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Številka: 032-1/2019 

Datum: 24 november 2021 

 

 

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

 

 

 

ZADEVA:   

 

KONČNO POROČILO O NADZORU POSLOVANJA KNJIŽNICE 

LENART V LETIH OD 2015-2019 

 

 

ZVEZA: Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2021 in  

Napoved nadzora z dne 17.5.2021 

 

 

 1. UVOD 

 

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

dela za leto 2021 v mesecu juniju 2021 izvedel nadzor poslovanja knjižnice Lenart v letih od 

2015 do 2019. 

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: 

 

02. junij 2021 od 14:00 do 18:00 ure v prostorih knjižnice Lenart 

22. september 2021 od 15:00 do 18:00 ure v prostorih knjižnice Lenart 

04. oktober 2021 od 12:00 do 14:00 ure v prostorih knjižnice Lenart 

 

Nadzorovan organ: 

 

Knjižnica Lenart, Nikova ulica 9, 2230 Lenart 

Matična številka: 2213265000, Davčna številka: 87191431, Šifra dejavnosti: 91.011 

Št. proračunskega uporabnika: 38458 

Številka transakcijskega računa: 0125 8600 0000 235 (UJP Slovenska Bistrica) 

Telefon: 02 720 06 20, Elektronski naslov: info@lenart.sik.si 

 

mailto:info@lenart.sik.si
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Nadzorniki : 

 Beno Puntnar 

 Rastko Hafner 

 Ksenija Ilich 

 Jožica Krajner 

 

Sodelujoči pri  nadzoru : 

- ga. Petra Kranvogel Korošec – direktorica in odgovorna oseba za poslovanje 

- ga. Emilija Škerget iz  računovodsko administrativnega oddelka 

 

2. UGOTOVITVENI DEL 

 

NO je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor, v katerem je od Knjižnice Lenart zahteval 

vso dokumentacijo, in sicer:  

• program dela, finančni načrti in poročilo o delu za obdobje od 2015-2019, 

• pogodbe o zaposlitvi, strošek plač in število zaposlenih in  

• dokumentacijo v zvezi s finančnim poslovanjem knjižnice.  

 

Namen in cilj nadzora: 

Namen in cilj nadzora je preveriti transparentnost poslovanja Knjižnice Lenart v letih od 2015-

2019 skladno s programi dela in finančnimi načrti, ter letnim načrtom nakupa knjižničnega 

gradiva. Nadzor je skladno s pristojnostmi NO potekal na sedežu Knjižnice Lenart; dne 

2.6.2021 in 22.9.2021 ter 4.10.2021. 

 

Nadzorovana oseba je predložila dokumentacijo in pojasnila, kot je navedeno v nadaljevanju. 

 

Ob prvem obisku v knjižnici Lenart smo se dogovorili o dokumentih, ki jih potrebujemo za 

nadzor o delovanju knjižnice. Ga. Petra Kranvogel Korošec in ga. Emilija Škerget sta nam 

razkazali prostore v katerih knjižnica deluje. Prišli smo do ugotovitev, ki jih na koncu našega 

poročila tudi opisujemo in dodajamo priporočila, ki se nam zdijo smotrna in potrebna za boljše 

pogoje in delo v knjižnici Lenart.  

2.1. PREDSTAVITEV KNJIŽNICE LENART 

 

Nastanek Knjižnice Lenart je povezan s povojnim ustanavljanjem tako imenovanih ljudskih 

knjižnic, ki so na območju nekdanje občine Lenart (danes občine Lenart, Sv. Trojica, Benedikt, 

Sv. Ana, Cerkvenjak in Jurovski Dol) nastajale predvsem v okviru tamkajšnjih kulturno-

umetniških društev. Občinska uprava občine Lenart je 21. septembra 1964. leta sprejela sklep 

o združitvi knjižnic lenarškega KUD Radko Smiljan ter lenarške Delavske univerze, ki je bila 

že 14. junija 1962 ustanovila skromno knjižnico za potrebe svojih predavateljev in slušateljev. 

Novonastala Matična knjižnica Lenart ter njen knjižni fond so bili nastanjeni v prostorih kluba 

občanov v zgradbi občine Lenart. Ti prostori niso povsem ustrezali knjižničarskih standardom, 

kar pa se je spremenilo že leta 1967, ko se je Matična knjižnica Lenart preselila v nove prostore 

na Nikovi ulici 9, kjer domuje še danes. 

Občinska sveta, in sicer občinski svet Občine Lenart na 6. redni seji dne 31. 5. 2007 in občinski 
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svet Občine Sv. Trojica v Slov. goricah, na 8. redni seji dne 12. 7. 2007, sta sprejela Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Lenart. S tem odlokom sta občini ustanovili javni zavod 

za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Lenart, Sv. Trojica v 

Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah.  

 

Knjižnična mreža obsega poleg osrednje knjižnice v Lenartu še tri organizacijske enote – 

krajevne knjižnice: Voličina - ustanovljena septembra 2010, Cerkvenjak - november 2012 in 

Sv. Ana - januar 2013.  

 

Knjižnica Lenart izvaja knjižnično dejavnost na območju občine Lenart, Sv. Trojica v Slov. 

goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z Zakonom o 

knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001 in 92/2015) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice 

Lenart (Medobčinski uradni vestnik št. 22, dne 10. 8. 2007) za skupaj 19.693 prebivalcev (Letno 

poročilo Knjižnice Lenart 2020). 

 

Knjižnico Lenart vodi ga. Petra Kranvogel Korošec, ki jo je Svet zavoda potrdil na svoji seji 

29.8.2018 za mandatno obdobje 5 let. Predstavniki Sveta zavoda Knjižnice Lenart za mandatno 

obdobje 2020-2024 so bili potrjeni na seji 8.1.2020. Predstavniki Občine Lenart so Marija 

Dukarič Cvetko, Mojca Čep, Gorazd Voglar in Anja Žugman, predstavnica Občine Sveta 

Trojica je Darja Tavželj, predstavnica zaposlenih Ana Zorman. Izmed predlaganih članov s 

strani zainteresirane javnosti so predlagani kandidati izvolili Draga Lipiča. Predstavniki sveta 

zavoda so za predsednico sveta zavoda izvolili Mojco Čep, za namestnika predsednice pa 

Gorazda Voglarja (Letno poročilo Knjižnice Lenart 2020). 

 

2.2. PRIHODKI KNJIŽNICE LENART 

 

Sredstva za izvajanje programa javne službe knjižnici zagotavljajo ustanoviteljici Občina 

Lenart (41%) in Občina Sv. Trojica (11%) ter pogodbene partnerice, in sicer občine Benedikt 

(13%), Cerkvenjak (10%), Sv. Ana (12%) in Sv. Jurij v Slov. goricah (11%).  

 

Tako so leta 2019 ustanoviteljici in pogodbene partnerice sklenile zgoraj omenjen dogovor o 

financiranju Knjižnice Lenart in poravnale vse obveznosti do knjižnice, ki so jih imele iz 

preteklosti. Ministrstvo za kulturo sofinancira letni nakup knjižničnega gradiva na osnovi 

poziva, na katerega se knjižnica vsako leto prijavi. Del prihodkov izvajanja dejavnosti krijejo 

tudi uporabniki v obliki plačil članarin, opominov ipd. (lastna sredstva) v skladu s Pravilnikom 

o splošnih pogojih poslovanja knjižnice in v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. 

l. RS 2/03). Krajevne knjižnice (v nadaljevanju KK) se financirajo izven zgoraj navedenih 

postavk in KK so: Voličina,  Sv. Ana in Cerkvenjak. Knjižnica Lenart prav tako poseduje 

večnamenski prostor, kateri je za domača društva zastonj ob brezplačnih dogodkih, ki jih ta 

organizirajo, v nasprotnem primeru se uporaba zaračuna.  

 

Za nadzorovano obdobje smo opravili pregled prihodkov po posameznih postavkah, tako plan 

kot realizacijo. Primerjali smo seznam prihodkov iz letnega poročila o delu z izkazom 

prihodkov po določenih uporabnikih. Ugotovimo, da med prihodki iz poslovanja prihaja do 

razlik, zaradi različne metodologije izračunavanja prihodkov, kar nam je pojasnilo 

računovodstvo v knjižnici.   
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Tabela prihodkov:  

                      

                      za leto 

opis  

           plan 

2015            

realizacija 

           plan 

2016  

realizacija 

           plan 

2017     

realizacija 

           plan 

2018     

realizacija 

           plan 

2019     

realizacija 

Prihodki iz 

poslovanja 

274.505,94 

253.686,00 

274.505,94 

252.211,00 

323.950,47 

280.103,00 

365.066,77 

289.157,00 

315.921,13 

305.409,00 

Prihodki občin 
220.649,94 

204.831,86 

220.649,94 

213.609,11 

209.376,28 

214.591,37 

252.886,77 

231.305,77 

257.745,26 

257.745,26 

KK Cerkvenjak, 

Sv. Ana, Lenart in 

Voličina   

 

4.000,00 

8.000,00 

12.000,00 

4.000,00 

7.781,34 

12.000,00 

11.993,00 

12.000,00 

11.740,00 

Ministrstvo za 

kulturo 

20.056,00 

18.440,00 

20.056,00 

19.640,00 

20.180,00 

20.180,00 

20.180,00 

19.919,00 

19.919,00 

22.274,00 

Javna dela 
22.800,00 

34.536,04 

22.800,00 

21.626,66 

32.467,20 

37.478,42 

27.000,00 

26.834,28 

14.256,87 

0,00 

Projekti in 

subvencije 
  

20.000,00 

7.610,06 

35.000,00 

5.129,78 
 

Lastna sredstva 
11.000,00 

15.413,28 

11.000,00 

16.989,54 

14.000,00 

12.682,85 

10.000,00 

13.894,10 

12.000,00 

11.873,16 

Poslovni prihodki 
 

1.094,00 

 

14,00 
   

Skupaj prihodki 
274.505,94 

254.780,00 

274.505,94 

252.225,00 

323.950,47 

280.103,00 

365.066,77 

289.157,00 

315.921,13 

305.409,00 

 

2.3. ODHODKI KNJIŽNICE LENART 

 

Odhodki za nakup knjižnega gradiva predstavljajo letno približno 20% (50.000,00€) vseh 

stroškov. Letni prirast  nabave novih knjig je kljub temu pod slovenskih povprečjem. Knjižnica 

se vsako leto prijavi na razpise, kjer so določene smernice glede vrste gradiva po starostnih 

skupinah, obvezna gradiva jim predpiše ministrstvo (20.000,00€). 

 

Za nabavo pisarniškega materiala se odločajo na vsake 2-4 leta, kje  izberejo novega ponudnika 

na osnovi javnega razpisa. Trenutna dobavitelja sta DZS in Birocenter Lenart. 

Obratovalne stroške Knjižnice Lenart v večini pokrije Občina Lenart (kurjava in voda), 

električno energijo plačuje knjižnica sama. Za potrebe čiščenja je knjižnica zaposlila lastno 

čistilko za polovični delovni čas, kar je bilo ceneje, kot če bi imeli zunanjega izvajalca. Stroške 

vzdrževanja pokrije- opravi občinski režijski obrat. Pri nabavi osnovnih sredstev se držijo 

načela treh ponudb, ki načeloma ne presegajo 25.000,00€. 

 

Za nadzorovano obdobje smo opravili pregled odhodkov po posameznih postavkah, tako plan 

kot realizacijo. Primerjali smo seznam odhodkov iz letnega poročila o delu z izkazom odhodkov 

po določenih uporabnikih. Ugotovimo, da med odhodki iz poslovanja prihaja do razlik, katere 

nam pojasni računovodstvo knjižnice (Obrazložitev razlik med Izkazi prihodkov in odhodkov 

in  Poročili o delu).    
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Tabela odhodkov:  

 

                      

                      za leto 

opis  

           plan 

2015            

realizacija 

           plan 

2016  

realizacija 

           plan 

2017     

realizacija 

           plan 

2018     

realizacija 

           plan 

2019     

realizacija 

Splošni mat. str. 
10.159,85 

7.045,00 

10.159,85 

5.950,00 

7.000,00 

5.728,00 

12.000,00 

7.452,00 

24.063,13 

6.180,00 

Stroški storitev 27.461,00 41.225,00 22.516,00 26.255,00 27.022,00 

Str posl. Zavoda 
9.000,00 

8.957,89 

9.000,00 

6.096,04 

7.415,46 

 

11.000,00 

 
 

Programski 

Mat. str. 

19.800,00 

 

19.800,00 

 

23.064,80 

 

13.000,00 

 
 

Str. Tek. 

vzdr. OS, am. 

4.800,00 

8.557,14 

4.800,00 

8.512,93 

8.500,00 

4.250,11 

11.000,00 

7.510,61 

12.500,00 

 

 

Str. dela – plače,  

prehrana, prevoz, 

izobr., pot.str., 

dod.pok.zav * 

148.900,00 

180.607,00 

148.900,00 

171.994,00 

166.068,84 

216.234,00 

239.559,59 

216.053,00 

213.714,94 

207.632,00 

Finančni odhodki 
 

172,00 
    

Amortizacija 39.394,00 33.039,00 35.625,00 38.958,00 63.842,00 

Drugi odhodki 
 

63,00 

 

11,00 
 

 

405,00 

 

733,00 

Nabava  

Knjiž. grad. 

59.046,09 

52.426,93 

59.046,09 

51.481,60 

51.507,18 

52.177,19 

51.507,18 

53.108,72 

51.386,19 

57.849,94 

Javna dela 
22.800,00 

40.821,91 

22.800,00 

21.626,66 

32.467,20 

37.478,42 

27.000,00 

26.834,28 

14.256,87 

0,00 

PČR     5.470,61 

Skupaj odhodki 
274.505,94 

254.742,00 

274.505,94 

252.219,00 

296.023,48 

280.103,00 

365.066,77 

289.123,00 

315.921,13 

305.409,00 

 

Obrazložitev razlik med Izkazi prihodkov in odhodkov in  Poročili o delu:    

V letu 2015 stroški delavcev zajemajo tudi plače javnih del, v letih 2016, 2017 in 2018 so plače 

javnih del prikazane v samostojni postavki,  v letu 2019 pa javnih del ni več bilo.   Je pa iz plana 

razvidno, da so bila javna dela planirana.  

 

Do razlik v obračunu odhodkov iz poročila o delu knjižnice in med izkazom odhodkov 

(pripadajoča tabela spodaj) prihaja tudi zaradi različnega načina zajemanja stroškov. Tako je 

pri stroških dela del zneska iz bilance zajet v postavki javna dela, kjer pa so zajeti tudi drugi 

stroški javnih del. Del stroškov materiala in storitev  je zajet v postavki stroški tekočega 

vzdrževanja, osnovnih sredstev in amortizacije. V poročilu so opisani stroški za nabavo 

knjižnega materiala, ki ga v izkazu v bilanci ni. Stroški nabave knjižnega materiala se vodijo 

kot drobni inventar in so takoj tudi odpisani.                
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 Strošek dela  

v izkazu prih.  

in odhodkov 

Strošek 

delavcev  

v poročilu 

 

razlika 

2015 

 

 

180.607,00 

 

 

184.134,34 

 

 

2.232,03 delo po pogodbi 

   714,10 izobraževanja (kotizacije) 

   581,21 kilometrina 

2016 171.994,00 154.051,00 17.943,00 razlika so plače za javne delavce                  

2017 216.234,00 181.510,07 34.723,93 razlika so plače za javne delavce 

2018 216.053,00 191.243,22 24.809,78 razlika so plače za javne delavce             

2019 207.632,00 

 

 

216.014,49 

 

 

6.233,53 delo po pogodbi 

   953,83  izobraževanja 

1.195,43  kilometrina   

(Vir: Knjižnica Lenart-računovodstvo)  

 

2.4. ZAPOSLENI V KNJIŽNICI LENART 

 

Odhodki za osebne dohodke (plače) predstavljajo največji delež v strukturi odhodkov in znašajo 

približno 65% vseh stroškov. Trenutno je v knjižnici zaposlenih 7,4 osebe, kar je manj kot po 

pravilniku,  kjer bi jih lahko bilo 9, in sicer glede na število prebivalcev vseh občin, ki 

financirajo knjižnico (pri izračunu predvidenega števila zaposlenih po pravilniku se upoštevajo 

podatki statističnega urada-preglednica spodaj). Strošek zaposlenih v krajevnih knjižnicah 

Cerkvenjak in Sveta Ana se poravna po izstavljenem računu Knjižnice Lenart. 

 

Preglednica števila redno zaposlenih in dodatno zaposlenih po letih  

 

 Štev. zaposlenih Dodatno zaposleni 

2015 6,75 
+ javna dela – 3,  

občasno (študenti, zunanji sodelavci, volonterji) 

2016 6,75 
+ javna dela – 2,  

občasno (študenti, zunanji sodelavci, volonterji) 

2017 6,75 + javna dela – 3, 1 projektna zaposlitev 

2018 7,75 
dve zaposlitvi za polovični delovni čas,  

ena zaposlitev za 6 ur,     + javna dela - 2 

2019 7,75 

dve zaposlitvi za polovični delovni čas,  

ena zaposlitev za šest urni delavnik (30 ur na teden) 

na razpisu za javna dela ni bilo uspeha 

 

Mesečni dohodek zaposlenih se določa glede na napredovanje v nazive in letnega ocenjevanja 

direktorice knjižnice. 3. decembra 2018 je bil podpisan sporazum oz. Aneks h Kolektivni 

pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), saj so se 

predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede 

plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Načeloma so se vsem javnim uslužbencem plače 

povečale za 2 plačna razreda. V masi plač so vštete tudi odpravnine in jubilejne nagrade, kot je 

bilo razloženo v tabeli Knjižnice Lenart. 
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Novi kadri se izbirajo na javnih razpisih. Pogoj za opravljanje knjižničarskega dela v knjižnici  

je potreben bibliotekarski izpit, ki ga je potrebno opraviti v enem letu in pol po zaposlitvi, v 

kolikor ga zaposleni še nima. Tako je določeno v sistematizaciji del Delovnih mest. 

 

Pregledali smo število aktivnih članov v knjižnici Lenart po letih, kot je opisano v tabeli spodaj, 

in za vsako leto število novih članov. V poročilih o delu knjižnice je vzorno opisana frekvenca 

obiskov v posamezni krajevni knjižnici, kot tudi knjižnici Lenart. V opisih so podatki o številu 

obiskov, kot tudi opis izposoje knjig po zvrsti čtiv. 

 

Preglednica aktivnih članov knjižnice Lenart po letih in vpis novih članov  

 

 Štev. članov Število novih članov 

2015 3049 270 

2016 2693 280 

2017 2655 237 

2018 2934 219 

2019 3237 302 

 

 

3. POVZETEK  

 

Nadzor delovanja knjižnice Lenart je bil opravljen za obdobje od 2015 do 2019. Pregledali smo 

dokumentacijo celotnega obdobja (plan dela, poročilo o delu, izkaze poslovnega izida in stanja 

za posamezna leta) in nismo ugotovili večjih nepravilnosti, oziroma so nam bile vse nejasnosti, 

ki smo jih zaznali podrobno pojasnjene. 

Zaključimo lahko, da v navedenem obdobju nadzora knjižnice Lenart ni bilo zaznati 

nepravilnega, nezakonitega ali ne transparentnega poslovanja in s tem tudi nepravilnosti pri 

porabi proračunskih sredstev.  

 

 

4. MNENJE IN PRIPOROČILO 

 

Pri pogovoru smo zaznali potrebo po novi klimatski napravi, ki bi v poletnih dneh pripomogla 

k stabilni temperaturi v knjižnici, ki je precej visoka zaradi mnogih oken, katera niso zastrta. S 

tem bi knjižnično gradivo pridobilo na daljši življenjski dobi in bi posledično  zmanjšali stroške 

poslovanja knjižnice. Za namene hlajenja in odvajanja odvečne vlage v knjižnici so že 

rezervirana sredstva v višini 5.470,61€. Predhodno je potrebno še urediti priklopno moč in 

električno omarico, da ne bi prihajalo do izpadov elektrike in posledično motenja poslovanja 

knjižnice.  
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Pri poročanju o delu knjižnice svetujemo, da se pri različnih metodologijah seštevanja stroškov 

in prihodkov, oprejo na eno metodologijo, da ne bi več prihajalo do različnih seštevkov istih 

postavk v poročilu o delu in izkazih poslovnega izida in stanja (prihodki ministrstva za kulturo). 

 

Nadzorni odbor priporoča, da se poleg Knjžnice Lenart uredijo še prosta parkirna mesta za 

zaposlene in za obiskovalce knjžnice, kar bi povečalo samo dostopnost do knjižnice in s tem 

pripomoglo k večjemu obisku same kjižnice. 

 

Vodstvo je potrebno pohvaliti za transparentno objavo programov dela in poročil o delu, ter 

nakupu knjižničnega gradiva na svoji spletni strani. 

 

 

Poročilo pripravili: 

 Beno Puntnar 

 Rastko Hafner 

 Ksenija Ilich 

 Jožica Krajner 

 

                                                                                                  

                                  Jožica Krajner l.r. 

                                                                                                Predsednica NO Občine Lenart 

  

 

 


