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Občina Kobilje 
Kobilje 354 
9227 KOBILJE 
Nadzorni odbor  
 
 
 
 
Številka: 2/2012 
Datum: 01. 08. 2012 
 
 
 
 
V skladu s 36 in 39. členom Statuta Občine Kobilje  posreduje Nadzorni Odbor Občine 
Kobilje 
 
 
 

 POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU 
 
 
 
 

1. Predmet nadzornega pregleda: 
Obravnava polletne realizacije proračuna Občine Kobilje v letu 2012 
Seznanitev z rebalansom proračuna za 2012 
Izredni nadzor računa financiranja -  zadolževanja v obdobju 01.6.2012 do 30.6,2012 
 
 
2. Nadzorovana pravna oseba: 
Občina Kobilje, Kobilje 35, Kobilje. 
 
 
3. Odgovorna oseba: 
Župan, Stanko Gregorec 
 
 
4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi: 
Predsednik  :  Robert Ščap 
Član  :  Jožef Bukovec 
Članica :  Marjana Domonkoš 
Članica :  Mateja Smej  
Član  :  Stanko Antolin  
 
5. Pregledana dokumentacija: 
Pregledana je bila dokumentacija – Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2012 in 
kreditne pogodbe. 
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6. Ugotovitve: 
 
 
6.1. Obravnava polletne realizacije proračuna 
 
Podane so nam bile obrazložitve polletne realizacije proračuna 2012 Občine Kobilje in 
smernice za rebalans 2012.  
 
Dolgoročno je zaskrbljujoče dejstvo, ki izhaja iz uveljavitve Zakona o uravnoteženju 
javnih financ in ima za posledico znižanje povprečnine, kar pomeni manjše proračunske 
prihodke v višini 25.558 € v letu 2012.  
Kot je razvidno iz poročila, pa mora proračun zagotoviti dodatna sredstva, ki izhajajo iz ne 
planiranih odhodkov ali dodatno planiranih/realiziranih odhodkov. 
Vsekakor se bo trend razkoraka v prihodnjih nadaljeval, kar ima za posledico nujnost 
posega v odhodkovno stran proračuna. 
 
 
 
6.2. Ugotovitve pri izrednem nadzoru računa financiranja 
 
Občina Kobilje je dne 23.9.2011 podpisala pogodbo o kratkoročnem posojilu z Deželno 
banko v višini 70.000 € z rokom vračila 31.12.2011. Obrestna mera je 2,30 %. 
Namen zadolžitve je bil zagotovitev namenskih sredstev za plačilo situacij izvajalcu tekoče 
investicije Center Kobilje, do nakazila državnih sredstev in sredstev EU. Plačana 
realizacija izvedenih situacij je tudi osnova za črpanje državnih sredstev in sredstev EU. 
 
Iz pregledane dokumentacije izhajajo naslednje ugotovitve : 

- Gre za kratkoročno pogodbo, iz katere je razvidno, da prvo črpanje in zadnje 
odplačilo zapadeta v istem proračunskem letu. Na osnovi navedenega izdaja 
soglasja  k začetku postopka zadolževanja ni bila obvezna -  Pravilnik o 
zadolževanju občin. Neodplačan znesek kredita v višini 35.000 € se je po pogodbi 
iz dne  23.09.2011   na dan 31. 12. 2011 tehnično gledano odplačal z novo 
kratkoročno pogodbo, ki je datirana v leto 2012 in so bila sredstva tudi do poročila 
o polletni realizaciji poplačana. 

- Zakon o financiranju občin ZFO-1 v 10.a členu definira, da se občina za 
izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo 
s črpanjem posojila doma za investicije, predvidene v občinskem proračunu. Za 
sredstva, ki jih pridobi iz EU in omogočajo sofinanciranje investicije, se občina 
lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in sicer za obdobje do prejema 
teh sredstev. 

- Občinska uprava je podpisala pogodbo o kratkoročnem kreditu, sklep Občinskega 
sveta o najemu posojila pri nadzoru ni bil predložen. 
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7. Zaključek (ocene,  mnenja in priporočila): 
 
Polletna realizacija in rebalans 
 
Sredstva se  porabljajo za izvajanje nalog, za katera so bila tudi namenjena. 
Namenskost in smotrnost je zagotovljena. 
 
Glede na znižanje rednih proračunskih prihodkov v letu 2012, je takšen trend pričakovati 
tudi v naslednjih letih. Tako Občinski upravi in Občinskemu svetu poudarjamo nujnost 
izvajanja ukrepov  v smeri še večje smotrnosti in racionalizacije na odhodkovni strani 
proračuna. 
 
 
Pri izrednem nadzoru računa financiranja je NO mnenja : 

- Da pri kratkoročnih pogodbah o financiranju ni nastala obveznost predložitve 
zahteve za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, saj se je izhajalo pri 
sklenitvi pogodbe za najem in vračilo kredita v istem proračunskem obdobju. 

- Zakonska polaga za zadolžitev je navedena v ZFO-1, 10 a člen in je tako 
zadolževanje v skladu z določili ZFO-1. 

- Sklepa za najem posojila s strani Občinskega sveta Občinska uprava ni imela. 
Navedeno po 12. alineji 2. točke 14. člena  Statuta Občine Kobilje predstavlja lažjo 
kršitev prekoračitve pooblastil, ki izhaja v veliki iz opustitve na osnovi časovne 
stiske. 
Vsekakor pa s tem dejanjem ni bila povzročena nobena materialna škoda. 
Kvečjemu ravno nasprotno. Upoštevat je potrebno tudi dejstvo nepripravljenosti oz 
nezmožnosti večine bank za takšna financiranja. 

- Kršitev je definirana , kreditna sredstva so vrnjena, tako uvedba popravljalnih 
ukrepov ni smotrna. 

 
Prav tako je priporočilo Nadzornega odbora  usmerjeno tudi v dosledno spoštovanje 
zakonodaje in aktov Občine Kobilje. 
 
 
 
8. Priloge: 
 
Prilog ni. Dokumentacija, ki je bila pregledana, se nahaja v računovodstvu oziroma v 
prostorih Občine Kobilje. 

 
 
 

 Predsednik Nadzornega odbora 
 Robert Ščap 

 
 

Obvestiti: 
- Župan Stanko Gregorec 
- Občinski svet 
- Člani Nadzornega odbora 
- arhiv 


