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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 kot 
pooblaščenka podajam: 
 

KONČNO POROČILO 
 
o opravljenem nadzoru ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 
2011. 
 
1. Predmet pregleda 
Dne 03.05.2012 sta bila izdana »Sklep o uvedbi postopka nadzora« ter »Sklep o imenovanju in 
pooblastilo«, da se izvrši:  
- nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2011. 
 
2. Pristojnosti Nadzornega odbora 
S tem  nadzorom se izvajajo  pristojnosti Nadzornega  odbora na področju : 
- nadzor ravnanja z občinskim premoženjem, 
- nadzor pravilnosti koriščenja sredstev občinskega proračuna 
   
3. Nadzorovana oseba 
Uveden je bil postopek nadzora  zoper odgovorno osebo  za izvajanje finančnega poslovanja, ki je: 
- Občina Komenda, ki jo zastopa  župan Tomaž Drolec, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
 
4. Pooblaščenci Nadzornega odbora 
Kot  pooblaščenka Nadzornega odbora občine Komenda  za izvršitev nadzora  je bila s sklepom o 
imenovanju in pooblastilom imenovana članica Nadzornega odbora občine Komenda: 
- Urška Grošelj Petkovšek 
 
5. Pobuda nadzora 
Nadzor nad zaključnim računom proračuna Občine Komenda se izvaja kot redni letni nadzor v 
skladu z 42.členom Statuta Občine Komenda. 
 
6. Prejeta  dokumentacija  za izvedbo  nadzora 
V postopku  nadzora je pooblaščenka od nadzorovane osebe prejela naslednjo dokumentacijo: 
 

Zap.št. Prejeta dokumentacija v zvezi z nadzorom Datum 

1. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine 
Komenda za leto 2011 skrajšani postopek (I.in II.obravnava) 

19.04.2012 

2. Premoženjska bilanca Občine Komenda za leto 2011  

3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in potrdilo o 
oddaji 

28.2.2012 

4. Bruto bilanca za leto 2011  

5. Konto kartice kontov: 402503, 461 4025, 402200, 
402599,413500, 420401, 413302 

 

6. E-mail dokumentacija v zvezi s popravkov knjiženja 
prejetega posojila po navodil MF  

 

7. 4 x podjemne pogodbe  

8 Zapisnik tržnega inšpektorata o inš.pregledu  
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9. REK-1 obrazec  

10. 5x IOP obrazec dobaviteljev  

11. Poročilo notranje revizije za leto 2011  

   

 
 
7. Pojasnilo: 
Nadzor se nanaša na pravilnost sestave zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 
2011.  
 
8. Ugotovitve  pooblaščenke  ob pregledu: 
Pri nadzoru se je pregledalo,če je zaključni račun (v nadaljevanju ZR) proračuna Občine Komenda 
sestavljen v skladu z 96. do 99. členom zakona o javnih financah (UL RS 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B (v nadaljevanju ZJF)) ter v skladu z navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ((UL RS 12/01, 
sprememba UL RS 10/06,sprememba UL RS 8/07), v nadaljevanju Navodilo)). 
 
8.1.UGOTOVITVE: 
 

Določila po ZJF in Navodilu Upoštevanje v 
zaključnem računu 
proračuna Občine 
Komende 

Opombe pooblaščenke 

1.SPLOŠNI DEL ZR PRORAČUNA  DA  

1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov: DA  

1.2. Račun finančnih terjatev in 
naložb 

DA  

1.3. Račun financiranja DA  

1.4. Obrazložitev splošnega dela DA  

2.POSEBNI DEL ZR PRORAČUNA DA  

2.1. Realizirani finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, 
upoštevaje institucionalno 
klasifikacijo proračuna 

DA  

3. SPLOŠNI IN POSEBNI ZR 
PRORAČUNA- v posameznih 
stolpcih prikazani 

  

3.1. Sprejeti proračun leta 2011 DA  

3.2. Veljavni proračun (sprejeti 
proračun s spremembami oz. z 
izvedenimi prerazporeditvami 
sredstev)  leta 2011 

DA Poročilo o prerazporeditvah 
sredstev med proračunskimi 
postavkami je navedeno v 
poročilu zaključnega računa. 

3.3. Realizirani proračun leta 2011 DA  

3.4. Indeks med realiziranim in 
sprejetim proračunom leta 2011 

DA  

3.5. Indeks med realiziranim in 
veljavnim proračunom leta 2011 

DA  

4. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA 
DELA ZR PRORAČUNA 

  

4.1. Opredelitev makroekonomskih 
izhodišč, na osnovi katerih je bil 
pripravljen proračun in sprememb 
makroekonmskih gibanj med letom 

DA Izhodišče v proračunu ocenjena 
letna stopnja inflacije za 2011 v 
višini 2,0%. 

4.2. Poročilo o realizaciji prejemkov 
in izdatkov občinskega proračuna, 

DA  
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proračunskem presežku ali 
primankljaju in zadolževanju 
proračuna z obrazložitvijo 
pomembnejših odstopanj med 
sprejetimi in realiziranimi prejemki in 
izdatki, presežkom oz.primankljajem 
in zadolževanjem  

4.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za 
uravnoteženje proračuna  

NE  

4.4. Obrazložitev sprememb 
neposrednih uporabnikov med letom 

NE  

4.5. Poročilo o spremembah med 
sprejetim in veljavnim proračunom 
glede na sprejete občinske odloke 

DA Poročilo o prerazporeditvah 
sredstev med proračunskimi 
postavkami je navedeno v 
zaključnem računu. 

4.6. Poročilo o porabi sredstev 
proračunske rezerve 

DA V 2011 ni bilo porabe stalne 
proračunske rezerve. Stanje na 
dan 31.12.2011 znaša 50.446,01 
EUR. 

4.7. Poročilo o porabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije  

DA Največ rezerve v višini 11.041,00 
EUR (od 40.000,00 EUR) namenjene 
za sestavo občinskega prostorskega 
načrta in 8.000,00 EUR za gradnjo in 
vzdrž.zadrževalnikov. 

5. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA 
DELA ZR PRORAČUNA 

  

5.1. Obrazložitev realizacije 
finančnega načrta neposrednega 
uporabnika  

DA  

5.1.1. Poročilo o realizaciji 
finančnega načrta neposrednega 
uporabnika 

DA  

5.1.2. Poslovno poročilo 
neposrednega uporabnika, ki 
vključuje poročilo o doseženih ciljih 
in rezultatih v skladu z 10.členom 
Navodila 

DA Poročila so vključena v 
zaključnem računu proračuna 
Občine Komenda. 

   

6. POROČILO O REALIZACIJI 
NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

                             
DA 

 

7. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ 
BILANCE STANJA 

DA  

   
 
8.2. V zaključnem računu je priloženo poročilo o realizaciji ravnanja s stvarnim in finančnim 
premoženjem Občine Komenda za leto 2011, letno poročilo medobčinskega inšpektortata in 
redarstva za leto 2011 in poročilo za leto 2011 za opravljanje letne in zimske službe. 
 
8.3. Pri pregledu knjižb po posameznih kontih se bo po potrebi za posamezne pomembnejše 
postavke  izvedel ločen nadzor, kjer bo podano ločeno mnenje o namenskosti in smotrnosti porabe 
proračunskih sredstev. 
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9.  UGOTOVITVE 
 
9.1. Nadzorni odbor ugotavlja, da zaključni račun proračuna Občine Komenda za leto 2011 
vsebuje elemente v skladu z 96. do 99.člena ZJF ter Navodilom o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Sestava zaključnega računa je 
pregledna. 
V zaključni račun so bila v letu 2011 vključena tudi dodatna poročila in informacije, ki skupaj  
sestavljajo celotno sliko delovanja Občine Komenda v letu 2011. Poročilo o realizaciji načrta 
razvojnih programov za leto 2011 pa dodatno prikazuje kakšna je uspešnost razvoja posameznih 
programov.  
 
9.2. Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2011 beleži 32.958 EUR proračunskega 
presežka. 
Za delovanje občinskega sveta je bilo porabljeno 57.071 EUR, za župana 51.713 EUR, za 
delovanje nadzornega odbora je bilo porabljenih 9.813 EUR, za podžupana pa 11.310 EUR.  
 
 
9.3. Občinska uprava je v letu 2011 izvedla postopke seznanitve Ministrstva za finance z 
nepravilnim knjiženjem prejetih sredstev v letu 2008 s strani podjetja PCK d.o.o.(kar je po 
dokumentaciji predstavljajo prejeto posojilo). MF je občinski upravi naložil, da se popravek 
napačnega knjiženja evidentira v poslovnih knjigah občine v tekočem obdobju, torej v letu 2011, 
kot popravki napak, a le na kontih stanja kot povečanje dolga proračuna občine in hkrati 
zmanjšanje splošnega sklada. Polega tega je bila občinska uprava dolžna poročati MF skladno s 
Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega 
sektorja in občin. 
Občinska uprava je ustrezno popravila knjižbe glede na navodilo MF in dne 27.10.2011 
oddala zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja glede prejetih sredstev 
v višini 5.643.016,40 EUR (glavnica 4.915.000,00 EUR in obresti 728.016,40 EUR, kar skupaj 
predstavlja 5.643.016,40 EUR). MF je dne 25.11.2011 soglasje k začetku postopka 
zadolževanja zavrnilo. Razlog za zavrnitev je bil, da občina ne more najemati posojil pri 
pravnih osebah zasebnega prava. 
 
9.4. Občinska uprava nadzornemu odboru ni poslala zahtevanih IOP obrazcev na dan 
31.12.2011 za obveznosti, ki jih ima odprte do bank in PCK d.o.o.. Ponovno predlagamo, da 
občina poskrbi, da se vsaj 1x letno z IOP (izpis odprtih postavk) obrazci potrdi oz. uskladi 
stanje obveznosti in terjatev s poslovnimi partnerji.    
 
 
9.5. Poročilo notranje revizije (izvedlo podjetje VRIS d.o.o.) na področju pregleda javnih naročil za 
leto 2011 v občini Komenda ugotavlja pomankljivosti in predlaga izboljšave na naslednjih 
področjih: 
- pisno opredelitev nabavnega procesa in javnega naročanja 
- podrobno letno načrtovanje nabav in javnih naročil 
- dosledno izvedbo vseh nabav, ki presegajo mejne zneske, preko sistema javnega naročanja 
(izpostavili so primer z dobaviteljem Elektro termotehnika Stanislav Vodlan EL_TT d.o.o., kjer se je 
ugotovila drobitev nabav storitev in gradnj, tako da posamezni zneski niso presegali mejne 
vrednosti. Notranja revizija ugotavlja, da je bil glede na večje število naročil, dobavitelj priviligiran, 
kar posledično pomeni kršenje temeljnih načel javnega naročanja.) 
- izboljšanje evidenc, ki podpirajo javno naročanje 
- ažuriranje internega akta o izvajanju javnih naročil male vrednosti 
- določitev kriterijev za spremljanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja in odgovorno osebo, 
ki bo to spremljala 
- uvedbo razmejitve dolžnosti pri plačevanju računov (oseba, ki knjiži račun ne sme plačevati 
računov oz. v kolikor te funkcije ni možno razmejiti zagotoviti dvostopenjsko izvajanje plačil) 
- uvedbo nadzornih kontrol nad nabavnim procesom in javnim naročanjem 
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- uvedbo najmanj 1x letnega pregleda in posodobitev registra tveganj 
 
Nadzorni odbor bo v letu 2012 in 2013 preveril ali je občina odpravila navedene pomankljivosti in s 
tem zagotovila bolj transparentno poslovanje in gospodarno ravnanje s premoženjem. 
  
 
9.6. Poraba splošne proračunske rezervacije se je v letu 2011 v višini 11.041 EUR porabila za 
občinski prostorski načrt, 8.000 EUR za gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, 3.813 EUR se je  
porabila tudi za nadzorni odbor. Celotna rezervacija je znašala 40.000,00 EUR. 
Z uvedbo podrobnega letnega načrta nabav in javnega naročanja bi se lahko zagotovilo bolj 
natančno planiranje odhodkov po posameznih proračunskih postavkah in posledično manjšo 
obremenitev splošne proračunske rezervacije.  
 
 
9.7. Nadzorni odbor je pregledal podjemne pogodbe, ki jih je imela občina Komenda sklenjene v 
letu 2011. Ugotavlja, da so bile sklenjene podjemne pogodbe: 
 

- za storitve odklepanja in zaklepanja vrat za vhod pri OŠ Moste, tako, da bo občanom 
omogočena uporaba otroškega igrišča; 

 
- za čiščenje prostorov občinske uprave 
 
- 3x tedenski ogled poslovne cone in ugotavljanje kršitev ter nadzor nad odpravo kršitev in 

odprave škode. 
NO opozarja, da je bil ustanovljen Medobčinski inšpektorat za nadzor in ugotavljanje kršitev in 
meni, da je sklepanje dodatnih podjemnih pogodb za ugotavljanje kršitev in posredovanje le teh 
Medobčinskemu inšpektoratu dodaten proračunski strošek.   
 
9.8. Nadzorni odbor priporoča, da občina poleg načrta razvojnih programov sprejme letni načrt 
nabav in javnih naročil. Pomembno je, da se letni načrt dosledno upošteva in spremlja njegovo 
realizacijo. 
Predvsem poudarjamo, da se upošteva zakon o javnem naročanju, kjer se naročila, ki bi se morala 
izvesti preko javnega naročanja ne drobijo v sklopu posameznih naročil majhnih vrednosti. Le z 
doslednim upoštevanjem pravil javnega naročanja in nadzorom nad celotnim procesom je možno 
zagotoviti pregledno poslovanje in gospodarno ravnanje s premoženjem občine.    
 
 
Številka: 060-0004/2012-4                                                                            Mitja Dolžan,  
Datum:  29.7.2013                                                                                         predsednik NO 
 
 
 
 
 
Prejmejo: 
- Občina Komenda, župan 
- Predsednik NO 
- Občinski svet 
- Spis 
 


