavku te točke 

(takrat še osnutka) poročila ter pojasnila, da je šlo za prvi tovrstni pravni posel, ki ga je izvedla v skladu z veljavnimi predpisi 

in je bil realiziran z vpisom v zemljiško knjigo. Po navedbi nadzorovane osebe je bil cilj posla, da se v čim krajšem času 

pridobi navedeno nepremično s pripadajočim zemljiščem, ki ji bo služila pri izvajanju nalog in urejanju politike ožjega 

»vaškega trga občine«. Navedla je tudi, da bo kot popravljalni ukrep izvedla dopisno sejo občinskega sveta, na kateri bo 

občinski svet obravnaval in sprejemal ugotovitveni sklep, ki se bo nanašal na spremembe in konkretne nepremičnine v 

načrtu razpolaganja za leto 2017, ki so bile predmet pravnega posla ob sklenitvi menjalne pogodbe, o čemer bo Nadzorni 

odbor naknadno obvestila. 

 
3) Kupoprodajne pogodbe št. 7113-5/2013-7, 351-3/2017-3, 351-3/2017 

 
Kupoprodajna pogodba št. 351-3/2017-3 z dne 27. 7. 2017 in št. 351-3/2017 z dne 9. 8. 2017, na podlagi katerih je 
nadzorovana oseba na kupca (fizični osebi) prenesla lastninsko pravico na nepremičninah ID znak parcela 2185 990/4 in 
2186 870/2, vsebujeta določbo, na podlagi katere je kupec dolžan plačati kupnino v 30 dni od prejema notarsko overjene 
pogodbe. Nadzorni odbor ugotavlja, da je to pogodbeno določilo v nasprotju s tretjim odstavkom 29. člena Uredbe, ki 
določa, da se zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo izroči po prejemu 
celotne kupnine. Na to nepravilnost je Nadzorni odbor pri preteklih nadzorih že opozoril (Poročilo o opravljenem nadzoru 
letnega razpolaganja s premoženjem za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013). 
 
Iz pregledane dokumentacije izhaja, da je bilo zemljiškoknjižno dovolilo na kupoprodajni pogodbi št. 7113-5/2013-7 z dne 
24. 4. 2017, na podlagi katere je nadzorovana oseba razpolagala z nepremičnino ID znak 2187 77/38, overjeno dne 25. 
5. 2017, medtem ko je bila kupnina plačana šele 6. 3. 2018. V pogodbi je sicer določeno, da se vknjižba lastninske pravice 
opravi po predložitvi potrdila kupca o plačilu celotne kupnine (tretji odstavek 6. člena), vendar to določilo ob siceršnji 
določbi, da je vsaka stranka upravičena predlagati zemljiškoknjižna dejanja po tej pogodbi, ne preprečuje 
zemljiškoknjižnega prenosa lastninske pravice na kupca pred plačilom celotne kupnine. Zemljiška knjiga pri odločanju o 
izpolnjenosti pogojev za vpis lastninske pravice namreč ne presoja izpolnjenosti pogojev, ki jih določita stranki v pogodbi.  
 
Nadzorovana oseba je v pravočasnem odzivnem poročilu navedla, da se strinja z ugotovitvami Nadzornega odbora ter bo 
njegova priporočila v zvezi s tem dosledno upoštevala pri morebitni pripravi in sklenitvi tovrstnih pogodb. 
 

IV. PRIPOROČILA 
 
Nadzorni odbor nadzorovani osebi ponovno priporoča uskladitev vsebine Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem z veljavnimi predpisi.   
 
Nadzorni odbor nadzorovani osebi priporoča, da dosledno upošteva predpisane postopke razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem (obveznost vključitve v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem; obvezna 
objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe; določitev skupne vrednosti pravnih poslov po drugem odstavku 
12. člena ZSPDSLS).   
 
Nadzorni odbor ponavlja priporočilo, da nadzorovana oseba v prodajnih pogodbah, v primeru katerih nastopa kot 
prodajalec nepremičnin, opusti formulacijo, na podlagi katere je kupec dolžan plačati kupnino šele po prejemu 
notarsko overjene prodajne pogodbe (ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo), in naj se v bodoče dosledno zahteva, 
da je plačilo kupnine pogoj za predložitev overjenega zemljiškoknjižnega dovolila. Navedeno ni le zahteva, ki 
izhaja iz javnopravnih predpisov, ampak gre za običajno in skrbno prakso v pravnem prometu z nepremičninami, 
ki zagotavlja ustrezno varstvo prodajalca, saj izniči tveganje eventualne potrebe po sodnem uveljavljanju plačila 
kupnine.   
 
Nadzorovana oseba je v pravočasnem odzivnem poročilu navedla, da bo pri izvajanju navedenih nalog upoštevala 
vsa dana priporočila. 
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V. ZAKLJUČEK 
 

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017  je bil nadzorovani osebi vročen dne 7. 5. 2018. Pojasnila, ki jih je nadzorovana oseba podala v pravočasnem 
odzivnem poročilu št. 9001-0002/2018-6 z dne 17. 5. 2018, so navedeni v ugotovitvenem delu tistih točk, na katere se 
nanašajo.  
 
 
 

Predsednica NO 
  Metka Bobič 
 

 
 
 
Vročiti: 
- Županu Občine Gorje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


