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Datum: 10. oktober 2022 

 

 

ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 

RASG d.o.o.  

 

 

ZADEVA:   

 

KONČNO POROČILO O NADZORU NAD SOFINANCIRANJEM 

OVTARJEVIH NOVIC OD LETA 2017-2021 

 

ZVEZA: Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2022 in Napoved 

nadzora z dne 3. maj 2022 

 

 

 1. UVOD 

Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom 

dela za leto 2022 v mesecu maju izvedel nadzor nad poslovanjem Razvojne agencije Slovenskih 

Goric d.o.o. (v nadaljevanju RASG) iz naslova sofinanciranje Ovtarjevih novic od leta 2017-

2021.  

V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in 

mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart). 

 

Datum in čas nadzora: 

-   23. maj 2022       od 14:00 do 19:00 ure 

-   1. junij 2022        od 16:00 do 19.00 ure                 

 

Nadzorovanec: 

- Razvojna agencija Slovenskih Goric d.o.o., Trg osvoboditve 9, Lenart 

 

Nadzorniki : 

- g. Janez Karo 

- ga. Lidija Pliberšek 

- ga. Nataša Rodeš 

- ga. Jožica Krajner 

 

Sodelujoča pri  nadzoru : 

- ga. Milojka Domajnko 

- ga. Milena Grabušnik 
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RASG je bila ustanovljena 12. 10. 2007 kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovili so jo 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart, Zasebni zavod Riso (danes Riso d.o.o.), Občina 

Destrnik, Občina Lenart in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  Dne 11. 5. 2011 je v 

lastniško strukturo družbe vstopila še Občina Cerkvenjak. Dne 1.11.2020 je prevzela vodenje 

RASG gospa dr. Milojka Domajnko.  

 

NO je opravil nadzor v delu, kjer se porabljajo sredstva Občine Lenart, in sicer sofinanciranje 

izdaje Ovtarjevih novic v letih od 2017 do 2021. 

 

Samo delovanje RASG se skozi leta prilagaja potrebam področja in delajo predvsem na 

projektih podprtih s sredstvi EU in projektih, ki so v skupnem javnem interesu območja več 

občin. Težnja v prihodnje je  delovanje mreže ponudnikov kmetijskih izdelkov in storitev. 

 

V okviru RASG delujejo še:  

- LAS Ovtar Slovenskih goric, katerega predsednik je g. Mitja Horvat. Ustanovljeno je 

bilo dne 13.01.2016, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja in v njegovem 

okrilju deluje 25. pogodbenih partnerjev. Cilj Las Ovtarja je uravnotežen razvoj lokalnih 

območij z ohranjanjem narave, varstvo okolja, kulturne dediščine in združuje deset 

občin. Las pridobiva sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR); 

- Društvo Ovtar Slovenskih Goric, katerega predsednik je g. Andrej Kocbek. 

Ustanovljeno je bilo 4.1.2008. Opravljala vse potrebne naloge za nemoteno delovanje 

LAS in njenih organov ter izvajala skupne projekte LAS, kot so: Ovtarjeva ponudba, Po 

goricah, Trajnostna lokalna preskrba – Zadruga Dobrina, mreža učnih kmetij, 

signalizacija, Agatine skrivnosti, širitev VTC 13, Ovtarjeve novice, idr; 

- Izobraževalni center Slovenske gorice, ki deluje kot enota RASG d. o. o. Izvajajo se 

neformalni izobraževalni programi za odrasle na področju občine Lenart in tudi za širšo 

okolico. Programi so namenjeni  pridobivanju splošne izobraženosti, 

medgeneracijskemu sodelovanju, učenjem povezanim spremembami v okolju, učenje 

za zdrav življenjski slog, trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo; 

- Ovtarjeve novice - kot  nadaljevanje projekta LAS Ovtar je 23. decembra 2009 izšla 

prva številka Ovtarjevih novic. 

 

Časopis Ovtarjeve novice je samostojen, neodvisen in nestrankarski časopis za področje 

umetnosti, kulture in družbe, ki odgovorno in spoštljivo ravna z javno besedo in vsemi drugimi 

oblikami medijske komunikacije. Namenjen je obveščanju občanov na območju Upravne enote 

Lenart o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Osrednjih Slovenskih goricah, obenem je 

informator ter prostor za objavo drugih vsebin. Zanj sta značilni usmerjenost k skupnemu 

dobremu in spodbujanje razumnega javnega diskurza. 

Avtor je odgovoren za vsebino svojega prispevka, uredništvo pa si pridržuje pravico do 

zavrnitve članka, ki vsebuje sovražni govor. Politične opredelitve so dovoljene, v kolikor avtor 

spoštuje drugače misleče in s tem osnovna demokratična načela. 

V podjetju Pika  (sedaj Kreativna Pika) so v letu 2009 časopis Ovtarjeve novice vsebinsko in 

grafično oblikovali. Prva številka časopisa je izšla decembra 2009. Po 11 letih so časopis 

vsebinsko in grafično prenovili. V koraku s časom, pa so vzporedno s časopisom ustanovili 

spletni portal Ovtar24.si. S prenovo so ustvarili sodobno podobo, ki bralce navdihuje,  



             OBČINA LENART 

Trg osvoboditve 7 

2230 LENART   
NADZORNI ODBOR 2022 

 

 

3 

 

povzdigne in jim da veselje do prebiranja časopisa. Zavedajo se, da z napisano besedo in s 

podajanjem lokalnih informacij, prispevajo k graditvi močnega in prijaznega lokalnega okolja. 

 

Časopis se izdaja  v nakladi 6.830 izvodov. V koledarskem letu praviloma izide 11 številk in 

praviloma obsega 24 strani.  Dvakrat letno izide v razširjeni izdaji na 28 straneh. 

Časopis se preko Pošte Slovenije  brezplačno dostavlja v vseh 6.562 gospodinjstev na 

območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 

Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na naslove vseh pomembnejših gospodarskih subjektov in 

javnih ustanov; časopis se dostavlja  tudi naročnikom v občini Duplek. Časopis je v prosti 

prodaji v Lenartu, nanj se je mogoče naročiti ali pa ga prelistati na svetovnem spletu. 

 

Za aktualno in zanimivo vsebino časopisa je odgovoren uredniški odbor časopisa, ki ga 

sestavljajo: Zmagoslav Šalamun (odgovorni urednik), Tanja Arih Korošec, Damijan Veršič, 

Jasna Senekovič, Petra Golob, Mojca Guzej, mag. Vito Kraner in dr. Milojka Domajnko. 

 

Cene oglasov se določajo v skladu z veljavnim cenikom. 

 

V letih od 20017-2021 (v 5 . letih)  je izdanih 55 številk. Vsi stroški se delijo sorazmerno na 

vse občine glede na število prebivalcev.  

 

 

2. UGOTOVITVENI DEL 

 

NO je na prvem pregledu pregledal vso zahtevano dokumentacijo in do naslednjega pregleda 

zaprosil odgovorno osebo, da se članom NO posreduje še dodatna dokumentacija. V skladu z 

dogovorom je vodstvo RASG dne 23.5.2020 poslalo odgovor z naslednjo vsebino: 
 

1. »Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (skenirana)- Priloga 1 

 

2. Cenik zakupa oglasnega prostora – Priloga 2, ki je dostopen na spletni strani: 

https://www.rasg.si8,/images/Ovtarjeve_novice/Cenik_oglasnega_prostora_februar2022.pdf  

 

3. PREDČASNE VOLITVE V DZ 2018 

V tiskani izdaji časopisa Ovtarjeve novice (št. 93, 26. april 2018. str. 2) je bil objavljen 

spodnji povzetek pravil: 

V prihodnji številki Ovtarjevih novic uredništvo ne načrtuje objave volilnih vsebin. Možna je le 

objava predvolilnih oglasov v skladu z veljavnim cenikom, ki jih je moč naročiti pri Razvojni 

agenciji Slovenske gorice do vključno 10. maja. 

Opomba: Pravila so bila objavljena na spletni strani RASG 

 

4. LOKALNE VOLITVE 2018 – OGLAŠEVANJE V OVTARJEVIH NOVICAH 

Objava pravil na spletni strani: https://www.rasg.si/index.php/sl/novice-rasg/213-lokalne-

volitve-2018-oglasevanje-v-ovtarjevih-novicah + Priloga 3  

in v tiskani izdaji Ovtarjevih novic (št. 97, 28. september 2018, str. 2), dostopno na: 

https://www.rasg.si/images/Ovtarjeve_novice/LETO_2018/Ovtar_082018.pdf 

 

 

 

https://www.rasg.si/index.php/sl/ovtarjeve-novice
https://www.rasg.si8,/images/Ovtarjeve_novice/Cenik_oglasnega_prostora_februar2022.pdf
https://www.rasg.si/index.php/sl/novice-rasg/213-lokalne-volitve-2018-oglasevanje-v-ovtarjevih-novicah
https://www.rasg.si/index.php/sl/novice-rasg/213-lokalne-volitve-2018-oglasevanje-v-ovtarjevih-novicah
https://www.rasg.si/images/Ovtarjeve_novice/LETO_2018/Ovtar_082018.pdf
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5. ČLANARINA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC 

Članarina se partnerjem LAS zaračunava na osnovi Pogodbe o ustanovitvi lokalnega 

partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, ki je bila sklenjena 13.1.2016: 

https://www.rasg.si/images/PartnerskaPogodba-LAS-Ovtar-Slovenskih-goric.pdf 

V 4. členu pogodbe so navedene naloge vodilnega partnerja. 

 

LAS in vodilni partner sta 29. 1. 2016 sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri 

lokalnem partnerstvu LAS Ovtar Slovenskih goric - Priloga 4 

 

Naloge LAS in vodilnega partnerja so navedene v Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 9. 

11. 2021): 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659 

 

Letna članarina, ki jo plačujejo občine v višini 1,00 EUR/prebivalca, se namensko uporabi 

za delovanje LAS in animacijo prebivalstva na območju LAS ter za skupne projekte in 

projekte sodelovanja. Pri vseh projektih je potrebno iz lastnih sredstev zagotoviti strošek 

DDV in razliko do sofinanciranja upravičenih stroškov. Pri Evropskem kmetijskem skladu 

za razvoj podeželja (EKSRP) je potrebno zagotoviti 15 % + strošek DDV, pri Evropskem 

skladu za regionalni razvoj (ESRR) pa 20 % + strošek DDV«.  

 

NO je pregledal mesečne izstavljene račune Občini Lenart v letih od 2017-2021 in preveril 

plačila le-teh s strani Občine Lenart za vsa nadzorovana leta. Stroški Ovtarjevih novic se delijo 

na vse občine po deležu, glede na število prebivalcev in tako se Občini Lenart izstavi mesečno 

račun v sorazmernem delu. 

 

2.1. Pregled dokumentacije za leto 2017 

 

Pogodba o sofinanciranju lokalnega medija – tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice v letu 2017 

je bila sklenjena med Občino Benedikt, Lenart, Sv. Ana. Sv. Jurij v Sv. G., Sv. Trojica in 

Razvojno agencijo SG  v Lenartu dne 21.2.2017.  Za Lenart je bilo dogovorjenih 1706 in za 

Voličino 1013 izvodov.  

 

Ocenjen strošek posamezne občine je bil 1,016 eur bruto na izvod časopisa.  

 

NO je pregledal vse izstavljene račune Občini Lenart in plačila računov s strani Občine Lenart. 

Tako so računi znašali:   

 

 Januar - račun št. 2017-38 izdan dne 8.3.2017 v višini 2.016,73 eur, plačan dne 

07.04.2017, 

 Februar - račun št. 2017-44 izdan dne 19.3.2017 v višini 1.969,14 eur, plačan dne 

21.04.2017 in delno dne  24.04 2017, 

 Marec - račun št. 2017-58 izdan dne 19.4.2017 v višini 2.058,40 eur, plačan dne 

17.05.2017, 

 April - račun št. 2017-72 izdan dne 30.6.2017 v višini 1.998,97 eur, plačan dne 

31.07.2017, 

 Maj - račun št. 2017-90 izdan dne 30.6.2017 v višini 2.086,02 eur, plačan dne 

31.07.2017, 

https://www.rasg.si/images/PartnerskaPogodba-LAS-Ovtar-Slovenskih-goric.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
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 Junij - račun št. 2017-104 izdan dne 26.7.2017 v višini 2.054,87 eur, plačan dne  

29.08.2017,  

 Avgust - račun št. 2017-125 izdan dne 16.10.2017 v višini 2.130,18 eur, plačan dne 

15.11.2017, 

 September in Oktober - račun št. 2017-172 izdan dne 1.12.2017 v višini 4.092,26 eur, 

plačan dne 01.01.2018, 

 November in December - račun št. 2017-293 izdan dne 31.12.2017 v višini 4.187,48 

eur, plačan dne 28.02.2018. 

 

2.2. Pregled dokumentacije za leto 2018 

 

Pogodba o sofinanciranju lokalnega medija – tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice v letu 2018 

je bila sklenjena med Občino Benedikt, Lenart, Sv. Ana. Sv. Jurij v Slov. Goricah, Sv. Trojica 

in Razvojno agencijo SG  v Lenartu dne 22.3.2018. Za Lenart je bilo dogovorjenih 1810 in 

Voličino 1013 izvodov.   

 

Ocenjen strošek posamezne občine je bil 0,984 eur bruto na izvod časopisa.  

 

NO je pregledal vse izstavljene račune Občini Lenart in plačila računov s strani Občine Lenart. 

Tako so računi znašali:   

 

 Januar in februar - račun št. 2018-49 izdan dne 3.4.2018 v višini 4.056,24 eur, plačan 

dne 09.05.2018, 

 Marec -  račun št. 2018-57 izdan dne 16.4.2018 v višini 1.724,01 eur , plačan dne 

15.05.2018, 

 April - račun št. 2018-68 izdan dne 23.5.2018 v višini 1.987,71 eur, plačan dne 

22.06.2018, 

 Maj - račun št. 2018-92 izdan dne 11.7.2018 v višini 1.986,57 eur, plačan dne 

09.08.2018, 

 Junij - račun št. 2018-99 izdan dne 18.7.2018 v višini 2.025,16 eur, plačan dne 

14.08.2018, 

 Avgust - račun št. 2018-120 izdan dne 5.10.2018 v višini 2.025,40 eur, plačan dne 

05.11.2018,  

 September - račun št. 2018-151 izdan dne 8.11.2018 v višini 1.985,54 eur, plačan dne 

12.12.2018, 

 Lokalne volitve - račun št. 2018-163 izdan dne 13.11.2018 v višini 1.667,79 eur, plačan 

dne 12.12.2018, 

 Oktober - račun št. 2018-157 izdan dne 13.11.2018 v višini 1.986,16 eur, plačan dne 

12.12.2018, 

 November - račun št. 2018-281 izdan dne 28.12.2018 v višini 1.986,16 eur, plačan dne 

30.01.2019, 

 December - račun št. 2019-9 izdan dne 7.2.2019 v višini 2.022,53 eur ,plačan 

dne11.03.2019. 
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2.3. Pregled dokumentacije za leto 2019 

 

Pogodba o sofinanciranju lokalnega medija – tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice v letu 2019 

je bila sklenjena med Občino Benedikt, Lenart, Sv. Ana. Sv. Jurij v Sv. G., Sv. Trojica in 

Razvojno agencijo SG  v Lenartu dne 14.12.2018.  Za Lenart je bilo dogovorjenih 1810 in za 

Voličino 1013 izvodov.  

 

Ocenjen strošek posamezne občine je bil 0,9548 eur bruto na izvod časopisa.  

 

NO je pregledal vse izstavljene račune Občini Lenart in plačila računov s strani Občine Lenart. 

Tako so računi znašali:   

 Januar -  račun št. 2019-17 izdan dne 13.2.2019 v višini 1.977,63 eur, plačan dne 

15.03.2019, 

 Februar -  račun št. 2019-57 izdan dne 29.3.2019 v višini 1.565,58 eur, plačan dne 

03.05.2019, 

 Marec -  račun št. 2019-74 izdan dne 9.4.2019 v višini 1.808,02 eur, plačan dne 

07.05.2019, 

 April - račun št. 2019-124 izdan dne 27.5.2019 v višini 1.953,71 eur, plačan dne 

26.06.2019, 

 Maj - račun št.  2019-136 izdan dne 24.6.2019 v višini 1.970,32 eur, plačan dne 

22.07.2019, 

 Junij in julij - račun št. 2019-161 izdan dne 20.8.2019 v višini 2.089,04 eur, plačan dne 

18.09.2019, 

 Avgust - račun št. 2019-176 izdan dne 17.9.2019 v višini 1.970,96 eur, plačan dne 

16.10.2019, 

 September  - račun št. 2019-188 izdan dne 5.11.2019 v višini 1.970,96 eur, plačan dne 

04.12.2019, 

 Oktober - račun št. 2019-207 izdan dne 29.11.2019 v višini 1.785,38 eur, plačan dne 

17.12.2019, v višini 1.599,81eur, 

 November - račun št. 2019-305 izdan dne 12.12.2019 v višini 1.785,37 eur, plačan dne 

13.01.2020, 

 December - račun št. 2019-316 izdan dne 30.12.2019 v višini 1.824,23 eur, plačan dne 

28.01.2020. 

 

2.4. Pregled dokumentacije za leto 2020 

 

Pogodba o sofinanciranju lokalnega medija – tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice v letu 2020 

je bila sklenjena med Občino Benedikt, Lenart, Sv. Ana. Sv. Jurij v Sv. G., Sv. Trojica in 

Razvojno agencijo SG  v Lenartu dne 12.12.2019.  Za Lenart je bilo dogovorjenih 1810 in za 

Voličino 1013 izvodov.  

 

Ocenjen strošek posamezne občine je bil 0,905 eur bruto na izvod časopisa.  

 

NO je pregledal vse izstavljene račune Občini Lenart in plačila računov s strani Občine Lenart. 

Tako so računi znašali:   
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 Januar in februar - račun št. 2020-26 izdan dne 18.3.2020 v višini 2.062,32 eur, plačan 

dne 15.04.2020, 

 Marec - račun št. 2020-42 izdan dne 20.4.2020 v višini 1.227,15 eur, plačan dne 

28.04.2020, 

 April - račun št. 2020-57 izdan dne 12.5.2020 v višini 1.126,19 eur, plačan dne 

19.05.2020, 

 Maj - račun št. 2020-69 izdan dne 8.7.2020 v višini 1.188,56 eur, plačan dne 26.08.2020, 

 Julij - račun št. 2020-100 izdan dne 12.8.2020 v višini 1.353,05 eur, plačan dne 

09.09.2020 

 Avgust - račun št. 2020-115 izdan dne 14.9.2020 v višini 1.159,87 eur, plačan dne 

12.10.2020, 

 September -  račun št. 2020-131 izdan dne 16.10.2020 v višini 1.197,13 eur, plačan dne 

16.11.2020, 

 Oktober - račun št. 2020-244 izdan dne 7.12.2020 v višini 1.160,93 eur, plačan dne 

04.01.2021, 

 November - račun št. 2020-258 izdan dne 29.12.2020 v višini 927,60 eur, plačan dne 

29.01.2021, 

 December - račun št. 2020-267 izdan dne 26.2.2021 v višini 1.156,27 eur, plačan dne 

31.03.2021 

 

2.5. Pregled dokumentacije za leto 2021 

 

Pogodba o sofinanciranju lokalnega medija – tiskanega mesečnika Ovtarjeve novice v letu 2021 

je bila sklenjena med Občino Benedikt, Lenart, Sv. Ana. Sv. Jurij v Sv. G., Sv. Trojica in 

Razvojno agencijo SG  v Lenartu dne 11.12.2020.  Za Lenart je bilo dogovorjenih 1810 in za 

Voličino 1013 izvodov.  

 

Ocenjen strošek posamezne občine je bil 0946 eur bruto na izvod časopisa.  

 

NO je pregledal vse izstavljene račune Občini Lenart in plačila računov s strani Občine Lenart. 

Tako so računi znašali:   

 Januar - račun št. 2021-15 izdan dne 26.2.2021 v višini 1.086,76 eur, plačan dne 

31.03.2021, 

 Februar - račun št. 2021-30 izdan dne 15.3.2021 v višini 1.987,33 eur, plačan dne  

30.04.2021, 

 Marec - račun št. 2021-49 izdan dne 23.4.2021 v višini 1907,43 eur, plačan dne 

21.06.2021, 

 Maj - račun št. 2021-80 izdan dne 30.6.2021 v višini 442,41 eur, plačan dne 03.08.2021, 

 Junij in julij - račun št. 2021-98 izdan dne 12.8.2021 v višini 1.022,08 eur, plačan dne 

09.09.2021, 

 Avgust - račun št. 2021-133 izdan dne 30.9.2021 v višini 1.380,30 eur, plačan dne 

03.11.2021, 

 September - račun št. 2021-145 izdan dne 27.10.2021 v višini 921,43 eur, plačan dne 

05.11.2021, 

 Oktober - račun št. 2021-191 izdan dne 19.11.2021 v višini 1.093,73 eur, plačan dne 

20.12.2021 
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 November - račun št. 2021-269 izdan dne 27.12.2021 v višini 1.127,67 eur, plačan v 

letu 2022 

 December - račun št. 2021-283 izdan dne 10.1.2022 v višini 1.120,24 eur, plačan v letu 

2022. 

 

Ugotovitev: ob pregledu vseh računov in plačil NO ugotavlja, da so bili vsi izstavljeni 

računi za Občino Lenart z njene strani tudi poravnani.  

 

Občina Lenart je po izstavitvi računov s strani RASG v nadzorovanih letih porabila sredstva v 

višini:  

- v letu 2017 v višini 24.372,60 eur, 

- v letu 2018 v višini 26.056,53 eur ter za objavo volilnih razglasov 1.667,79 eur, 

- v letu 2019 v višini 20.914,72 eur, 

- v letu 2020 v višini 12.923,87  eur, 

- v letu 2021 v višini 13.086,27 eur. 

 

Iz povzetega je razvidno, da je v letu 2020 in 2021 poraba sredstev občine Lenart za 

sofinanciranje Ovtarjevih novic znatno nižja, kot v letih 2017, 2018 in 2019, in sicer zaradi 

sofinanciranja sredstev s strani Ministrstva za kulturo, kar pomeni za Občino Lenart prihranek 

in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.  

 

2.6. Pregled člankov v letu 2021 

 

NO je pri pregledu opravil podroben pregled konkretnih člankov oz. prispevkov, in sicer iz 

razloga zmanjšanja stroškov. V kolikor je v časopisu več plačljivih oglasov oz. reklam, tem 

nižji je strošek občine. V ta namen so bili naključno izbrani naslednji objavljeni članki oz. 

prispevki:  

- Februar 2021, stran 13, ¼ strani o podjetju ZOMBI, gre za plačan oglas: račun št. 2021-

21 z dne 26.2.2021, račun plačan 11.2.2021. 

- April 2021, stran 1, 1/16 strani o Francu Brezniku. Po zagotovilu direktorice RASG  

je bila vsebina članka prispevek in ne plačljiv oglas 

- April 2021, stran 2, ¼ strani, o ZD Lenart – Jožef Kramberger. Po zagotovilu direktorice 

RASG je bila vsebina članka prispevek in ne plačljiv oglas 

- September 2021, stran 3, 1/1 strani o stranki SDS in Francu Brezniku. Po zagotovilu 

direktorice RASG je bila vsebina članka prispevek in ne plačljiv oglas 

- Junij – julij 2021, stran 21, 1/8 strani, o Kreativna Pika, gre za plačan oglas: račun št. 

2021-90 z dne 8.7.2021, račun plačan 23.6.2021. 

 

Vodstvo RASG je pojasnilo, da je oglas potrebno plačati po predračunu, najkasneje 1 teden pred 

izdajo časopisa. V kolikor plačilo ni pravočasno izvršeno, se naročilo oglasa šteje za preklicano. 

Za vsak ob javljen oglas izdajatelj naknadno izda račun. Za vsebino oglasov je odgovoren 

naročnik. Uredniški odbor si pridružuje pravico, da se oglasi, ki vsebinsko ne ustrezajo 

uredniškim načelom, ne objavijo. 
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2.7. Članarina LAS Ovtarju Slovenskih goric 

 

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da ima Občina Lenart tudi strošek s članarino, ki jo plačuje 

letno kot partner Las, ki se zaračunava partnerjem na osnovi Pogodbe o ustanovitvi lokalnega 

partnerstva LAS ovtar Slovenskih goric in je bila sklenjena 13.01.2016. 

 

Letna članarina, ki jo plačujejo občine v višini 1,00 EUR/prebivalca, se namensko uporabi za 

delovanje LAS in animacijo prebivalstva na območju LAS ter za skupne projekte in projekte 

sodelovanja. Pri vseh projektih je potrebno iz lastnih sredstev zagotoviti strošek DDV in razliko 

do sofinanciranja upravičenih stroškov. Pri Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) pa 

20% + strošek DDV.    

 

Plačila članarine Občine Lenart po letih: 

 

- leto 2017, plačilo v višini 7.824,00 eur  dne 15.11.2017, 

- leto 2019, plačilo v višini 15.662,00 eur, in sicer 30.01.2019 v višini 7.817,00 eur in    

14.05.2019 v višini 7.845,00 eur, 

- leto 2020, plačilo  v višini 7.898,00 eur dne  30.11.2020, 

- leto 2021, plačilo v višini 7.939,00 eur  dne   27.12.2021. 

 

Ugotovljeno je bilo, da je v letu 2021 imel Las Ovtar Slovenskih goric 37 članov. Iz naslova 

članarin je v tem letu  imel 45.540,00 eur prihodkov, od tega 45.420,00 EUR s strani občin. 

 

 

3. POVZETEK  

 

Nadzor nad sofinanciranjem Ovtarjevih novic je bil opravljen s strani NO za leta 2017-2021. 

NO je pregledal pridobljeno dokumentacijo in od nadzorovane osebe zahteval še dodatna 

pojasnila. Vodstvo RASG je pripravilo še dodatno dokumentacijo v zvezi s poslovanjem v 

obdobju od 2017-2021. 

 

NO je tako pregledal vso zahtevano dokumentacijo, pregledal mesečne račune izstavljene 

Občini  Lenart nadzorovanem obdobju. Podrobno je pregledal tudi nekaj člankov v časopisu 

Ovtarjeve novice.  

 

NO ni ugotovil bistvenih nepravilnosti, kjer je bilo potrebno, je podal priporočilo. V postopku 

se je sicer pojavilo nekaj vprašanj, ki pa so bila pojasnjena in razrešena med samim nadzorom.  

 

Zaključimo lahko, da pri nadzoru nad sofinanciranjem Ovtarjevih novic v letih 2017-2021, v 

zgoraj navedenem obsegu, ni bilo zaznati nezakonitega in netransparentnega poslovanja. 
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4. MNENJE IN PRIPOROČILO 

 

Nadzorni odbor je  pri preveritvi navedene dokumentacije ugotovil, da RASG dosledno vodi 

dokumentacijo in računovodske evidence. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so pregledani 

izstavljeni računi bili pravilno izdani in tudi plačani.  

 

V želji zmanjšanja stroškov Občine Lenart pri sofinanciranju Ovtarjevih novic nadzorni odbor 

priporoča, da se Ovtarjeve novice izdajajo v skladu s Vsebinsko zasnovo časopisa Ovtarjeve 

novice, katero je Uredniški odbor sprejel na svoji 1. redni seji dne 12. januarja 2022.  

 

Nadzorni odbor predlaga, da Občina Lenart še dodatno podpre RASG-a z namenom 

spodbujanja razvoja na področju kmetijstva in turizma s ciljem ohranjanja narave, varstva 

okolja in kulturne dediščine. Slovenske gorice lahko ob novih idejah, popestritve ponudbe 

podeželja, v prihodnje  postanejo dobra turistična destinacija za domače in tuje goste. Nadzorni 

odbor je tako mnenja, da bi Občina Lenart lahko intenzivneje sodelovala pri Turistično 

informacijskem centru Slovenske gorice.  

 

Poročilo pripravili: 

- g. Janez Karo 

- ga. Lidija Pliberšek 

- ga. Nataša Rodeš 

- ga. Jožica Krajner 

 

                                                                                                  

                                      Jožica Krajner l.r. 

                                                                                                Predsednica NO Občine Lenart 

  


