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1.  Uvod 
 

Na podlagi sklenjene Pogodbe o opravljanju notranje revizije poslovanja za leto 

2010 sklenjene med Občino Kobilje in družbo AUDIT-IN d.o.o., je bila opravljena 

revizija poslovanja občine za poslovno leto 2010. 

 

Obveznost notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, in s tem občin je 



 

 

OBČINA KOBILJE 
Kobilje 35 
9227 Kobilje 
Telefon: +386 2 579 92 20 
Telefax: +386 2 579 92 20 
E-mail: obcina@kobilje.si  

 

 

 

določena v 101. členu Zakona o javnih financah. Na podlagi Zakona o javnih 

financah je bil izdan Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ in Usmeritve za državno notranje revidiranje. 

Notranje revidiranje je bilo opravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, 

Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ, Usmeritvami za notranje kontrole, Usmeritvami za državno 

notranje revidiranje in pravili stroke notranjega revidiranja. 

 

Podlaga za opravljeno preiskovanje so bili interni akti, poslovne knjige in 

pomožne knjigovodske evidence občine. 

 

2.  Predmet izvedbe notranje revizije 

 

Predmet izvedbe notranje revizije: 

Preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol: 

- preverjanje organizacijske strukture občine; 

- preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol na računovodsko-

finančnem področju; 

- preverjanje postopkov priprave in sprejemanja ter vsebine proračuna 

občine; 

- preverjanje skladnosti poslovanja s predpisi; 

Preverjanje upoštevanja proračuna: 

- preverjanje izvajanja odloka o proračunu občine; 

Preverjanje letnega poročila: 

- preverjanje pravilnosti izvedbe rednega letnega popisa; 

- preverjanje skladnosti poslovnih knjig in računovodskih izkazov 

- preverjanje skladnosti letnega poročila z zakonskimi predpisi; 

Preverjanje zakonitosti pri porabi sredstev: 

- preverjanje izdatkov za povračila stroškov v zvezi z delom; 

- preverjanje tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam; 

- preverjanje zakonitosti in gospodarnosti porabe sredstev za investicije; 

- preverjanje zakonitosti naročanja blaga in storitev ter gradenj; 

- preverjanje zakonitosti pri oblikovanju, izločanju in porabi rezerv; 

- preverjanje zakonitosti in gospodarnosti zadolževanja. 
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I. UVOD 
 
1 NAROČILO IN IZVEDBA 
 

1.1 Pravne in strokovne podlage za notranje revidiranje 
 

Na podlagi sklenjene Pogodbe o opravljanju notranje revizije poslovanja za leto 2010 
sklenjene med Občino Kobilje in družbo AUDIT-IN d.o.o., je bila opravljena revizija 
poslovanja občine za poslovno leto 2010.  
 

Obveznost notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, in s tem občin je 
določena v 101. členu Zakona o javnih financah. Na podlagi Zakona o javnih financah 
je bil izdan Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ in Usmeritve za državno notranje revidiranje. 
 

Notranje revidiranje je bilo opravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah1, 
Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 
financ2, Usmeritvami za notranje kontrole3, Usmeritvami za državno notranje 
revidiranje4 in pravili stroke notranjega revidiranja5. 
 

Podlaga za opravljeno preiskovanje so bili interni akti, poslovne knjige in pomožne 
knjigovodske evidence občine.  
 
1.2 Predmet in cilji notranjega revidiranja 
 

1.2.1 Predmet notranjega revidiranja 
 

Namen revizije je pregled poslovanja občine po programu notranjega revidiranja za 
leto 2010, skladno z veljavnimi zakonskimi in internimi predpisi ter usmeritvami.   
 
Predmet izvedbe notranje revizije: 

 Preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol: 
- preverjanje organizacijske strukture občine;  
- preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol na računovodsko-finančnem 

področju;  
- preverjanje postopkov priprave in sprejemanja ter vsebine proračuna občine;  
- preverjanje skladnosti poslovanja s predpisi;  

 

  Preverjanje upoštevanja proračuna: 
- preverjanje izvajanja odloka o proračunu občine;  

 

  Preverjanje letnega poročila: 
- preverjanje pravilnosti izvedbe rednega letnega popisa;   
- preverjanje skladnosti poslovnih knjig in računovodskih izkazov;  

                                        
1 Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe.  
2 Ur. l. RS, št. 72/02.  
3 Vir: http://www.unp.gov.si/si/notranji_nadzor_javnih_financ. 
4 Vir: http://www.unp.gov.si/si/notranji_nadzor_javnih_financ. 
5 Vir: http://www.si-revizija.si/notranji_revizorji/pravila_stroke.php. 
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- preverjanje skladnosti letnega poročila z zakonskimi predpisi;  
 Preverjanje zakonitosti pri porabi sredstev:  

- preverjanje izdatkov za povračila stroškov v zvezi z delom;  
- preverjanje tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam; 
- preverjanje zakonitosti in gospodarnosti porabe sredstev za investicije; 
- preverjanje zakonitosti naročanja blaga in storitev ter gradenj; 
- preverjanje zakonitosti pri oblikovanju, izločanju in porabi rezerv; 
- preverjanje zakonitosti in gospodarnosti zadolževanja. 

 
1.2.2 Cilji notranjega revidiranja 
 

Splošni cilj notranje revizije je preveriti uspešnost vzpostavljenih poslovodnih in 
kontrolnih sistemov, ki preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter podati 
priporočila za izboljšanja poslovanja občine.  
 
Cilji notranjega revidiranja: 
 

1) Ocenitev ali vzpostavljeni sistem poslovodenja in notranjih kontrol občine na 
revidiranih področjih obstaja in deluje tako, da zagotavlja: 

 

 pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter 
računovodskih izkazih; 

 pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje 
notranjih kontrol zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, 
usmeritvami in navodili vodstva).  
 

2) Na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje poslovanja 
občine. 

 
1.3 Postopki in metode pri izvajanju notranje revizije 
 

Pri izvedbi notranje revizije so bili uporabljeni naslednji postopki: 
 

 spoznavanje in preizkus ustroja notranjega kontroliranja; 
 postopki preizkušanja podatkov (analitični postopki in podrobni preizkusi podatkov 

na vzorcu dokumentov); 
 povzetek ugotovitev in oblikovanja zagotovila o obstoju in delovanju notranjih 

kontrol.   
 

Pri izvajanju notranje revizije so bile izbrane in uporabljene naslednje metode:  
 

 pridobivanje splošnih informacij o obvladovanem okolju; 
 pregledovanje pravnih podlag za delo; 
 pregledovanje internih dokumentov; 
 pregledovanje postopkov dela s pomočjo intervjujev z zaposlenimi, ki sodelujejo 

na določenem področju dela; 
 pridobivanje, pregledovanje in preizkušanje notranjih kontrol ter podatkov na 

podlagi izvirne dokumentacije.  
 

Pridobljeni so bili zadostni, primerni in ustrezni dokazi, s katerimi je bilo možno 
izmeriti uspešnost vzpostavljenih notranjih kontrol in njihovo delovanje ter na podlagi 
tega ugotoviti skladnost poslovanja občine s predpisi.  
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1.4 Revizorji 
 

Notranja revizija se je izvajala na sedežu naročnika Občine Kobilje (v nadaljevanju 
Občina) in izvajalca AUDIT-IN d.o.o.  
 
Pri izvedbi notranje revizije so sodelovali: vodja teama Elizabeta Ilić, državni notranji 
revizor, mag. Danica Kos, državni notranji revizor in sodelavci: Darja Rajbar, preizkušeni 

notranji revizor, Valentina Bedek, univ.dipl.ekon. in Jasmina Car, univ.dipl.ekon. 
 

II. PREDSTAVITEV REVIDIRANCA 
 
1 OSNOVNI PODATKI O OBČINI   
 
Naziv:  Občina Kobilje 
Naslov:  Kobilje 35, 9227 Kobilje 
Matična številka: 5874734 
Davčna številka: SI47774720 
Šifra PU: 75469 
Šifra dejavnosti: 84.110 
Ime dejavnosti: splošna dejavnost javne uprave 
Podračun pri UJP: 01247-0100013119 
Število zaposlenih: 26 
Župan: g. Stanko Gregorec 
Telefon:  02/579-92-20 
Telefaks:  02/570-92-20 
E-mail: obcina@kobilje.si 
Internetni naslov: www.kobilje.si 
Poslovno leto: 2010 

 
Na območje občine živi 570 prebivalcev7. Občina meri 19,7 km2. Je ena izmed treh 
občin v Sloveniji, ki jih sestavlja le eno naselje.  Od leta 2003 leži občina na območju 
Krajinskega parka Goričko, saj je Kobilju veliko naravnih in kulturnih zanimivosti. 
 
V 16. členu Statuta Občine Kobilje je določeno, da so organi občine: občinski svet, 
župan in nadzorni odbor občine. Občinski svet šteje 7 članov in je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta 
se volijo za štiri leta. Svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Nadzorni odbor občine pa 
je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima pet članov.  
 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje 

namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Člani nadzornega odbora opravljajo 

                                        
6 Število zaposlenih v občinski upravi na dan 31.12.2010. 
7 Vir: www.kobilje.si   
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svojo nalogo nepoklicno. Do zaključka revizije nam odgovorne osebe na občini niso 
posredovale v pregled sprejetega Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobilje. 

Nadzorni odbor samostojno določi program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in 
predlog finančnega načrta, in ga predloži županu občine. Nadzorni odbor mora vsako 
proračunsko leto izvesti nadzor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru 
programa dela pa predvsem izvaja nadzor: finančnih načrtov in zaključnih računov 
ožjih delov občine, finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih 
sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih) in drugih zadev iz letnega 
programa dela. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela 
poročilo s priporočili in predlogi in najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o 
svojih ugotovitvah (34. člen statuta).  

V teku revizije nismo prejeli letnega programa dela nadzornega odbora za leto 2010, 
zapisnikov sej nadzornega odbora (prejeli smo le zapisnik ene seje nadzornega 
odbora), zapisnikov oz. poročil o nadzoru izvrševanja proračuna občine in 
opravljenem nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2010 ter letnega 
poročila o delu nadzornega odbora za leto 2010. Po pojasnilu občine se Nadzorni 
odbor v letu 2010 ni redno sestajal, zato tudi ni zapisnikov sej Nadzornega odbora 
ter poročil. Ugotavljamo, da nadzorni odbor ne izvaja svoje funkcije v skladu s 33. in 
34. členom Statuta Občine Kobilje, kajti nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto 
obvezno izvesti nadzor nad zaključnim računom proračuna občine in o tem podati 
poročilo na seji občinskega sveta. Pregledati more tudi polletno izvrševanje 
proračuna občine ter opraviti ostale naloge, ki so sprejete z letnim planom dela. Prav 
tako mora sprejeti svoj program dela, ki vsebuje letni plan nadzora. Ugotavljamo, da 
nadzorni odbor v letu 2010 (mandatno obdobje 2006-2010) ni deloval v skladu z 
določili statuta občine in 32. členom Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju 
ZLS)8. 
 
Ugotavljamo, da v Občini Kobilje od septembra 2010 naprej ni zasedeno delovno 
mesto direktorja občinske uprave. Delovno mesto je bilo sicer načrtovano v 
Kadrovskem načrtu Občine Kobilje za leto 2010. Delno opravlja naloge direktorja 
občinske uprave župan občine, kar je v nasprotju z določili Zakona o lokalni 
samoupravi9, ki v 37. b členu določa, da funkcija župana med drugim tudi ni 
združljiva z delom v občinski upravi. Občina tako ne ravna v skladu z 49. členom 
Zakona o lokalni samoupravi, ki določa naslednje: »Občinsko upravo usmerja in 
nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje 
župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S 
splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali 
direktorica občinske uprave«. 

 
Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje med 
drugim tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, 
povezanega s pravilnostjo poslovanja. V letu 2010 in med izvajanjem revizije je bil 

                                        
8 Ur. l. RS, št. 94/2007 in spremembe.  
9 Ur. l. RS, št. 94/07 (uradno prečiščeno besedilo), 76/08 in 79/09. 



AUDIT-IN d.o.o.   OBČINA KOBILJE 

6 
 

župan občine g. Stanko Gregorec, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno10. Funkcijo 
podžupana občine pa opravlja g. Janez Gašparič, ki je bil imenovan s sklepom, dne 
13.4.201111. 

III. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
 
Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in presojanje 
podatkov o poslovanju občine ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. V 
nadaljevanju poročila podajamo pomembnejše ugotovitve in priporočila v okviru 
notranje revizije poslovanja občine za leto 2010: 
 

� Ugotavljamo, da v Občini Kobilje od septembra 2010 naprej ni zasedeno delovno 
mesto direktor občinske uprave. Delovno mesto je bilo sicer načrtovano v 
Kadrovskem načrtu Občine Kobilje za leto 2010. Delno opravlja naloge direktorja 
občinske uprave župan občine, kar je v nasprotju z določili Zakona o lokalni 
samoupravi (37. b člen).  
 

� Ugotavljamo, da nadzorni odbor ne izvaja svoje funkcije v skladu s 33. in 34. 
členom Statuta Občine Kobilje. Nadzorni odbor v letu 2010 (mandatno obdobje 
2006-2010) ni deloval v skladu z določili statuta občine in 32. členom Zakona o 
lokalni samoupravi.  
 

� Ugotavljamo, da ima občina sprejete določene interne akte za zagotavljanje 
učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol ter obvladovanje tveganj. Občini 
priporočamo, da sprejme še naslednje interne akte: navodila o kroženju 
knjigovodskih listin v občini z diagrami poteka (npr. za prejete račune, izdane 
račune, potne naloge in druge listine), navodila o blagajniškem poslovanju, 
navodila za javno naročanje, pravilnik o sofinanciranju društev, register tveganj in 
druge akte. Priporočamo tudi sprotno ažuriranje že sprejetih internih aktov.          

                 

� Ugotavljamo, da notranje kontrole niso ustrezno vzpostavljene, prav tako na 
nekaterih področjih poslovanja ne delujejo oz. se ne izvajajo dosledno. Občina 
mora v skladu z zakonskimi zahtevami razviti in sprejeti sistem za ocenjevanje in 
obvladovanje tveganj, s katerimi se soočajo - register tveganj. Občini priporočamo, 
da čimprej pripravi in sprejme register tveganj.  

 

� Ugotavljamo, da sklep o začasnem financiranju občine za leto 2010 ni bil objavljen 
v uradnem glasilu, prav tako o njem ni bil seznanjen občinski svet in nadzorni 
odbor. 
 

� Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2010 je sprejel Občinski svet občine na 
18. redni seji z dne 22.2.2010. Preverjanje vsebine proračuna je bilo opravljeno 
glede na zahteve, predpisane v Zakonu o javnih financah. Ugotavljamo, da 
predlog proračuna Občine Kobilje za leto 2010 ni bil pripravljen v skladu z določili 
Zakona o javnih financah, Statuta občine in Proračunskim priročnikom za pripravo 
občinskih proračunov za leti 2009 in 2010. Podrobnejše ugotovitve so vključene v 
poglavju 2.3.  
 

                                        
10 Mandat župana Občine Kobilje je bil potrjen na 1. redni (konstitutivni) seji dne 28.10.2010. 
11 Sklep o imenovanju podžupana Občine Kobilje – Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2011. 
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� Ugotavljamo, da v letu 2010 v proračunu občine niso bile izvedene prerazporeditve 
vseh proračunskih sredstev skladno s predpisi (ni bilo izdanih sklepov o 
prerazporeditvi vseh proračunskih sredstev). Prav tako župan občine občinskemu 
svetu ni posredoval poročila o izvrševanju proračuna občine za prvo polletje leta 
2010, kar ni v skladu s 63. členom ZJF in 4. členom Odloka o proračunu Občine 
Kobilje za leto 2010.   

 

� Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 
2010 je bil sprejet na 1. izredni seji Občinskega sveta občine z dne 14.12.2010 in 
objavljen v Ur. l. RS, št. 105/10 z dne 24.12.2010. S strani občine nismo prejeli 
rebalansa proračuna po programski klasifikaciji. Ugotavljamo, da je občina  
pripravila pomanjkljive obrazložitve rebalansa proračuna.  

 

� Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2010 je sprejel Občinski svet 
občine šele na 6. redni seji z dne 28.9.2011. Zaključni račun proračuna občine za 
leto 2010 ni bil sprejet v skladu s statutom občine in Pravilnikom o predložitvi 
zaključnih računov občinskih proračunov. Preverjanje vsebine zaključnega računa 
proračuna občine je bilo opravljeno glede na zahteve, predpisane v Zakonu o 
javnih financah. Ugotavljamo, da zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 
2010 ni bil pripravljen v skladu z določili Zakona o javnih financah, Statuta občine 
in s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna. 
Podrobnejše ugotovitve so vključene v poglavju 3.2.  

 

� Ugotavljamo neskladnost med postavkami in konti ter vrednostmi, navedenimi v 
proračunu, rebalansu proračuna in zaključnem računu proračuna občine za leto 
2010. Na podlagi pregleda zaključnega računa proračuna občine za leto 2010 in 
primerjave veljavnega proračuna in zaključnega računa proračuna ugotavljamo, da 
je realizacija določenih postavk presegla višino planiranih sredstev z veljavnim 
proračunom (rebalansom proračuna). Prerazporeditve vseh proračunskih sredstev 
pa niso bile izvedene na podlagi pisnih sklepov župana. 

 

� Občina ima ustanovljeni režijski obrat. Ugotavljamo pa, da občina v svojih 
poslovnih knjigah (bruto bilanci) ne izkazuje evidenčno prihodkov in odhodkov iz 
naslova poslovanja režijskega obrata. Prav tako je občina na Ajpes oddala prazen 
obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ne glede na to, da je v letu 
2010 izvajala dejavnost preko režijskega obrata.  

 

� Na sedežu občine smo pregledali temeljnice za leto 2010. Ugotovitve so navedene 
v poglavju 2.2.3.    

 

� Ugotavljamo, da določene skupine in podskupine kontov ter nazivi kontov niso 
usklajeni s Kontnim načrtom za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. 
Občini priporočamo, da opravi uskladitev vseh skupin in podskupin ter nazivov 
kontov v skladu z veljavnim kontnim načrtom.  
 

� Pregledali smo dokumentacijo o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in 
obveznosti na dan 31.12.2010. Podrobnejše ugotovitve o popisu so podane v 
poglavju 3.1. 
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� Preizkusili smo pravilnost evidentiranja terjatev in obveznosti, stroškov in 
prihodkov na podlagi vzorčnega pregleda prejetih in izdanih računov v letu 2010. 
Podrobnejše ugotovitve in priporočila so vključena v poglavju 2.2.1 in 2.2.2.  
 

� Preizkusili smo pravilnost vrednotenja in evidentiranja novih nabav osnovnih 
sredstev v letu 2010. Preverili smo tudi preračun amortizacije osnovnih sredstev. 
Podrobnejše ugotovitve so navedene v poglavju 5.1.  

 

� Na sedežu občine smo prejeli izpis bruto bilance za leto 2010 z datumom izpisa 
15.9.2011. Primerjali smo ga z bilanco stanja oddano na Ajpes in ostalimi 
podrejenimi dokumenti. Pri primerjavi smo ugotovili določena razhajanja, ki so 
podrobneje navedena v poglavju 5.  
 

� V okviru revizije pravilnosti poslovanja občine smo pregledali podlage za koriščenje 
sredstev proračuna občine za leto 2010 in preverjali, ali so bile transakcije v letu 
2010 opravljene skladno z veljavnimi predpisi in usmeritvami. Pri pregledu smo 
ugotovili določene nepravilnosti, ki so podrobneje navedene v revizijskem poročilu.  

 

� Pregledali smo naloge za službena potovanja in obračune potnih stroškov za 
mesec oktober in november 2010. Pri pregledu smo ugotovili, da nalogi za 
službeno potovanje ne vsebujejo vseh zahtevanih postavk. Prav tako so bile 
ugotovljene določene nepravilnosti pri obračunu potnih stroškov. Ugotovitve in 
priporočila so podrobneje navedena v poglavju 6.1.  
 

� Preverili smo obračun in izplačilo pogodbenega dela v skladu z veljavnimi predpisi. 
Ugotavljamo, da izplačila izdatkov za pogodbeno delo niso bila obračunana in 
izplačana v skladu s sklenjeno podjemno pogodbo, aneksom k podjemni pogodbi 
in veljavnimi predpisi. Ugotovitve so vključene v poglavju 6.2. 
 

� Pregledali smo pravilnost dodeljevanja in izplačil tekočih transferov neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. Ugotavljamo, da je občina v letu 2010 dodelila 
sredstva društvom za sofinanciranje dejavnosti, ne da bi prej izvedla javni razpis 
oz. javni poziv. V letu 2010 so bila namreč posameznim društvom dodeljena 
sredstva na podlagi posameznih sprejetih postavk v proračunu občine za leto 
2010. Občini priporočamo, da v prihodnje dodeli sredstva društvom v skladu z 
zakonskimi in internimi predpisi. Podrobnejše ugotovitve in priporočila so vključena 
v poglavju 6.3.   
 

� Preverili smo pravilnost izvedbe postopkov javnega naročanja blaga, storitev in 
gradenj ter izvrševanje pogodbenih določil na naključno izbranem vzorcu. Občina 
je v letu 2010 naročala blago, storitve in gradnje na podlagi Zakona o javnem 
naročanju (ZJN-2). Občini priporočamo, da v prihodnje dosledno upošteva določila 
vsakokrat veljavnega Zakona o javnem naročanju in vzpostavi podrobnejše 
kontrole na področju izvrševanja pogodbenih oz. ponudbenih določil. Ugotovitve in 
priporočila so podrobneje navedena v poglavju 6.4. 

 

� Občina pri plačilih iz proračuna ni upoštevala zakonsko določenih plačilnih rokov, 
kar je v neskladju z določili 22. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011). Občini priporočamo, da upošteva 
zakonsko določene plačilne roke.   
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� Na sedežu občine smo pregledali poslovanje preko blagajne za november in 
december 2010. Blagajniško poslovanje smo preverili v registru, kjer so odloženi 
blagajniški dnevniki, blagajniški prejemki in izdatki s prilogami. Občini 
priporočamo, da vodi blagajniško poslovanja v skladu s predpisi in internim 
pravilnikom. Podrobnejše ugotovitve in priporočila so vključena v poglavju 6.5.   
 

� Preverili smo, ali občina oblikuje in uporablja sredstva rezerv v skladu s predpisi. 
Ugotavljamo, da sredstva rezerv niso bila pravilno oblikovana in izločena. 
Podrobnejše ugotovitve so podane v poglavju 7.   
 

� Z Odlokom o proračunu občine za leto 2010 in veljavnim rebalansom proračuna za 
leto 2010 občina v računu financiranja ni načrtovala dolgoročnega zadolževanja, 
ampak le odplačilo dolgov. Iz obrazca Izkaz računa financiranja, ki ga je občina 
oddala na Ajpes pa je razvidno dolgoročno zadolževanje v višini 52.804 EUR. 
Ugotavljamo, da stanje zadolženosti občine iz naslova dolgoročnega zadolževanja, 
ki ga je občina poročala MF, ni usklajeno s stanjem zadolženosti občine v 
poslovnih knjigah. V letu 2010 občina izkazuje v svojih poslovnih knjigah 
kratkoročne obveznosti iz naslova najema dveh kratkoročnih kreditov. 
Ugotavljamo, da občina ni pravočasno odplačala kratkoročnega kredita v višini 
21.000 EUR.  

 

Po pojasnilu računovodje je bil vpisan znesek pod postavko pomotoma, misleč, da 
predstavlja otvoritveno stanje dolga na dan 1.1., napačno stanje je bilo namreč 
bilo vpisano tudi za leto 2009. Stanje dolga in odplačil se v celoti ujema s 
knjigovodskim stanjem in v letu 2010 ni bilo dodatnega najemanja dolgoročnih 
kreditov.  

 
Občina je podala dopolnitve in pojasnila k osnutku revizijskega poročila (prejeto po 
e-mailu dne 20.8. in 21.8.2012). Pojasnila občine so vključena v revizijskem poročilu 

pri posameznih področjih pregleda. Po pojasnilu občine izhajajo določene nepravilnosti 
in pomanjkljivosti iz predhodnih let. Občina bo poskušala odpraviti določene 
ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v okviru tekočega poslovanja občine.   
 
 
Murska Sobota, 31.8.2012 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorica družbe: 
mag. Danica Kos 

državni notranji revizor 

Vodja revizije: 
Elizabeta Ilić 

državni notranji revizor 


