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Občina Kobilje 
Kobilje 354 
9227 KOBILJE 
Nadzorni odbor  
 
 
 
 
Številka: 1/2013 
Datum: 23. 04. 2012 
 
 
 
 
V skladu s 36 in 39. členom Statuta Občine Kobilje  posreduje Nadzorni Odbor Občine 
Kobilje 
 
 
 

 POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU 
 
 
 
 

1. Predmet nadzornega pregleda: 
Pregled zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 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 je bil upravičeno zadržan. 
 
 
5. Pregledana dokumentacija: 
Pregledana dokumentacija – Zaključni račun proračuna za leto 2012 in iz njega izbrane 
postavke, za katere so pridobljeni izpisi postavk in kontnih kartic, pogodbe. 
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6. Ugotovitve: 
 
6.1. Formalni pregled zaključnega računa proračuna 
Zaključni račun proračuna za leto 2012 je sestavljen transparentno in analitično. 
Pri sestavi predloga proračuna in zaključnega računa proračuna so bile upoštevane zahteve 
13. in 13.a člena ZJF,  
Razvidni in razčlenjeni so prihodki in odhodki v skladu s kontnim planom in zahtevami za 
sestavo zaključnega računa proračuna. 
 
Podane so nam bile obrazložitve splošnega in posebnega dela zaključnega računa 
proračuna,   bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, bilanca 
stanja ter račun financiranja.  
 
PRIHODKI 
 
V zaključnem računu proračuna je realiziranih skupno 951.819,11 € prihodkov, kar je  na 
letni ravni za 19,6 % več kot je bilo planirano v proračunu za leto 2012.  
 
Transferni prihodki 
Na učinek skupno višjih  prihodkov vpliva predvsem znesek pridobljen iz sredstev 
strukturnih skladov EU, kjer je zabeležen indeks 222. 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki zajemajo pomembne postavke 
prihodkov -  finančno izravnavo, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na 
osnovi 23. člena in sredstva iz javnih skladov,  so v primerjavi s planiranimi za 26 % nižji. 
 
Kapitalski prihodki 
Realizirani kapitalski prihodki so v primerjavi s planiranimi prihodki v letu 2012 za 39  % 
nižji. To so prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradbe, stanovanja, oprema, medtem 
ko prihodki od prodaje zemljišč in gozdov niso bili realizirani. 
 
Tekoči - davčni in nedavčni prihodki 
Realizirani tekoči - davčni in nedavčni prihodki, so na nivoju planiranih za leto 2012, 
predvsem iz naslova prihodkov »nadomestilo za izrabo SE« v višini 31.600 €, ki v planu 
proračuna za 2012  niso bili predvideni. To je plačilo podjetja Bisol. 
 
ODHODKI 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 905.600,60 €  kar je za 16 % več, kot je bilo planirano. 

Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki imajo glede na planirane  indeks 92, torej so za slabih 8 % nižji od 
planiranih, prav tako so nižji od realizirani v letu 2011. 
 
Tekoči transferi 
Tekoči transferi imajo indeks 85, torej so za 15 % nižji od planiranih. Enako razmerje je v 
primerjavi z realizacijo v letu 2011. 
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Investicijski odhodki in transferi 
Investicijski odhodki in transferi pa so se povišali za dobrih 50 %, kar sovpada s 
povišanimi prihodki iz naslova evropskih strukturnih skladov za Center za izvajanje 
kulturne dejavnosti Kobilje. 
Vidnejša postavka sta še dva projekta LAS in VIA SAVARIA, ki pa še nimata pokritja na 
prihodkovni strani in se izkazuje odprta postavka terjatev. 
 
Povzeto po poročilu zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2012 : 

»V proračunu je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov bilo 
realiziranih 386.845,00€ € oz. 42 % porabe, za investicijske odhodke in transfere pa 518.756,00 €  
ali 58 % porabe, pri čemer je treba opozoriti na stalni dvig stroškov tekoče porabe in posledičen 
vpliv na investicijski del proračuna, ki se siromaši ne samo v skupnem obsegu ampak tudi v 
potencialu črpanja tujih virov, ki zahtevajo vedno lastno udeležbo in tekočo likvidnost.«  

 
V poročilu navedenega dejstva stalnega dviga tekoče porabe realizirani – plačani tekoči 
odhodki in transferi ne prikazujejo, saj so v zaključni račun, ki se sestavlja po principu 
plačane realizacije vključeni samo prejeti računi, ki so bili plačani v letu 2012.  
Kot je razvidno iz indeksov, so plačani računi nižji od planiranih za leto 2012 in v enakem 
obsegu ali celo nekaj nižji od realizacije v letu 2011 po posameznih postavkah. 
 
Vendar se povzetek nanaša na neplačane odhodke v višini 167.205 €, kar dejansko 
predstavlja prikrito prezadolženost.  
Po ekonomski, programski in funkcionalni klasifikaciji so bile neplačane obveznosti na 
dan 31.12.2012 prevzete v letu 2012 in bi večina njih morala biti plačana v letu 2012. 
Namreč Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2011 in 2012 v 20. členu opredeljuje 
pod katerimi pogoji in do katere višine, je možno prevzemat obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let v tekočem proračunu. 
 
Obveznosti za plače december 2012, se realizirajo v januarju 2013. 
 
Od skupnega zneska obveznosti do dobaviteljev v višini 160.033 €, ki so nastale v letu 
2012 po navedenem členu, bi lahko prevzeli v letu 2012 obveznosti v breme prihodnjega 
proračuna za skupno  34.976 € (oz 80 % obsega pravic porabe v letu 2013 po posameznih 
podskupinah kontov-opredeljuje zakon), v primeru in pod pogojem, da so za to v letu 2013 
zagotovljena sredstva in da računi zapadejo v letu 2013.  
 
Dejstvo je, da posamezni računi izdani in prejeti v letu 2012 v skupnem znesku 34.976 € 
zapadejo januarja 2013. Za realizacijo navedenih računov, so zagotovljena sredstva, ki se 
izkazujejo kot kratkoročne  terjatve do kupcev v višini 32.807 € in druge terjatve v višini 
3.393 €, kar skupaj znaša 36.200 €. 
S presežkom med terjatvami in dovoljenim obsegom prevzetih obveznosti v breme 
prihodnjega proračuna 2013, ki znaša 1.224 € se deloma, za ta znesek, pokrijejo ostale 
obveznosti do dobaviteljev, ki so nastale in bi morale biti realizirane – plačane že v letu 
2012. 
 
Tako za leto 2012 ostanejo prevzete obveznosti do dobaviteljev  v višini 125.057 €, ki se 
skladno z 20. členom Zakona o izvrševanju proračuna ne morejo prenašat v breme 
proračunov prihodnjih let. 
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Isti zakon v svojem 23. členu izrecno navaja obveznost plačila v breme občinskega 
proračuna :  Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. 
dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. 

Znesek neplačanih obveznosti do dobaviteljev, ki so bile prevzete v letu 2012 in ostale 
neplačane, predstavlja prezadolženost občinskega proračuna. Takšno stanje pa zahteva 
takojšnjo sanacijo. 
 
Glede na dejstvo, da bo obseg predvidenih prihodkov v prihodnjih letih enak ali kvečjemu 
nižji, se s povišanjem prihodkov situacijo težko sanira. Ostale možnosti so zadolževanje, ki 
je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov, ali ustrezno izkazovanje nižjih tekočih odhodkov prihodnjih proračunov. 
 
Iz navedenega izhaja nujna potreba po rebalansu proračuna za leto 2013, saj  v sprejetem 
proračunu ni bilo posebej predvidenih postavk realizacije-poplačila prevzetih  vendar 
neplačanih obveznosti v  letu 2012 do dobaviteljev in tako glede na navedena dejstva 
zapadlih obveznosti, proračun 2013 ne izkazuje dejanskega in realnega stanja. 
 
Prav tako v izven bilančnih evidencah, ni vodene pogojne obveznosti iz naslova poroštva s 
hipoteko na nepremičninah (nogometno igrišče in stavba ob njem), ki so zastavljene v 
dobro Komercialne banke Triglav v stečaju in po predvideni oceni znaša skupaj z obrestmi 
okvirno 36.000 €. Obveznost je zapadla in je v fazi izvršilnega prodajnega postopka. 
 
6.2. Ugotovitve pri pregledu posameznih postavk 
 
Pri podrobnem pregledu in obrazložitvi  realiziranih-plačanih posameznih postavk je 
ugotovljeno, da so formalni postopki v veliki večini primerov pri njihovi realizaciji 
potekali v skladu z veljavnimi predpisi in predpisanimi postopki.  
Za   porabo po posameznih postavkah pa so predloženi ustrezni dokumenti, sklepi, 
pogodbe in računi. Evidentna  so odstopanja od planirane višine v bilanci prihodkov in 
odhodkov, odstopanje bi bilo še višje ob upoštevanju obveznosti, ki niso bile plačane. .   
 
Izstopajo odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje, kjer lahko neposredni 
uporabnik, skladno z  26. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS,  nabavlja osnovna 
sredstva, naroča gradnje in izvaja investicijsko vzdrževanje samo v primeru, če je to zajeto 
v Načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja, skladno z načrtovanim 
obsegom in vrednostjo. 
Nabave blaga in izvajanje storitev, ki niso predmet Načrta so možne in dovoljene za 
zagotovitev nemotenega delovanja, vendar velja vrednostna omejitev in ne sme presegati 
300 €  na zaposlenega pri neposrednemu uporabniku na dan 31. decembra predhodnega 
leta. 
 
V postavki terjatve do kupcev še ni zajet znesek v višini 6.000 €, ki ga Štrlekar Bojan, na 
osnovi  kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišča, še ni plačal. 
Rok plačila je bil najkasneje do konca 2009, račun še ni bil izstavljen. Znesek prav tako ni 
bil izterjan. 
 
 
Predložena je bila celotna dokumentacija. 
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7. Zaključek (ocene in mnenja): 
Glede na opravljen  pregled Zaključnega računa proračuna Občine Kobilje za leto 2012 in 
njegovih realiziranih postavk, nadzorni odbor daje pozitivno mnenje k zaključnem računu 
proračuna Občine Kobilje za leto 2012 z zadržkom in pripombami, ki so podrobneje 
navedene v priporočilih in predlogih ukrepov.  
 
8. Priporočila in predlogi ukrepov: 
 

- Priporočamo saniranje stanja neplačanih obveznosti prevzetih v letu 2012. 
Predlagamo, da Občinska uprava pripravi ustrezen program sanacije, na osnovi 
katerega bi v dveh letih - z rebalansom proračuna za leto 2013 in proračunom za 
2014, za višino negativnega stanja prevzetih in neplačanih obveznosti do 
dobaviteljev v letu 2012,  izkazali nižje izdatke proračuna in tako postopoma 
ustrezno uravnotežili proračun. 
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF in izvajanja 20. in 23. člena ZIP  mora 
biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v 
vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih 
terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s 
celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in 
odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb 
oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob 
koncu preteklega leta. 

- V okviru sedanjega in prihodnjih proračunov priporočamo vključitev in ustrezno 
ovrednotenje  strategije reševanja zastavljene nepremičnine hipotekarnemu upniku 
Komercialni banki Triglav – v stečaju. 
Prav tako je postavko potrebno vključit v izven bilančne evidence. 

- Priporočamo upoštevanje obsega in vrednosti investicijskega vzdrževanja in nabave 
blaga za investicije, ki mora biti zastavljeno v Načrtu pridobivanja nepremičnega in 
premičnega premoženja. 

- Priporočamo ažurno izterjavo zapadlih terjatev in izdajanje računov. 
 
9. Priloge: 
 
Priloga : 

- izpis odprtih postavk dobaviteljem. 
- Plan dela Nadzornega odbora za leto 2013 

Dokumentacija, ki je bila pregledana, se nahaja v računovodstvu oziroma v arhivu Občine 
Kobilje. 

 
 
 

 Predsednik Nadzornega odbora 
 Robert Ščap 

 
 

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


