
OBČINA KRANJSKA GORA                                                      

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora   

NADZORNI ODBOR                                                                                    

dir. tel.: (04) 5809 818 

 

T (04) 5809 800, F (04) 5809 824, obcina.kranjska-gora.si, obcina@kranjska-gora.si 

 

 

Št. dok.: 032-0001/2019-46 

Datum: 02.12.2019 

 

Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) in 39. 

člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 90/2015) 

je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na svoji 10 . seji   dne  2.12.2019 sprejel 

 

POROČILA 

o opravljenem letnem nadzoru  

KTO 722100 -  prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

(poročilo je dokončni akt nadzornega odbora Občine Kr. Gora) 

 

1. Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora v sestavi: 

1. Anica Hladnik, predsednice NO po pisnem pooblastilu 

2. Špela Vovk Erzar, članica 

3. Nada Pezdirnik, članica 

4. Jože Lavtižar, član 

 

2. Poročevalec: vodja nadzora 

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali 

4. Ime organa, v katerem se je opravil nadzor: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 

1b, 4280 Kranjska Gora 

5. Predmet nadzora: Pregled KTO 722100 -  prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

6. Datum nadzora: nadzor je bil opravljen v času od dne 24.10.2019 do 30.10.2019. 

 

I. Uvod 

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

Nadzorovani organ Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, ki jo zastopa župan Janez 

Hrovat  (v nadaljevanju občina), je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in 

pokriva območja naselij: Belca, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, 

Podkoren, Rateče, Srednji vrh in Zgornja Radovna.   

Na območju občine je ustanovljenih pet krajevnih skupnosti: KS Dovje-Mojstrana, KS 

Kranjska Gora, KS Podkoren, KS Rute-Gozd Martuljek in Srednji vrh,  KS Rateče-Planica. 

Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor. Število zaposlenih: 14.  

 

Sodelovala pri nadzoru: Egidija Košir Mrovlje, vodja službe za splošne in premoženjsko pravne 

zadeve iz občinske uprave. 

Sodelovanje  z nadzornim odborom je bilo vzorno. 

 

 

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je Statut Občine Kranjska Gora, 39., 41. in 42.  člen 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju NO) ter Program 

dela NO za leto 2019.  
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Področje urejajo:  

-    Zakon o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  

-    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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  

-    Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) 

-    Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 11/18 in 79/18)  

-   Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 

31/2018) 

-   Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in št. 14/18) 

-   Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjske Gore (Ur. list RS, št.90/15) 

    

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 

Sklep o najavi nadzora izdan 15.10.2019 , Št. dok.: 032-0001/2019-34 

 

4. Namen in cilji nadzora 

Namen nadzora je opraviti nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskost in 

smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov 

proračunskih sredstev. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in 

pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih 

zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega 

proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter 

ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.  

- Način dela: 

Nadzorni odbor je uporabil metodo skupnega sestanka in pregleda naročene dokumentacije na 

preskok ter razgovora z odgovorno osebo. Nadzor je bil opravljen na podlagi izvedbenega 

načrta nadzora in predhodno predloženih kartic finančnega knjigovodstva in ostale 

dokumentacije. V času nadzora je bila predložena vsa zahtevana dokumentacija. 

- Pregledana dokumentacija: 

Nadzorni odbor je pri izvedbi nadzora pregledal sledečo dokumentacijo: 

- Finančni načrt proračuna za leto 2018, 

- Zaključni račun proračuna za leto 2018, 

- Kartice finančnega knjigovodstva za konto KTO 722100 -  prihodki od prodaje stavbnih 

zemljišč in v okviru tega izbrani dva partnerja in sicer partnerja 6008 – Nučič Tatjana 

in partnerja 0188 – Perkolič d.o.o. 

- Prodajna pogodba, poročilo o cenitvi, račun za prodajo in druga dokumentacija za 

partnerja 6008 – Nučič Tatjana, konto 722100, ter partnerja 0188 – Perkolič d.o.o., 

konto 722100. 

 

II. Ugotovitveni del  

Partner 6008 – Nučič Tatjana, konto 722100 

 

Prodajna pogodba med Občino Kranjska Gora in Tatjano Nučič, številka 47801-1/2018-3 je 

bila podpisana dne 11.5.2018. Gre za prodajo treh parcel številka 885/192, 885/193, 885/194 v 
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podaljšku parcel 224/3, 244/4 in 239/4, vse katastrska občina 2169 Kranjska Gora. Dejanska in 

zemljiškoknjižna lastnica parcel 244/3, 244/4 in 239/4 je kupovalka.  

 

Parcele 885/192, 885/193, 885/194, vse katastrska občina 2169 Kranjska Gora, so bile 

vključene v 1. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 

za leto 2018, ki jih je sprejel občinski svet na 22. redni seji dne 28.3.2018. 

 

Vrednost zemljišč je ugotovljena s Cenitvenim poročilom št 84-OZ-17, ki ga je izdelal cenilec 

stvarnega premoženja nepremičnine Danilo Klinar. Iz cenitvenega poročila izhaja, da znaša 

vrednost 1m2 zemljišča 15,00 EUR, kar za celotno površino zemljišča 885/194 znaša 1.530 

EUR, za celotno površino zemljišča 885/193 znaša 2.220 EUR in za celotno površino zemljišča 

885/194 znaša 2.160 EUR. Ocenjena vrednost za vse tri parcele skupaj znaša 5.910 EUR, kar 

predstavlja kupnino.  

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti – ZSPDSLS-1, je bila dne 9.4.2018 na spletni strani občine objavljena Namera o 

sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin. Objavljena je bila na spletni strani 

občine v času od 9.4.2018 do vključno 29.4.2018. V času objave ni bilo nobenega interesenta 

razen kupovalke za te parcele.  

 

Davek na promet nepremičnin v znesku 118,20 EUR je bil plačan dne 28.5.2018.  

Potrdilo o namenski rabi je bilo izdano 4.5.2018, številka 3501-198/2018-2. 

Notarsko potrdilo o overitvi podpisa št. OV 709/2018 je bilo z dnem 11.6.2018. 

 

Račun za prodajo zemljišče je bil izdan dne 11.6.2018, št. 18276 z valuto 11.7.2018.  

 

 

Partner 0188 – Perkolič d.o.o., konto 722100 

 

Prodajna pogodba med Občino Kranjska Gora in Perkolič, gostinstvo in turizem, d.o.o., številka 

478-39/2013-11 je bila podpisana dne 30.8.2018. Gre za parcelo 891/100 katastrska občina 

2169 Kranjska Gora, ki v naravi predstavlja zemljišče, na katerem je del asfaltiranega parkirišča 

ob gostinskem objektu Lipa v Kranjski Gori, ki stoji na zemljišču parcelni številki 902 iste 

katastrske občine in je last kupca.  

 

Nepremičnino je ocenil Danilo Klinar, cenilec stvarnega premoženja nepremičnin, s 

Cenitvenim poročilom št 99-OZ-16 z dne 24.12.2016 in dopolnil z izjavo z dne 15.5.2018, iz 

katerega izhaja, da je tržna vrednost ocenjenega zemljišča glede na statistične podatke o gibanju 

cen za preteklo leto in specifičnost nepremičnine, ostala nespremenjena oziroma enaka kot je v 

poročilu – to je 22.015 EUR.  

 

Za prodajo nepremičnine je bila izbrana metoda javnega zbiranja ponudb, ki je bila objavljena 

na internetni strani občine dne 26.7.2018. V času roka za zbiranje ponudb je ponudbo 

posredoval le kupec.  

 

Kupec je pred sklenitvijo te pogodbe podal pisno na podlagi 9. odstavka 51. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v povezavi s 7. odstavkom 
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tega člena zakona, da ni povezana oseba s cenilcem in člani Komisije za stvarno premoženje 

občine, ki je izvedlo postopek javnega zbiranja ponudb. 

 

V objavi javnega zbiranja ponudb je bila kot izhodiščna cena objavljena ocenjena vrednost. 

Ponudnik – kupec je v ponudil za nakup izhodiščno vrednost. Pogodbeni stranki sta bili 

soglasni, da se zemljišče, ki je predmet pogodbe, proda po ponujeni ceni, ki je enaka izhodiščni. 

Kupec je ob podani ponudbi plačal varščino v višini 10% izhodišče vrednosti, ki ga predstavlja 

znesek 2.201,50 EUR. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, tako da je kupec dolžan 

plačati še razliko v višini 19.813,50 EUR.  

 

Davek na promet nepremičnin v znesku 440,20 EUR je bil plačan. 

Notarsko potrdilo o overitvi podpisa je bilo z dne 2.10.2018, št OV: 1142/2018. 

Potrdilo o namenski rabi z dne 3.10.2018, številka 3501-408/2018-2. 

 

Račun za prodajo zemljišče je bil izdan dne 2.10.2018, št. 18465 z valuto 2.11.2018. 

Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.  

Ugotovitve: 

Nadzorni odbor morebitnih nepravilnosti ni ugotovil. 

 

 

III. Priporočila in predlogi 

 

Ker nadzorni odbor v obsegu izvedenega nadzora ni ugotovil morebitnih nepravilnosti oz. 

kršitev zakonitosti in pravilnosti poslovanja, učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih 

proračunskih sredstev, priporočil in predlogov ne podaja. 

 

IV. Zaključek 

 

Nadzorni odbor je nadzorovano osebo seznanil z osnutkom poročila, na katerega ni imela 

pripomb. 

 

Končno poročilo vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani 

osebi v seznanitev. 

 

 

 

Člani NO                                                    

Anica Hladnik,                                           

Špela Vovk Erzar,  

Nada Pezdirnik,  

Jože Lavtižar,  
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Vročiti: 

- Nadzorovanemu organu 

 

 


