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1.  ODGOVOR 
 

Zakaj občina kobilje za najetje kreditov v obdobju (2010 -2012) ni potrebovala: 

sklepov občinskega sveta, oziroma ni bilo potrebno spremenit odloka o proračunu? 

 
Sklepov za najem posojila (kot je to navedeno po 12. alineji 2. točke 14. člena Statuta 
Občine Kobilje) s strani Občinskega sveta Občinska uprava ni imela. Vzrok za to je 
kot že večkrat izpostavljeno kadrovke spremembe in nepoznavanje zakonodaje. Pri 
čemer pa ni bila povzročena nobena materialna škoda oz. so bila sredstva namenjena 
za poplačilo opravljenega dela/storitev na prokjektih, ki so jih občinski svetniki 
potrdili. Občina si je prizadevala kredite v čim krajšem možnem času odplačati. 
 

Ni potrebovala dovoljenja Ministrstva za finance? 

 

V trenutku in za namene za katere je občina najela kredite velja zakonska 

podlaga za zadolževanja občin ZFO-1 določena v 10. a členu. Ob upoštevanju te 

določbe 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 proračuna Evropske unije in 

omogočajo sofinanciranje investicije, se občina lahko zadolži največ do višine 

odobrenih sredstev in sicer za obdobje do prejema teh sredstev. V kolikor občina 
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sprejme začasno financiranje pa zadolžitev občinskega proračuna ne sme preseči 

višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga občinskega proračuna, ki 

zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu. 

 

Kaj pomeni zavestno kršenje statuta za odgovorno osebo Občine Kobilje iz 

kazenskega vidika? 

 

Na podlagi poročila izrednega nadzora, ki ga je opravil nadzorni odbor, 

predstavlja neupoštevanje 12. alineje 2. točke 14. člena Statuta Občine Kobilje 

lažjo kršitev prekoračitve pooblastil, ki izhaja iz časovne stiske. Izpostaviti pa je 

potrebno, da v danem primeru ni šlo za zavestno kršenje satuta ampak prej 

napako zaradi nepoznavanja zakonodaje. Odgovorna oseba občine Kobilje, kot 
tudi občinska uprava je usmerjena v dosledno spoštovanje zakonodaje in aktov 
Občine Kobilje in zato se podobna napaka v prihodnje ne bo ponovila. 
 

Kakšno je mnenje revizijske hiše (revizija december 2011) za kredite najete v 

2010? 

 

Revizijska hiša, ki je pregledovala poslovanje iz leta 2010 ni podala konkretnega 

mnenja o najemu kredita. Nepravilnost po njihovem mnenju je, da ga občina v 

tekočem letu ni odplačala in da župan svetnike o tem ni seznanil. 


