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KONČNO POROČILO 
o opravljenem nadzoru. 

 
Na  podlagi  39. in  43. člena Statuta občine  Komenda, in  14. in 19. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora občine Komenda ter sklepa 13. seje Nadzornega odbora občine 
Komenda z dne 28.5.2012, podajava pooblaščenca KONČNO POROČILO o opravljenem 
nadzoru. 
 
Predmet pregleda: Nadzor nad zaključenimi investicijami za obdobje 2006 - 2010 
 
Dne  5.10.2011 je bil izdan »Sklep o uvedbi postopka nadzora in sklep o imenovanju in 
pooblastilu. 
 
Pristojnosti Nadzornega odbora 
 
S tem  nadzorom se izvajajo pristojnosti Nadzornega  odbora na področju : 
 

 nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev. 
 
Nadzorovana stranka: 
 

Občina Komenda, ki jo zastopa župan Tomaž Drolec, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda 

 
Pooblaščenca Nadzornega odbora 
 
Kot  pooblaščenca Nadzornega odbora občine Komenda  za izvršitev nadzora  sta bila 
imenovana člana  Nadzornega  odbora občine Komenda : 

Primož Plantarič, 1218 Komenda 
Igor Klun, 1218 Komenda 

 
Prejeta  dokumentacija  za izvedbo  nadzora 
V postopku  nadzora sta pooblaščenca od nadzorovanih oseb prevzela naslednjo 
dokumentacijo: 

 Prejeta dokumentacija za potrebe nadzora: Datum 
prevzema: 

1.  I Začasna situacija po pogodbi št. JNMV-0025/2006-POG1-
Izvedba sanacije in ureditve ceste v Žejah-31.10.2006 

14.11.06 

2.  II in Končna situacija po pogodbi št. JNMV-0025/2006-POG1-
Izvedba sanacije in ureditve ceste v Žejah-31.12.2006 

18.1.2007 

3.  II in Končna situacija po pogodbi št. JNMV-0027/2006-POG1-
Izvedba sanacije in ureditve ceste v Suhadolah-31.12.2006 

18.1.2007 

4.  I Začasna situacija po pogodbi št. JNMV-0027/2006-POG1-
Izvedba sanacije in ureditve ceste v Suhadolah-31.10.2006 

14.11.2006 

5.  Potrditev II. In končne situacije podjetja Gratel d.o.o za objekta: 19.1.2007 



KONČNO POROČILO - ZaključenE investicije za obdobje 2006 - 2010             Stran:2/2 

 

 

 

 

Sanacija in ureditev ceste v Žejah in  Sanacija in ureditev ceste v 
Suhadolah za mesec december 2006   

6.  Dokončanje prostorov zdravstvenega doma Komenda-
primopredajni zapisnik o dokončanju del-5.9.2007 

16.10.2007 

7.  Uporabno dovoljenje za poslovne prostore zdravstvenega doma  2.2.2007 

8.  Uporabno dovoljenje za poslovne prostore zdravstvenega doma-
ambulanta splošne medicine  

16.4.2007 

9.  Končna situacija št-391-Ureditev obstoječega parkirišča pred 
cerkvijo v Komendi-23.5.2007 

24.5.2007 

10.  Uporabno dovoljenje za fekalni kanal-Gramiz-5.3.2007 24.5.2007 

11.  Končna situacija št 07-068 za fekalni kanal in vodovod-aneks št. 2-
Moste, Suhadole-21.3.2007 

5.4.2007 

12.  Gradnja mostu čez Pšato v Komendi-Zapisnik o dokončanju 
pogodbenih del-21.9.2011 

21.9.2011 

13.  Uporabno dovoljenje-Most čez Pšato-22.9.2011 22.9.2011 

14.  Primopredajni zapisnik-otroško igrišče pri OŠ v Mostah 23.10.2008 

15.  Uporabno dovoljenje za prizidek k športni dvorani Komenda-
13.4.2010 

13.4.2010 

16.  Zapisnik o primopredaji komunalne infrastrukture v območju 02/1 
poslovno proizvodne cone Komenda-ozka dela-II faza,1.etapa-
9.6.2011 

9.6.2011 

17.  Odločba o poizkusnem obratovanju komunalne infrastrukture-PCK 22.9.2011 

 
Ugotovitve  nadzora: 
 
Po pregledu celotne pridobljene dokumentacije pooblaščenca nadzora ugotavljava: 
 

1. Prispela dokumentacija je dostavljena v skladu z zahtevano dokumentacijo. 
Zahteva po dokumentaciji je do nadzorovane stranke prišla v pisni obliki in preko 
elektronske pošte. 

2. Iz prejete dokumentacije izhaja, da občina vzorno skrbi za potrjevanje končnih 
situacij s strani pooblaščenih nadzornih organov. 

3. Prejeta dokumentacija dokazuje, da so postopki vodeni skladno z veljavno 
zakonodajo. 

4. Nekateri projekti, ki so bili v postopku nazora, so že pridobili uporabno dovoljenje, 
pri drugih pa je bila predložena potrjena končna situacija s strani nadzornih organov 
in izvedena količinska in kvalitetna primopredaja. 

5. Pooblaščenca nadzora ne presojava o sami kvaliteti izvedenih del. 
 

S K L E P  
 

Pooblaščenca nadzora nad Zaključenimi investicijami za obdobje 2006 - 2010 nista 
ugotovila nepravilnosti, zato podajata pozitivno mnenje nadzora. 
 
Številka: 060-0008/2011-4 
Datum: 04.06.2012 

             Milena Bremšak 
           PREDSEDNICA NO 

Prejmejo: 
 Občina Komenda, župan 
 Občinski svet Občine Komenda 
 Predsednica NO 
 Spis 


