
 
 
Številka: 9001-3/2019-2 
Datum: 18.4.2019 

 
 

Z A P I S N I K  
 

2. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorje, ki je bila v 
torek, 18. aprila 2019 ob 18.00 uri,  

v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6 b. 
 
 

Prisotni: predsednica Metka Bobič, podpredsednica Tina Urevc, člani Anuška Mandeljc, Branko 
Banko. 
Ostali prisotni: Nuša Jesenšek, tajnica NO. 
 
Sejo je vodila predsednica Metka Bobič, ki je uvodoma vse pozdravila in ugotovila ter potrdila 
sklepčnost. Predsednica je na glasovanje dala predlagan dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje, z dne 17.1.2019 in zapisnika 1. dopisne seje, 
ki je trajala od 29.1.2019 do 30.1.2019.  

2. Priprava na nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2018. 
3. Priprava na letni nadzor razpolaganje z občinskim premoženjem v letu 2018.  

 

Prisotni člani so dnevni red soglasno potrdili. 
 

TOČKA 1: POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE NADZORNEGA ODBORA, 
DNE 17.1.2019 IN ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE, KI JE TRAJALA OD 29.1.2019 

DO 30.1.2019 
 
Na zapisnik 1. redne seje je podpredsednica Tina Urevc podala pripombo in sicer, da se pri 
glasovanju doda stavek, da sta se predlagana predsednica in podpredsednica izločili pri 
glasovanju.  

SKLEP: 
1. Nadzorni odbor Občine Gorje sprejme zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora 
občine Gorje, z dne 17.1.2019 in zapisnik 1. dopisne seje Nadzornega odbora občine 
Gorje, ki je trajala od 29.1.2019 do 30.1.2019, s pripombami iz razprave. 

GLASOVANJE  
PRISOTNIH  4 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je sprejet. 
  



 

TOČKA 2: PRIPRAVA NA NADZOR ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE GORJE ZA LETO 2018 

 
Člani Nadzornega odbora so v mesecu marcu 2019 prejeli Zaključni račun proračuna Občine 
Gorje za leto 2018. Po pregledu postavk so sklenili preveriti sledeče postavke: 
 
- 20030123 – Investicije na področju požarnega varstva 
- 20110101 – Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva  
- 20060102 – Vzgoja in varstvo predšolskih otrok – vrtci v drugih občinah 
- Sporne terjatve (podkonto 120900) iz naslova najemnin za stanovanja do podjetja Alpdom 

d.d. 
 
Gradivo za nadzor mora vsebovati kontne kartice, ki mora biti Nadzornemu odboru posredovan 
v roku 8 dni.  
 
Predsednica je predlagala, da bi se nadzor zaključnega računa vršil v sredo, 15.5.2019 ob 16.00 
uri, v prostorih Občine.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je predsednica dala na glasovanje predlog sklepa: 

SKLEP: 
1. Nadzorni odbor Občine Gorje bo v sredo, 15.5.2019 izvedel nadzor Zaključnega računa 
Občine Gorje za leto 2018. Tajnica NO pripravi najave za nadzor.  
2. Nadzorni odbor Občine Gorje bo pregledal naslednje postavke: 
- 20030123 – Investicije na področju požarnega varstva 
- 20110101 – Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva  
- 20060102 – Vzgoja in varstvo predšolskih otrok – vrtci v drugih občinah 
- Sporne terjatve (podkonto 120900) iz naslova najemnin za stanovanja do podjetja 
Alpdom d.d. 

GLASOVANJE 
PRISOTNIH  4 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je sprejet. 
 

TOČKA 3: PRIPRAVA NA NADZOR RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM 
PREMOŽENJEM V LETU 2018 

 
Člani NO so ugotovili, da je Poročilo  o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženje Občine Gorje za leto 2018 že sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine 
Gorje za leto 2018. 
 
Nadzorovana oseba mora pripraviti le gradivo za nadzor, ki mora vsebovati kontne kartice: 
- 20010339 – Plačilo 2 % davka na promet nepremičnin, 
- 72 KAPITALSKI PRIHODKI: 

- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredeljenih dolgoročnih sredstev. 
 
Nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2018 se bo prav tako vršil v sredo, 
15.5.2019 ob 16.00 uri, v prostorih Občine.  
  



Ker druge razprave ni bilo, je predsednica dala na glasovanje predlog sklepa: 

SKLEPA: 
1. Nadzorni odbor Občine Gorje bo v sredo, 15.5.2019 izvedel nadzor razpolaganja s 
premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018. Tajnica NO pripravi 
najave za nadzor.  
2. Gradivo za nadzor, ki mora vsebovati kontne kartice: 
- 20010339 – Plačilo 2 % davka na promet nepremičnin, 
- 72 KAPITALSKI PRIHODKI: 

- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredeljenih dolgoročnih sredstev, 
mora nadzorovana oseba posredovati članom Nadzornega odbora po pošti v roku 8 dni 
od vročitve tega sklepa. 

GLASOVANJE  
PRISOTNIH  4 
ZA  4 
PROTI  0 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1900.  
 
 
 
 
Zapisala:         
Nuša Jesenšek 
 
 
 
 
 

Predsednica Nadzornega odbora 
        Metka Bobič 
 


