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Na podlagi 42. člena Statuta občine Komenda, 16. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine 

Komenda ter sklepa 14. seje Nadzornega odbora Občine Komenda z dne 26.6.2012 kot 
pooblaščenec podajam  

 

KONČNO POROČILO 
 
o opravljenem nadzoru. 
 

Predmet pregleda 

Dne 05.10.2011 je bil izdan »Sklep o imenovanju in pooblastilo« ter »Sklep o uvedbi postopka 
nadzora«: 

 Nadzor premoženjske bilance za leto 2010. 
 

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 2010 z dne 07.04.2011. 
2. Obrazec »Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna na dan 

31.12.2010« za Občino Komenda. 
3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Komenda za leto 2010 – 

skrajšani postopek 
4. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2010 
5. Sklep o prvi spremembi in dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Komenda za leto 2010 
6. Poročilo o realizaciji ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine 

Komenda za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 
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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 31.12.2010 največje postavke: Nepremičnine 
(sedanja vrednost), terjatve in sredstva, dana v upravljanje ter dolgoročne 
kapitalske naložbe, ki skupaj predstavljajo 96,98% celotne aktive premoženjske 
bilance. Sedanja vrednost nepremičnin predstavlja 53,96% celotne aktive 
premoženjske bilance. Opazno je povečanje v primerjavi z predhodnim letom. 

 Na pasivni strani sta bili na dan 31.12.2010 največji postavki: Splošni sklad 
in kratkoročne obveznosti, ki skupaj predstavljata 94,53% celotne pasive 
premoženjske bilance. Splošni sklad predstavlja 92,00% celotne pasive 
premoženjske bilance. 

 Stvarno premoženje Občine Komenda predstavlja dobršen del premoženja 
občine, zato sem v pregled vzel tudi načrtovanje in izvrševanje Letnega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2010. 

   
2. UGOTOVITVE 

 Sedanja vrednost nepremičnin je v letu 2010 porasla iz 24.352.424 € 
(31.12.2009) na 26.970.175 € (31.12.2010): 
 Povečanje sedanje vrednosti nepremičnin v znesku 2.617.751 € 

predstavlja več dejavnikov. Nekatere nepremičnine, ki so v predhodnem 
obdobju imele status Nepremičnine, ki se pridobivajo so se v tem letu 
postale last Občine, medtem ko vrednost nepremičnin zmanjšujeta 
postavki Amortizacija in prodaja zemljišč. Nepremičnine, ki so prišle v last 
Občine Komenda so kanalizacije, gradbeni objekti JP ČČN, mostovi, 
prizidek k Športni dvorani, projekt »Medgeneracijski center Komenda«. 

 Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v letu 2010 zmanjšale iz 
5.208.094 € (31.12.2009) na 4.777.343 € (31.12.2010). Zmanjšanje je posledica 
prenosa sredstev v upravljanju med osnovna sredstva  JP CČN Domžale 
Kamnik in Komunala Kranj (vodovod Krvavec). 

 Druge dolgoročne kapitalske naložbe so se v letu 2010 povečale iz  
16.677.790 € (31.12.2009) na 16.726.315 € (31.12.2010). Posledica je 
sprememba vrednosti kapitalskih deležev. 

 Kratkoročne terjatve so se v letu 2010 zmanjšale iz 2.170.932 € (31.12.2009) 
na 1.314.531€ (31.12.2010). Glavno terjatev predstavlja terjatev do podjetja 
IGRM za nakup zemljišča za center Komenda . Preostanek terjatev pa 
predstavljajo manjše terjatve do fizičnih oseb za plačilo vodarine, priklopov na 
CATV in kanalizacijskih priključkov.  

 Postavka splošni sklad  se je v letu 20010 povečala iz  45.378.550 € 
(31.12.2009) na 45.989.324 € (31.12.2010).  

 Kratkoročne obveznosti so se v letu 2009 zmanjšale iz  1.486.011 € 
(31.12.2009) na 1.262.771 € (31.12.2010).  Obveznosti predstavljajo obveznosti 
do dobaviteljev, največje obveznosti so do CPL, EL-TT d.o.o., KPK, ... 

 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 
2010 
 Pri pregledu je bilo zaznati, da so podatki o nepremičninah in ocenjenih 

vrednostih prikazani dovolj transparentno in razumljivo. 
 Ugotovljeno je, da je občinska uprava na čelu z županom sledila 

sprejetemu letnemu načrtu in da je bil del tudi realiziran, del pa je bil 



KONČNO POROCILO - premozenjska bilanca_2010 

 

 

 

 

spremenjen na osnovi predloga o spremembah in dopolnitvah v mesecu 
juniju 2010 in je bil na osnovi teh sprememb tudi realiziran. 

 V 2. členu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Komenda za leto 2010 občinski svet Občine Komenda pooblašča župana 
za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so predmet 
načrta pridobivanja. Predlagam, da bi bilo potrebno določiti zgornjo mejo, 
do katere lahko župan samostojno podpisuje pogodbe, pri pogodbah višje 
vrednosti je potrebno imeti več hkratnih podpisnikov. 

 Ob pregledu dokumentacije je bilo zaznati »preveč« napak pri pripravi 
dokumentov. V samih dokumentih je bilo ugotovljeno, da zaradi nekaterih 
napak v letnicah dokument ni v redu, vendar te napake ključno ne 
vplivajo na veljavnost dokumentov. Pri pripravi dokumentov se zato 
priporoča temeljitejši pregled in pripravo, saj  le ti predstavljajo tudi 
ogledalo pripravljalcev. Hkrati opozarjam tudi na Občinski svet, ki bi moral 
takšne napake opaziti pri prebiranju dokumentov in sprejemanju le teh na 
sejah.  

 
 

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

          
 

Številka:  060-0007/2011-4 
Datum: 26.06.2012  

               Milena Bremšak 
           PREDSEDNIK NO 
 
Prejmejo: 
 Občina Komenda, župan 
 Predsednik NO 
 Občinski svet Občine Komenda 
 Spis 


