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Na podlagi 42. člena Statuta občine Komenda, 16. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine 
Komenda ter sklepa 20. seje Nadzornega odbora Občine Komenda z dne 17.06.2013  
 

KONČNO POROČILO 
 
o opravljenem nadzoru. 
 

Predmet pregleda 

Dne 03.05.2012 je bil izdan »Sklep o imenovanju in pooblastilo« ter »Sklep o uvedbi postopka 
nadzora«: 

 Nadzor premoženjske bilance za leto 2011. 
 

Pristojnosti Nadzornega odbora 

S tem nadzorom se izvajajo pristojnosti Nadzornega odbora na področju: 

 Nadzor finančnega poslovanja občine. 
 

Nadzorovana oseba 

Uveden je bil postopek nadzora zoper odgovorno osebo za upravljanja s premoženjem: 

 Občina Komenda – župan, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
  

Pooblaščenci Nadzornega odbora 

Kot pooblaščenec Nadzornega odbora občine Komenda za izvršitev nadzora je bil imenovan član 
Nadzornega odbora občine Komenda: 

 Jurij Kern, Klanec 48a, 1218 Komenda. 

Prejeta dokumentacija za izvedbo nadzora 

V postopku nadzora je pooblaščenec od nadzorovane osebe prevzel naslednjo dokumentacijo: 
1. Informacija o premoženjski bilanci Občine Komenda za leto 2011 z dne 23.04.2012. 
2. Obrazec »Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna na dan 31.12.2011« 

za Občino Komenda. 
3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Komenda za leto 2011 – skrajšani 

postopek 

 
Ugotovitev pooblaščenca ob pregledu dokumentacije 
 
1. IZHODIŠČA 

 Nadzor se je osredotočil na največje postavke aktive in pasive premoženjske bilance. 

 Na aktivni strani so bile na dan 31.12.2011 največje postavke: Nepremičnine 
(sedanja vrednost), terjatve in sredstva, dana v upravljanje ter dolgoročne kapitalske 
naložbe, ki skupaj predstavljajo 96,72% celotne aktive premoženjske bilance. Sedanja 
vrednost nepremičnin predstavlja 53,18% celotne aktive premoženjske bilance in v 
bilanci že nekaj let predstavlja zelo podoben odstotek.  
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 Na pasivni strani sta bili na dan 31.12.2011 največji postavki: Splošni sklad in 
kratkoročne obveznosti, ki skupaj predstavljata 83,41% celotne pasive premoženjske 
bilance. Splošni sklad predstavlja v letu 2011 le 79,34% in je opazen občutno 
zmanjšanje glede na predhodno leto (92,00%)  celotne pasive premoženjske bilance. 
Razlog za zmanjšanje postavke splošni sklad predstavlja knjiženo posojilo s strani 
podjetja PCK Komenda med dolgoročne obveznosti. To pomeni, da so se povečale 
dolgoročne obveznosti in sicer iz 5,31% na 16,36%.  

   
2. UGOTOVITVE 

 Sedanja vrednost nepremičnin je v letu 2010 padla iz iz  26.970.175 € (31.12.2010) 
na 26.398.999 (31.12.2011): 

 Zmanjšanje sedanje vrednosti nepremičnin v znesku 571.176 € predstavlja več 
dejavnikov. Nekatere nepremičnine, ki so v predhodnem obdobju bile še v lasti 
občine so v letu 2011 bile prenešene med zaključene investicije, medtem so se 
pojavi tudi manjša razlika med nakupom in prodajo zemljišč. Vrednost 
nepremičnin tako zmanjšujeta postavki Amortizacija in prodaja zemljišč.  

 Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v letu 2011 povečale iz  4.777.343 € 
(31.12.2010) na 4.858.733 € (31.12.2011). Povečanje je posledica uskladitve stanje 
med posrednimi PU in sicer  OŠ Komenda Moste, Glasbena šola, Matična knjižnica in 
ZD Kamnik. 

  Druge dolgoročne kapitalske naložbe so se v letu 2011 povečale iz  16.726.315 € 
(31.12.2010) na 16.756.232 (31.12.2011). Posledica je sprememba vrednosti 
kapitalskih deležev. 

 Kratkoročne terjatve so se v letu 2011 povečale iz 1.314.531€ (31.12.2010) na 
1.465.094 (31.12.2011). manjše terjatve do fizičnih oseb za plačilo vodarine, priklopov 
na CATV in kanalizacijskih priključkov.  

 Postavka splošni sklad  se je v letu 2011 zmanjšala iz 45.989.324 € (31.12.2010) na 
39.383.528 € (31.12.2011).  

 Kratkoročne obveznosti so se v letu 2011 povečale iz 1.314.531€ (31.12.2010) na 
2.019.678 (31.12.2011). Iz zneskov je razvidno, da so se kratkoročne obveznosti 
povečale za 62,52% . Največji upniki so  SGP Graditelj, Komunala Kamnik, TGM 
Kosirnik, EL TT.  

 Dolgoročne obveznosti so se v letu 2011 povečale iz 2.654.175€ (31.12.2010) na 
8.120.247 € (31.12.2011). Posledica povečanja postavke je v knjiženju dolgoročnega 
posojila, prejetega s strani podjetja PCK Komenda.  

 
3. SKLEP 

 
Glede na ugotovitve ob pregledu dokumentacije  s strani nadzorovane stranke, Nadzorni odbor 
Občine Komenda v skladu s 26. členom Poslovnika ni ugotovil nepravilnosti. 
 
Nadzornik:  Jurij Kern   

 
Številka: 060-0003/2012-4  
Datum: 29.07.2013 

               Mitja Dolžan 
           PREDSEDNIK NO 

 
Prejmejo: 
 Občina Komenda, župan 
 Predsednik NO 
 Občinski svet  
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