
 

 

IV. BILANCA STANJA - obrazložitev 

 
Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance 
stanja. Bilanca stanja Občine Komenda na dan 31. 12. 2020 je v zaključni račun vključena kot 
Priloga 1, prav tako tudi celotno računovodsko poročilo s pojasnili.  
 
V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja Občine Komenda na 
dan 31. 12. 2020, in sicer v skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
Neopredmetena sredstva 
 
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2020, med katere so uvrščeni 
računalniški programi, je znašala 3.434 €.   
 
Nepremičnine 
 
Med nepremičninami ima Občina Komenda knjižena zemljišča, infrastrukturne objekte (ceste, 
parkirišča, pokopališče, mrliško vežico, javne razsvetljave, vodovode, kanalizacije, objekte 
CČN…), športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v 
gradnji ali v pridobivanju.  
 
V nadaljevanju je prikazana sedanja vrednost nepremičnin: 

 stanje na dan 
31.12.2019 

stanje na dan 
31.12.2020 

Zemljišča 7.367.651,27 7.639.545,04 
Gradbeni objekti 13.113.760,16 14.147.735,69 
Nepremičnine, ki se pridobivajo 646.988,76 583.845,96 
SKUPAJ 21.128.400,19 22.371.126,69 

 
Vrednost zemljišč se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 271.893,77 €. Sicer pa je v letu 
2020 vrednost novih pridobitev zemljišč znašala 366.153,69 €, vrednost odtujenih zemljišč pa 
je znašala 94.259,92 €.  
 
Vrednost kmetijskih zemljišč znaša 997.840,79 €. Vrednost stavbnih zemljišč pa je na dan 31. 
12. 2020 znašala 6.615.978,33 €, od tega je za 1.115.788,30 € zemljišč v območju poslovne 
cone. Vrednost zemljišč v JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. znaša 25.725,92 €. 
 
Pridobitve kmetijskih zemljišč v letu 2020: 

šifra k.o. naziv k.o. številka površina 
 

delež. 
1902 KLANEC 897/26 66 1 1 
1902 KLANEC 897/28 106 1 1 
1902 KLANEC 897/30 183 1 1 
1903 NASOVČE 38/14 235 1 1 
1907 KRIŽ 362/4 3543 1 1 

 
 



 

 

Odtujitve kmetijskih zemljišč v letu 2020: 

šifra k.o. naziv k.o. številka površina delež 
1902 KLANEC 898/2 118 1 1 

 
Pridobitve stavbnih zemljišč 2020: 

šifra k.o. naziv k.o. številka površina delež 
1901 MLAKA 2/27 76 1 1 
1902 MLAKA 87/11 9 1 1 
1901 MLAKA 211/40 8 1 1 
1901 MLAKA 211/42 3 1 1 
1901 MLAKA 216/69 590 1 1 
1901 MLAKA 216/117 167 1 1 
1901 MLAKA 216/122 144 1 1 
1901 MLAKA 216/123 692 1 1 
1901 MLAKA 216/128 152 1 1 
1901 MLAKA 216/148 5221 1 1 
1901 MLAKA 216/150 63 1 1 
1901 MLAKA 216/151 89 1 1 
1901 MLAKA 237/2 356 1 1 
1901 MLAKA 304/6 136 1 1 
1901 MLAKA 304/7 58 1 1 
1901 MLAKA 304/8 74 1 1 
1902 KLANEC 75/2 15 1 1 
1902 KLANEC 76/2 24 1 1 
1902 KLANEC 79/14 3 1 1 
1902 KLANEC 86/7 1 1 1 
1902 KLANEC 87/2 8 1 1 
1902 KLANEC 88/2 26 1 1 
1902 KLANEC 709/1 12 1 1 
1902 KLANEC 709/2 12 1 1 
1902 KLANEC 710/1 43 1 1 
1902 KLANEC 732/1 5 1 1 
1902 KLANEC 763/3 428 1 1 
1903 NASOVČE 9/2 17 1 1 
1903 NASOVČE 10/2 2 1 1 
1904 KAPLJA VAS 17/3 130 1 1 
1904 KAPLJA VAS 42/4 87 1 1 
1904 KAPLJA VAS 42/11 233 1 1 
1904 KAPLJA VAS 49/4 85 1 2 
1904 KAPLJA VAS 52/10 35 1 1 
1904 KAPLJA VAS 53/36 207 1 1 
1904 KAPLJA VAS 73/5 805 1 1 
1904 KAPLJA VAS 73/8 27 1 1 
1904 KAPLJA VAS 76/4 151 1 1 
1904 KAPLJA VAS 446/3 28 1 1 



 

 

1904 KAPLJA VAS 447/7 42 1 1 
1904 KAPLJA VAS 449/4 25 1 1 
1904 KAPLJA VAS 449/5 65 1 1 
1904 KAPLJA VAS 450/2 23 1 1 
1904 KAPLJA VAS 501/3 79 1 1 
1904 KAPLJA VAS 502/5 59 1 1 
1904 KAPLJA VAS 506/2 34 1 1 
1905 MOSTE 281/9 17 1 1 
1905 MOSTE 998/2 33 1 1 
1905 MOSTE 998/4 11 1 1 
1905 MOSTE 999/2 19 1 1 
1905 MOSTE 1000/2 22 1 1 
1906 SUHADOLE 62/6 27 1 1 
1906 SUHADOLE 90/3 14 1 1 
1906 SUHADOLE 90/5 11 1 1 
1906 SUHADOLE 138/14 9 1 1 
1906 SUHADOLE 140/11 2 1 1 
1906 SUHADOLE 943/8 6 1 1 
1906 SUHADOLE 1420 4000 1 1 
1906 SUHADOLE 1424 2697 1 1 
1906 SUHADOLE 1425 7782 1 1 
1906 SUHADOLE 1429 5795 1 1 
1906 SUHADOLE 1431 1600 1 1 
1907 KRIŽ 109/9 21 1 1 
1907 KRIŽ 362/5 42 1 1 
1907 KRIŽ 645/5 12 1 1 
1907 KRIŽ 659/5 74 1 1 
1907 KRIŽ 890 821 1 1 

 
Odtujitve stavbnih zemljišč 2020: 

šifra k.o. naziv k.o. številka površina delež 
1901 MLAKA 3/5 21 1 1 
1901 MLAKA 3/7 6 1 1 
1901 MLAKA 216/6 117 1 1 
1901 MLAKA 216/35 186 1 1 
1901 MLAKA 445/2 77 1 1 
1901 MLAKA 449/5 26 1 1 
1902 KLANEC 897/13 2 1 1 
1902 KLANEC 897/14 1 1 1 
1902 KLANEC 897/15 14 1 1 
1902 KLANEC 898/3 40 1 1 
1904 KAPLJA VAS 17/2 87 1 1 
1904 KAPLJA VAS 18/2 84 1 1 
1904 KAPLJA VAS 42/5 2020 1051 2253 
1904 KAPLJA VAS 53/34 36 1 1 
1904 KAPLJA VAS 53/35 1 1 1 



 

 

 
Sedanja vrednost gradbenih objektov ter nepremičnin, ki se pridobivajo znaša na dan 31. 12. 
2020 14.731.581,65 €, po posameznih vrstah pa je razvidna iz spodnje tabele: 
 

nepremičnina sedanja vrednost 

Zajčeva 23 63.549,02 

Glavarjeva 104 85.613,26 

Moste 8 f 18.340,91 

Glavarjeva 59 91.336,57 

Glavarjeva 61 a 288.433,65 

ZN Gmajnica 10.150,93 

Mrliške vežice 18.296,27 

Pokopališče v Komendi 154.870,32 

Okolica Kulturnega doma v Komendi  65.237,47 

Vaška igrišča  48.047,35 

Parkirišče pri OŠ Moste 83.391,53 

Nogometno igrišče Komenda (pomožno) 36.706,02 

Ceste 3.570.900,36 

Krožišče Glavarjeva 463.340,79 

Cesta Gmajnica - Mlaka 50.189,11 

Kanalizacije 4.732.501,13 

Kanalizacija S-kanal 328.110,31 

Kanalizacija Gmajnica - Mlaka (kohezija) 647.563,96 

Meteorna kanalizacija 114.585,33 

Vodovodi 943.439,94 

Obnova kotlovnice v OŠ Komenda 7.268,64 

Javna razsvetljava 239.814,26 

Mostovi 392.445,04 

Oporni zidovi 136.748,95 

Pločniki 398.085,10 

Semaforji  10.665,32 

Elektro omrežje 40.726,08 

JP CČN - gradbeni objekti  254.989,44 

JP CČN – priključki in notranje ceste 37.175,53 

JP CČN – objekti za prenos plina 859,99 

JP CČN – objekti za čiščenje odplak 148.682,83 

JP CČN – razbremenilniki-prečrpalnice 24.788,31 

Infrastruktura vodovod Krvavec 278.858,20 

Infrastruktura območja 03-Gramoznica 96.405,66 

Razbremenilnik Komenda - objekt 45.092,20 

Polnilne postaje 3.019,94 

Kolumbarij-žarna stena 126.121,67 



 

 

Ploščad pred mrliško vežico 91.384,30 

Nepremičnine, ki se pridobivajo 583.845,96 

SKUPAJ 14.731.581,65 

 
Vrednost gradbenih objektov ter nepremičnin, ki se pridobivajo se je v primerjavi s preteklim 
letom zvišala za 970.833,00 €. Razlog za povišanje vrednosti je v izgradnji komunalne 
infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče. V poslovne knjige pa smo vključili tudi 
vrednost sofinanciranja projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – sklop 1 do konca 
leta 2020 v višini 87.592,70 € s strani Občine Komenda. 
 
Na dan 31. 12. 2020 je znašala vrednost nepremičnin, ki se pridobivajo 583.845,96 €, 
specifikacija pa je razvidna iz spodnje tabele: 
 

nepremičnine, ki se pridobivajo stanje 31.12.2020 

Infrastruktura JP CČN Domžale Kamnik 6.596,34 

Javna razsvetljava v občini Komenda 40.216,84 

Športni center Komenda 136.955,57 

Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov 106.737,46 

Most čez Pšato v Suhadolah 39.240,00 

Zbirni center komunalnih odpadkov Suhadole 162.554,25 

Telovadnica v Mostah 1.146,80 

ŠD -klimatizacija 2.806,00 

Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1 87.592,70 

SKUPAJ 583.845,96 
 
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  v 
letu 2020 pa je razvidno v točki 2.1. 
 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 
2020 486.863,92 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom 
povečana za nabave med letom in zmanjšana za odpise med letom in obračunano amortizacijo 
ter je razčlenjena na naslednje skupine:    
 

oprema sedanja vrednost 
Sredstva za zveze 515,81 
Računalniki 1.558,00 
Pohištvo 440,22 
Druga oprema 68.160,36 
Sredstva za transport 23.448,40 
Oprema kulturnega, zgodovinskega in 
umetniškega pomena 11.000,00 
JP CČN – oprema za opravljanje dejavnosti 381.260,75 
JP CČN – oprema za prenos podatkov 0,00 
Oprema vodovod Krvavec  480,38 
SKUPAJ  486.863,92 

 
V bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 se je vrednost opreme v primerjavi s predhodnim letom 
znižala za 54.365,63 €, predvsem na račun amortizacije. Gibanje opredmetenih osnovnih 
sredstev je razvidno v točki 2.1.  
 



 

 

2.1 Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih          
osnovnih sredstev 
 
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je 
bilo v letu 2020 sledeče: 
 

 
 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na preteklo leto zvišala za skupaj 
1.188.361 €. 
 
Največje investicije občine v letu 2020 so bile: 

 nadaljevanje in zaključek izgradnje sekundarne kanalizacije v naseljih Klanec, Breg in 
Nasovče; 

 ureditev ceste in pločnika na Klancu; 
 zaključek komasacije na območju Nasovče-Kaplja vas ter Drnovo; 
 pričetek gradnje Zbirnega centra komunalnih odpadkov skupaj z Občino Kamnik; 
 ureditev štirih otroških igrišč na območju LAS (Križ, Podboršt, Moste in Suhadole); 
 izgradnja javne razsvetljave;  
 obnova vodovodnega sistema (naselje Klanec, Breg, Nasovče)…. 

 
 
Dolgoročne finančne naložbe 
 
Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2020 znaša 16.453.798,49 € in je glede 
na predhodno leto višja za 21.219,39 €. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih 
finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele: 
 
 stanje 31.12.2019 znesek 

zmanjšanja 
naložb 

znesek 
povečanja 

naložb 

stanje 31.12.2020 

JP CČN DOMŽALE KAMNIK d.o.o. 147.923,10  18.219,39 166.142,49 
PC Komenda d.o.o. 16.284.656,00   16.284.656,00 
Zavod Medgeneracijsko središče 
Komenda 

  3.000,00 3.000,00 

 16.432.579,10 0,00 21.219,39 16.453.798,49 

 
Občina Komenda ima v JP Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik d.o.o. 5,50 % kapitalski 
delež, ki je po podatkih JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. na dan 31. 12. 2020 znašal 
166.142,49 €.  
 
Vrednost naložbe v PC Komenda d.o.o. je na dan 31. 12. 2020 prikazana v višini 
16.284.656,00 €. Občinski svet Občine Komenda se je na drugi izredni seji, dne 23. 12. 2020, 
seznanil o nameri zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, ter sprejelo tudi sklep. Najvišji organ 
družbe pa je skupščina, ki je sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala sprejelo na skupščini dne 
21. 1. 2021, tako da bo sprememba upoštevana v bilančnem obdobju 2021. Vrednost 
kapitalskega deleža se zmanjša za 10.187.515,23 €, kar je enako vsoti izgube družbe PC 
Komenda d.o.o. iz preteklih let. 
 
Občina Komenda je tudi soustanovitelj Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. V letu 
2007 je Občina Komenda iz proračuna nakazala 3.000 € ustanovitvenega kapitala, ki pa se je 

opis NV
popravek 
vrednosti

povečanje 
popravka w

zmanjšanje 
popravka w

povečanje 
NV

zmanjšanje 
NV

amortizacija
neodpisana 

vrednost
B. dolgoročne premoženjske pravice 21.101 14.024 3.643 3.434
D. zemljišča 7.367.651 0 366.154 94.260 7.639.545
E. zgradbe 31.424.064 17.663.315 0 59.034 2.288.772 151.092 1.225.881 14.731.582
F. oprema 1.035.862 494.632 7.714 16.486 34.133 8.532 88.738 486.864
G. druga opredm.osnovna sredstva 0

SKUPAJ 39.848.678 18.171.971 7.714 75.520 2.689.058 253.884 1.318.263 22.861.425



 

 

v bilancah izkazal kot tekoči odhodek in ne kapitalski vložek. Na poziv Ministrstva za finance 
smo višino kapitalskega deleža »naknadno« evidentirali med sredstvi v  letu 2020. 
 
 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 
Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so 
podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati 
organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki 
javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva dana v upravljanje.  
 
Na dan 31. 12. 2020 so znašale terjatve za sredstva dana v upravljanje: 

javni zavod 31. 12. 2019 31. 12. 2020 
OŠ Komenda Moste 4.553.482,80 4.337.418,91 
Vrtec Mehurčki 571.471,21 556.822,70 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 22.206,05 24.298,25 
Glasbena šola Kamnik 32.059,60 30.445,62 
OŠ 27. Julij Kamnik 67.851,20 63.668,30 
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik 636.956,64 627.493,36 
Javni zavod Mestne Lekarne  345.174,28 353.869,10 
SKUPAJ 6.229.201,78 5.994.016,24 

 
V primerjavi s predhodnim letom so se terjatve za sredstva dana v upravljanje znižale 
predvsem kot posledica obračunane amortizacije.  
 
 
Kratkoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2020 na računu 2.218.729,75 €, od tega sredstev 
proračunske rezerve 51.514,12 €. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi zajemajo terjatve do fizičnih oseb, samostojnih 
podjetnikov in podjetij. Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 962.351,39 €. Večji 
del cca 0,8 mio € predstavlja terjatev do družbe Hades trgovina d.o.o. (terjatev je prijavljena v 
stečajni postopek nad omenjeno družbo), ostalo pa so terjatve iz naslova vodarine, kanalščine, 
grobnine, oglasi v Aplenci… 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2020 
znašale 92.347,18 €, od tega terjatev do OŠ Komenda Moste in Vrtca Mehurčki 10.829,96 € 
iz naslova plačila komunalnih storitev, terjatev do Občine Komenda v višini 135,74 € ter do 
ostalih proračunskih uporabnikov v višini  152,46 € iz naslova plačila komunalnih storitev. 
Glavnina terjatev se nanaša terjatve do Ministrstva za finance (64.589,81 € - zahtevek za 
izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za šolo in vrtec za obdobje oktober-december 
2020), do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa je izkazana terjatev v višini 
16.639,21 € (povračilo stroškov iz naslova izpada plačil staršev za vrtec). 

 
Druge kratkoročne terjatve v višini 225.811,49 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne 
prihodke, za katere je nadzornik FURS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek 
od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet 
nepremičnin…) v višini 56.876,97 €, terjatev do ZZZS (2.292,39 €), terjatev za vstopni DDV-
prehodni konto (4.007,60 €) ter terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke v višini 
162.634,53 € (globe: 82.719,398 €, komunalni prispevek: 76.465,14 €, degradacija in 
uzurpacija 3.450 €). 



 

 

Odpis terjatev v letu 2020 
 
Skladno z 9. členom Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020 (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda št. 13/2018, 1/2020 in 7/2020) lahko župan na obrazložen predlog 
občinske uprave dolžniku deloma ali v celoti odpiše dolg do višine 500 €, če je bila izterjava 
neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani 
znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo 
preživljanje dolžnika in njegove družine. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 €.  Župan mora z odpisom dolgov seznani 
občinski svet v zaključnem računu proračuna Občine Komenda. 
 
Na podlagi odredbe župana so bile v letu 2020 odpisane sledeče terjatve: 

znesek dolžnik obrazložitev 
194,58  € Z.Ž.- fizična oseba Navedene terjatve izhajajo iz leta 2012 in 2013 

(komunalne storitve). Zoper dolžnika je bil dan predlog 
za izvršbo.  Dne 17.2.2014 je bil izdan sklep 
Okrajnega sodišča v Ljubljani (Opr. št. VL 
17379/2014) o izvršbi. 
S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. 
3328/2016 z dne 14.7.2016, je bil začet stečajni 
postopek nad dolžnikom. Posledično je bil dne 
11.9.2017 s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani izdan 
sklep, da se izvršba ustavi. Občina Komenda je odprte 
terjatve v postopku osebnega stečaja v roku prijavila. 
Okrožno sodišče v Ljubljani je 9.3.2020 izdalo sklep o 
odpustu obveznosti, ki določa da odpust obveznosti 
učinkuje za vse terjatve upnikov do stečajnega 
dolžnika, ki so nastale do 14.7.2016. 
Na podlagi navedenega je bil izveden odpis terjatev. 

109,77 € H.J.-fizična oseba Navedene terjatve izhajajo od leta 2014 dalje 
(najemnina za grob). Najemniku smo redno pošiljali 
opomine vendar se na postopke izterjave ni odzval. 
Skladno z 2. členom najemne pogodbe, je Občina 
Komenda 10.1.2020 izvedla postopek odpovedi 
pogodbe, prostor na pokopališču pa bo na voljo 
drugemu najemniku. Ker najemnik živi izven RS, bi 
bilo potrebno pričeti postopek mednarodne izvršbe. 
Glede na to, da skupni znesek terjatve znaša 109,77 
€, je velika verjetnost, da bi stroški mednarodne 
izterjave presegli dolgovani znesek. Na podlagi 
navedenega se predlaga odpis terjatve v višini 109,77 
€. 

1,23 € Ekovit d.o.o. Navedene terjatve izhajajo iz leta 2018 (datum računa 
31.1.2018). Račun je bil izstavljen v višini 14,21 €, 
dolžnik pa je plačal 12,98 €. Občina Komenda je 
postopke opominjanja izvajala, vendar neuspešno. 
Zadnji račun je bil dolžniku izdan 28.2.2018, tako da 
odprtega dolga nismo mogli prišteti k novi položnici. 
Zaradi nizkega zneska odprte terjatve predlog izvršbe 
ni bil vložen. 

87,24 € Palmarium d.o.o. Navedene terjatve izhajajo iz leta 2015 (datum 
računov 31.5.2015). S strani občinske uprave so bili 
izvedeni postopki opominjanja, vendar je dolžnik 
zaradi vložene tožbe za določitev odškodnine za 
razlaščena zemljišča opomine vztrajno zavračal. Na 
kolegiju župana je bilo odločeno, da se s postopki 
opominjanja in izterjave počaka do končanja postopka 
na sodišču. Postopek za določitev odškodnine na 
sodišču je bil zaključen decembra 2020. Dejstvo je, da 
so terjatve, ki se nanašajo na plačilo komunalnih 
storitev iz leta 2015 v tem času zastarale (enoletni 
zastaralni rok). 

 



 

 

Aktivne časovne razmejitve v višini 0,03 € predstavljajo vračunane prihodke zaradi podaljšanja 
proračunskega leta. 
 
Kratkoročne obveznosti  
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31 .12. 2020 izkazane v višini 32.560,01 € 
(plače za mesec december 2020, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2021). 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 561.806,34 €, od tega je evidentirana  
obveznost do PC Komenda d.o.o. v višini 201.080 €, ki izhaja iz leta 2010. Ostale obveznosti 
predstavljajo obveznosti za prejete račune za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve 
konec leta 2020, ki v plačilo zapadejo v letu 2021 in so nezapadle.  
Med večjimi nezapadlimi obveznostmi so: SGP Graditelj d.d. (79.734,50 €); TGM Kosirnik, 
Roman Kosirnik s.p. (55.516,28 €), EL-TT d.o.o. (27.037,15 €), JP CČN Domžale Kamnik 
d.o.o. (35.748,49 €), KPK d.d. (24.409,82 €), Prodnik d.o.o. (12.217,42 €), Zavod 
medgeneracijsko središče Komenda (20.782,93 €)…. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 125.818,68 € predstavljajo dajatve iz 
naslova obračuna sejnin, podjemne pogodbe, družinskih pomočnikov za december 2020. V 
okviru konta je izkazana tudi obveznost za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda ter vodno povračilo. Obveznost za plačilo davka na dodano vrednost 
za mesec december 2020 je znašala 2.516,21 €. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 322.760,13 € 
predstavljajo obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega in državnega 
proračuna, za plačilo računov za opravljene storitve v mesecu decembru 2020 (obveznosti iz 
naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni 
stroški v javnih zavodih ipd.).  
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev  
V bilanci stanja se med kratkoročnimi obveznostmi izkazuje tudi odplačilo glavnic dolgoročnih 
kreditov, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu. Znesek 386.894,96 € predstavlja pogodbeno 
odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov (Addiko Bank d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. ,PC 
Komenda d.o.o. ter MGRT), ki zapadejo v plačilo v letu 2021.  
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Splošni sklad v višini 42.113.608,61 € izkazuje znesek lastnih virov sredstev, in sicer: 

 22.861.424,67 € splošni sklad za neopredmetena sredstva ter opredmetena osnovna 
sredstva; 

 16.453.798,49 € splošni sklad za finančne naložbe; 
 5.994.016,24 splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje; 
 2.301.736,45 € splošni sklad za drugo; 
 - 5.497.367,24 € splošni sklad za drugo (dolgoročna posojila) 

 
Dejstvo je, da je splošni sklad za drugo še vedno za cca 140.000 € višji, kot pa so razpoložljiva 
sredstva na žiro računu občine (od koncu leta so razpoložljiva sredstva občine znašala 
2.161.868,17 €). Glavnina razlike predstavlja plačilo DDV-ja v višini 127.080 €, ki ga je občina 
že plačala, zoper dolžnika pa poteka tožba na sodišču (Hades trgovina d.o.o.), ostala razlika 
pa je posledica dejstva, da so plačilni roki za pravne osebe 60 dni (protikoronski ukrep), kar 
pomeni, da je občina morala plačati DDV od izdanih računov, terjatve do kupcev pa so bile na 
dan 31. 12. 2020 odprte, tako da bo priliv sredstev iz tega naslova šele v letu 2021. 
 
Rezervni sklad v višini 51.514,12 € predstavlja sredstva proračunske rezerve. 



 

 

 
Dolgoročne finančne obveznosti v višini 5.110.472,28 € predstavljajo obveznosti iz naslova 
dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v prihodnjih letih (od leta 2021 dalje). 
 
Stanje kreditov na dan 31. 12. 2020 znaša 5.497.367,24 €, in sicer: 

 418.059,40 € pri Unicredit banki Slovenije d.d.,  
 466.666,80 € pri Addiko bank d.d.,  
 4.520.168,86 € pri družbi PCK d.o.o., 
 92.472,18 € pri MGRT 

 
Druge dolgoročne obveznosti v višini 1.252.164,16 € pa predstavljajo: 

 obveznosti iz naslova plačila obresti za kredit PC Komenda d.o.o. (1.250.164,16 €) 
 obveznosti iz naslova prejete varščine v višini 2.000 € (najem čajne kuhinje v ŠD 

Komenda) 
 
Višini sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 
51.023.181 €. Podatki iz bilance stanja Občine Komenda za leto 2020 so tudi osnova za 
sestavo Premoženjske bilance Občine Komenda za leto 2020.  
 
Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide na 
najemojemalca 
 
Občina Komenda nima pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko 
preide na najemojemalca. 

 
Izdana poroštva 
 
Občina Komenda v letu 2020 ni izdala nobenega poroštva. 
 
 

************************************************** 
 

Zaključni račun proračuna se sprejme po skrajšanem postopku v skladu s 74. členom 
Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda - UPB 1 (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 1/2021). 
 
 
 

Stanislav Poglajen, l.r. 
        ŽUPAN  

 
 
 
 
 
PRILOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020 
 
Priloga 1: Računovodsko poročilo za leto 2020 (računovodski izkazi ter pojasnila) 
Priloga 2: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Občino Komenda 
Priloga 3: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Komenda za leto 
                 2020 
Priloga 4: Funkcionalna klasifikacija izdatkov (COFOG) 
Priloga 5: Programska klasifikacija izdatkov 


