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Številka: 032-2/2015
Datum: 5. julij 2018

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

ZADEVA:

ZVEZA:

KONČNO POROČILO O NADZORU SOFINANCIRANJA DRUŠTEV V
OBČINI LENART
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2018 in Napoved
nadzora z dne 03.05.2018

1. UVOD
Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom
dela za leto 2018 v mesecu maju 2018 izvedel nadzor nad sofinanciranjem društev v Občini
Lenart, za obdobje od leta 2012 do leta 2017.
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:
- 14. maj 2018
- 16. maj 2018
- 21. maj 2018
- 22. maj 2018

od 16:00 do 20:30
od 16:00 do 20:00
od 16:00 do 19:00
od 16:30 do 19:00

Nadzorovanec:
- Občina Lenart
Nadzorniki :
- g. Janez Karo
- ga. Albina Benko
- ga. Jožica Krajner
Sodelujoča pri nadzoru :
1

OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7
2230 LENART
NADZORNI ODBOR 2017

- ga. Darja Ornik, Višja svetovalka za kulturne in splošne zadeve na Občini Lenart
- g. Jože Dukarič, Višji svetovalec III

2. UGOTOVITVENI DEL
NO je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor, dne 14. maja 2018, v katerem je od
Občine Lenart (v nadaljevanju občina) zahteval vso dokumentacijo v zvezi z razpisnimi
pogoji ter dokumentacijo v zvezi sofinanciranjem društev v obdobju od 2012 do 2017, pri
čemer razpisa za sofinanciranje sredstev v letih 2013 in 2014, ni bilo.
Občina je predložila dokumentacijo in pojasnila, kot je navedeno v nadaljevanju.
Pravna podlaga za financiranje društev:
1. KULTURNA DRUŠTVA na podlagi Pravilnika o financiranju kulturnih programov,
projektov in ljubiteljske kulture v Občini Lenart (MUV, št. 12 z dne 15.6.2011) in
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju kulturnih
programov, projektov in ljubiteljske kulture v Občini Lenart (MUV, št. 12 z dne
15.6.2011) - v nadaljevanju Pravilnik.
2. RAZNA DRUŠTVA od leta 2016 naprej, in sicer na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Lenart (MUV, št. 7 z
dne 14.4.2016) za leto 2016 in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov
raznih društev v Občini Lenart (MUV, št. 9 z dne 29.3.2017) za leto 2017 - v
nadaljevanju Pravilnik.
3. ŠPORTNA DRUŠTVA na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Lenart (MUV, št. 12/2011 z dne 15.6.2011 in Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart
(MUV, št. 12/2011 z dne 15.6.2011) ter Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Lenart (MUV, št. 9/2017 z dne 29.3.2017) – v nadaljevanju Pravilnik.
Postopek dodeljevanja sredstev: na podlagi javnega razpisa, objavljenega v MUV in na
spletni strani občine, se zainteresirana društva v predpisanem roku prijavijo z vlogo, ki jo
obravnava izbrana komisija. Najprej komisija preveri pravočasnost, upravičenost in
popolnost vloge. Za morebitne nepopolne vloge zahteva dopolnitev. Ko se izteče rok za
dopolnitev vlog, komisija ovrednoti oz. točkuje v skladu merili za vrednotenje v skladu s
Pravilnikom. Po izvedenem točkovanju se ovrednoti vrednost točke glede na razpoložljiva
predvidena sredstva. Na podlagi vrednosti točke ter dodeljenega števila točk se ovrednoti
višina sofinanciranih sredstev po posameznem društvu. Po vrednotenju se izda odločba in
po poteku pritožbenega roka se podpiše pogodba ter izplačajo sredstva.
2.1. KULTURNA DRUŠTVA
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V nadzorovanem obdobju je Občina Lenart financirala kulturna društva na podlagi razpisov v
letih 2012, 2015, 2016 in 2017.
Nadzorni odbor je preveril razpisno dokumentacijo za leti 2012 in 2017.

2.1.1. Pregled dokumentacije za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Lenart za leto 2012, z dne 6.9.2012 je bil objavljen v MUV št. 18, z dne
17.9.2012 in dne 18.9.2012 na spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za
ta namen so znašala 10.000,00 EUR.
Na razpis je prispelo 12 vlog kulturnih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za
vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne 7.12.2012. K dopolnitvi vlog so bila pozvana
tri društva, ki so vloge dopolnile v roku. Na podlagi točkovanja je bilo dodeljenih 7.941 točk,
po vrednosti 1,26 EUR za točko. Skupna višina odobrenih sredstev je tako znašala 10.005,46
EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev.
Podrobnejšo preveritev dodeljevanja točk in sredstev je nadzorni odbor opravil na primeru
KD Slovenskogoriški glasovi in KD MOL Lenart.
KD Slovenskogoriški glasovi je podalo vlogo na javni razpis pravočasno, dne 17.10.2012.
Vloga ni bila popolna, saj je manjkala pogodba o sofinanciranju, zato je Občina Lenart dne
20.11.2012 poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je KD prejelo dne 21.11.2012 ter še
istega dne na Občino Lenart dostavilo Pogodbo o sofinanciranju. Komisija je pregledala vlogo
in jo pravilno točkovala s 560 točkami. Odločba štev. 610-13/2012 je bila izdana dne
7.12.2012 in KD vročena dne 13.12.2012. Višina dodeljenih sredstev znaša 705,60 EUR.
Pogodba štev. 610-13/2012 je bila podpisana 31.12.2012.
Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart je podal vlogo na javni razpis pravočasno dne
17.10.2012. Vloga je bila popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo točkovala s 1.705
točkami. Pri preveritvi točkovanja je bilo ugotovljeno, in sicer v rubriki pod točko F) nastopi
na prireditvah, proslavah, prireditvah netransparentno točkovanje v višini 1000 točk. NO ni
mogel preveriti točkovanja v višini 1000 točk, saj KD ni jasno in natančno opredelilo vseh
izvedenih in predvidenih nastopov v letu 2012 in v letu 2013 tudi ni podala poročila v zvezi s
tem. Sodelujoča Darja Ornik je podala pojasnilo, da v letu 2012 poročil še niso zahtevali, da
pa KD MOL opravlja številne nastope tekom celotnega leta, ki zagotovo presegajo
točkovanje.
Odločba štev. 610-13/2012 je bila izdana dne 7.12.2012 in KD vročena dne 18.12.2012.
Višina dodeljenih sredstev znaša 2.148,30 EUR. Pogodba štev. 610-13/2012 je bila podpisana
31.12.2012.
Občina Lenart dne 26.3.2014 s pisnimi dopisi pozvala vsa društva k predložitvi vsebinskega
in finančnega poročila o porabi sredstev. Na poziv se nobeno od društev ni odzvalo.
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2.1.2. Pregled dokumentacije za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Lenart za leto 2017, z dne 4.4.2017 je bil objavljen v MUV št. 11, z dne
13.4.2017 in dne 13.4.2017 na spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za
ta namen so znašala 16.810,00 EUR.

Na razpis je prispelo 12 vlog kulturnih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za
pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne 3.7.2017. K dopolnitvi vlog je
bilo pozvano pet društev, ki so vloge dopolnile v roku. Komisija je za dve prispeli vlogi, in
sicer za Klub ljubiteljev glasbe »Moč glasbe nas združuje« in Kulturno društvo Sinkopa
ovrednotila vloge v skladu s 3. členom Pravilnika. Ostale vloge je komisija ovrednotila v
skladu z 10. členom Pravilnika.
Na podlagi točkovanja je bilo dodeljenih 18.692 točk, po vrednosti 0,89 EUR za točko.
Skupna višina odobrenih sredstev tako znaša 16.635,88 EUR in je v okviru predvidenih
razpisanih sredstev.
Podrobnejšo preveritev dodeljevanja točk in sredstev je nadzorni odbor opravil na primeru
KD MOL Lenart in KD Delavec Lenart.
Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart je podal vlogo na javni razpis pravočasno dne
15.5.2017. Vloga ni bila popolna zaradi manjkajočega podpisa in žiga ter pogodbe, zato je
Občina Lenart dne 8.6.2017 poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je KD prejelo dne
12.6.2017 ter vlogo dopolnilo dne 13.6.2017. Komisija je pregledala vlogo in jo točkovala s
4150 točkami. Po preveritvi točkovanja je NO ugotovil, da je komisija z 200 točkami
točkovala organizacijo izobraževanj, ki jih društva pripravijo samostojno, po 10. čl. Pravilnika
točki II/E, za primer udeležbe dirigentke na izobraževanju. Odločba o sofinanciranju sredstev
št. 610-12/2017 je bila izdana dne 10.07.2017 in KD vročena dne 31.07.2017. Višina
dodeljenih sredstev znaša 3.693,50 EUR. Pogodba štev. 610-12/2017 je bila podpisana dne
06.09.2017.
Poročilo KD MOL Lenart o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu
2017 je občina prejela dne 15.03.2018. Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva ter
finančno konstrukcijo porabljenih sredstev, v višini 8.219,07 EUR (nabava uniform, potni
stroški, vezave, nagrada dirigentu, stroški koncerta, instrumentalni materiala, nova notna
stojala, stroški koledarjev in tisk plakatov ter promocijskega materiala, ostali stroški
koncerta), ki presega znesek dodeljenih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da so bila dodeljena
sredstva ustrezno porabljena, v skladu s Pravilnikom.
KD Delavec Lenart je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne 12.5.2017. Vloga je bila
popolna. Komisija je pregledala vlogo in jo točkovala s 2.730 točkami. Po preveritvi
točkovanja je NO ugotovil, da je vloga točkovana v skladu s Pravilnikom. Odločba o
sofinanciranju sredstev št. 610-12/2017 je bila izdana dne 10.07.2017 in KD vročena dne
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15.07.2017. Višina dodeljenih sredstev znaša 2.429,70 EUR. Pogodba štev. 610-12/2017 je
bila podpisana dne 05.09.2017.
Poročilo KD Delavec Lenart o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu
2017, je občina prejela dne 27.03.2018. Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti društva
(upravnega odbora, dramske sekcije, sekcije za srednjeveške plese in likovno ustvarjalno
sekcijo ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (avdio video oprema, najem vozila za
predstave, pogostitev nastopajočih, gorivo za vozila, blago in drobni material za kostume), v
višini 2.582,10 EUR.

2.2. RAZNA DRUŠTVA
V nadzorovanem obdobju je Občina Lenart financirala ostala razna društva na podlagi
razpisov v letih 2016 in 2017, saj je bil Pravilnik sprejet komaj leta 2016.
Nadzorni odbor je preveril razpisno dokumentacijo za leti 2016 in 2017.
2.2.1. Pregled dokumentacije za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Lenart za leto
2016 z dne 6.4.2016 je bil objavljen v MUV št. 7, z dne 14.4.2016 in dne 14.4.2016 na spletni
strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala 10.000,00 EUR.
Na razpis je prispelo 23 vlog raznih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za
pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne 20.5.2016. Od tega je bilo 6 vlog
pravočasnih in popolnih ter vloženih od upravičenih oseb, 13 vlog je bilo nepopolnih in so
bila društva pozvana na dopolnitev, 3 vloge so bile vložene neupravičeno, 1 vloga pa je bila
prepozna.
Komisija je dne 30.5.2016 s pozivi pozvala 13 društev k dopolnitvi vlog. Po izteku roka za
dopolnitev vlog se je komisija ponovno sestala dne 5.7.2016 in zapisala Zapisnik o delu
komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis. Ugotovljeno je bilo, da 17
društev izpolnjuje pogoje, dve društvi pa ne in sta bili vlogi zavrženi. Na podlagi točkovanja
je bilo dodeljenih 20.620 točk, po vrednosti 0,485 EUR za točko. Skupna višina odobrenih
sredstev je tako znašala 9.990,10 EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev.
Podrobnejšo preveritev dodeljevanja točk in sredstev je nadzorni odbor opravil na primeru
Društvo kmečkih žena Voličina in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo.
Društvo kmečkih žena Voličina je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne 4.5.2016.
Vloga ni bila popolna, saj je manjkala pogodba o sofinanciranju, podpis in žig, zato je Občina
Lenart dne 30.5.2016 poslala poziv na dopolnitev vloge. Poziv je društvo prejelo dne 1.6.2016
ter vlogo dopolnilo 6.6.2016. Komisija je pregledala vlogo in jo pravilno točkovala s 1450
točkami.
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Odločba štev. 610-12/2016 je bila izdana dne 14.7.2016 in društvu vročena dne 19.7.2016.
Višina dodeljenih sredstev znaša 703,20 EUR. Pogodba štev. 610-12/2016 je bila podpisana
22.8.2016.
Poročilo Društva kmečkih žena Voličina o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega
razpisa v letu 2016, je občina prejela dne 4.4.2017. Poročilo vsebuje poročilo o dejavnosti
društva ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (strošek za kuharske tečaje, pogostitve,
občini zbor, ekskurzija), v višini 977,81 EUR.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je podalo vlogo na javni razpis pravočasno
dne 11.5.2016. Vloga ni bila popolna, saj je manjkala pogodba o sofinanciranju, podpis in žig
ter podatki o 70% članstvu občanov Občine Lenart, zato je Občina Lenart dne 30.5.2016
poslala

poziv na dopolnitev vloge. Poziv je društvo prejelo dne 2.6.2016 ter vlogo dopolnilo
8.6.2016. Komisija je pregledala vlogo in jo pravilno točkovala s 1960 točkami. Pri preveritvi
točkovanja je NO ugotovil, da je društvo za organizacijo strokovnega srečanja, izobraževanja,
predavanja, delavnice, ki ga organizira društvo v občini Lenart navedlo predavanje za občane,
kar je komisija ovrednotila z 20 točkami, po pravilniku pa jim pripada 100 točk. Nadalje je pri
organizaciji strokovnega srečanja, izobraževanja, predavanja, delavnice, ki ga organizira
društvo izven območja občine Lenart navedlo dve predavanji, in sicer na OŠ Jurovski dol in
na OŠ Sv. Ana, kar je komisija ovrednotila s 200 točkami (2x po 100), po pravilniku pa jim
pripada 20 točk, torej skupno 40. NO je mnenja, da je komisija po pomoti zamenjala
točkovanje. Iz poročila za leto 2016, ki ga je društvo predložilo marca 2017 izhaja, da je
društvo izvedlo dve predavanji, in sicer na OŠ Jurovski dol in predavanje za svoje člane,
medtem ko predavanja na OŠ Sv. Ana v poročilu ni zaslediti.
Odločba štev. 610-12/2016 je bila izdana dne 15.7.2016 in društvu vročena dne 20.7.2016.
Višina dodeljenih sredstev znaša 950,60 EUR. Pogodba štev. 610-12/2016 je bila podpisana
22.8.2016.
Poročilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je porabi sredstev, dodeljenih
na podlagi javnega razpisa v letu 2016, je občina prejela dne 4.4.2017. Poročilo vsebuje
poročilo o dejavnosti društva ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (pohodi,
tekmovanja, proslave, potni stroški), v višini 8.434,86 EUR.
2.2.2. Pregled dokumentacije za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Lenart za leto
2017, z dne 6.4.2017 je bil objavljen v MUV št. 11 z dne 13.4.2017 in dne 13.4.2017 na
spletni strani Občine Lenart. Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala 10.000,00
EUR.
Na razpis je prispelo 22 vlog raznih društev, kar je razvidno iz Zapisnika o delu komisije za
pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis z dne 31.5.2017. Od tega je bilo 13 vlog
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pravočasnih in popolnih ter vloženih od upravičenih oseb, 5 vlog je bilo nepopolnih in so bila
društva pozvana na dopolnitev, 4 vloge so bile vložene neupravičeno.
Komisija je dne 8.6.2017 s pozivi pozvala 5 društev k dopolnitvi vlog. Po izteku roka za
dopolnitev vlog se je komisija sestala ponovno dne 7.7.2017 in zapisala Zapisnik o delu
komisije za pregled in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis. Ugotovljeno je bilo, da 17
društev izpolnjuje pogoje, za 5 društev pa so bile vloge zavržene. Na podlagi točkovanja je
bilo dodeljenih 12020 točk, po vrednosti 0,83 EUR za točko. Skupna višina odobrenih
sredstev je tako znašala 9.976,60 EUR in je v okviru predvidenih razpisanih sredstev.
Podrobnejšo preveritev dodeljevanja točk in sredstev je nadzorni odbor opravil na primeru
Čebelarsko društvo Sv. Trojica – Lenart.
Čebelarsko društvo Sv. Trojica – Lenart je podalo vlogo na javni razpis pravočasno dne
10.5.2017. Iz podatkov v vlogi je izhajalo, da je 44% članov društva s stalnim prebivališčem
na

območju občine Lenart. Zato je komisija v skladu s 4. odstavkom 11. člena Pravnika sprejela
sklep, da glede na to, da je čebelarstvo v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, da v
SLO
živi 22.000 različnih vrst živih organizmov, ter da društvo deluje za javno dobro, splošno
korist za občino, občane in v korist naravnega okolja in kvalitete življenja, da se društvo
točkuje v skladu z 19. členom Pravilnika. Komisija je tako sprejela sklep, da glede na dejstvo,
da društvo ne izpolnjuje določila 1. alineje 4. člena Pravilnika in 2. točke 1. alineje javnega
razpisa, ki določa, da mora biti 50% članov s stalnim prebivališčem na območju občine Lenart
ampak društvo dosega prag 44%, se vloga ovrednoti s 70% doseženih točk in je tako
točkovala društvo s 1.100 točkami, kar pomeni, da 70% znaša 770 točk.
Odločba štev. 610-13/2017 je bila izdana dne 26.7.2017 in društvu vročena dne 1.8.2017.
Višina dodeljenih sredstev znaša 639,10 EUR. Pogodba štev. 610-13/2017 je bila podpisana
7.9.2017.
Poročilo Čebelarskega društva Sv. Trojica – Lenart o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi
javnega razpisa v letu 2017, je občina prejela dne 23.3.2018. Poročilo vsebuje poročilo o
dejavnosti društva ter finančno konstrukcijo o porabi sredstev (ekskurzija, dan odprtih vrat,
nabava zastave), v višini 645,89 EUR.
2.3. ŠPORTNA DRUŠTVA
V nadzorovanem obdobju je Občina Lenart financirala športna društva na podlagi razpisov v
letih 2012, 2015, 2016 in 2017.
Podlaga za javni razpis za sofinanciranje športnih društev je Letni program športa Občine
Lenart, ki ga sprejme Občinski svet, predhodno pa obravnava Odbor za družbene dejavnosti.
Razpis se objavi v MOV in na spletni strani občine, članek pa tudi v Ovtarjevih novicah. V
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razpisu se določi rok za oddajo vlog, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Lenart, se ob začetku mandata župana, imenuje tričlanska komisija,
ki pregleda prispele vloge in jih točkuje v skladu s Pravilnikom. Na podlagi točkovanja se
izdela točkovnik ter razdelijo razpoložljiva sredstva, o čemer se izdajo sklepi in po
pravnomočnosti sklepa podpišejo pogodbe in nakažejo sredstva. Društva so dolžna poročati o
namenski porabi sredstev do 15. januarja za preteklo leto.
Vrednotenje vlog:
Vloge društev se vrednotijo po točkovnem sistemu, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Lenart, pri čemer se vloga Občinske športne zveze Lenart
vrednoti ločeno, skladno z 29. čl. Pravilnika, ki določa da komisija za izvedbo javnega razpisa
na podlagi programov zveze športnih društev oceni in ovrednoti posamezne prijavljene
programe na podlagi podanih predlogov, tako ocenjena sredstva pa se odštejejo od skupnih
sredstev za izvedbo javnega razpisa, preostanek pa se deli društvom in klubom na podlagi
točkovnega sistema.
Nadzorni odbor je preveril razpisno dokumentacijo za leti 2015 in 2017.

2.3.1. Pregled dokumentacije za leto 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za
leto 2015, z dne 01.04.2015, je bil objavljen v MUV št. 7, z dne 10.04.2015 in dne 10.04.2015
na spletni strani Občine Lenart. Rok za oddajo vlog je potekel dne 08.05.2015, ob 11. uri.
Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala 27.650,00 EUR, podlaga za
sofinanciranje pa je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, št.
671-1/2011 z dne 02.06.2011. Vsa sredstva, v znesku 27.560,00 EUR, so bila izplačana v letu
2015, kot je razvidno iz finančne kartice pod proračunsko postavko 401804- sofinanciranje
programov športa (razpis).
Na razpis je prispelo 19 vlog raznih športnih društev ter vloga Športne zveze Lenart, kar je
razvidno iz predložene interne evidence »Vrednotenje športnih programov 2015«, ki je
priloga Zapisnika o odpiranju in pregledovanju vlog na javni razpis športa 2015, z dne
17.06.2015. Iz zapisnika niso razvidne morebitne nepravočasne in nepopolne vloge.
Vloga Občinske športne zveze Lenart je bila skladno z 29.čl. Pravilnika ovrednotena z
2.674,00 EUR. Preostanek sredstev, v znesku 24.986,00 EUR, je bil razdeljen med ostalih 19
društev. Vloge društev so se ovrednotile po točkovnem sistemu, skladno z določili 11. do 30.
čl. Pravilnika. Dodeljenih je bilo 62.400,3 točk, vrednosti ene točke je znašala 0,4004 EUR.
Podrobnejšo preveritev dodeljevanja točk in sredstev je nadzorni odbor opravil na primeru
Nogometnega kluba Lenart (NKL) in Športnega društva Selce (ŠDS).
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NKL je podal vlogo na javni razpis pravočasno, dne 5.5.2015. Vloga je bila popolna.
Komisija je pregledala vlogo in jo skladno s Pravilnikom točkovala z 11.530 točkami ter
dodatno z 20% pribitka, v skladu s 30. čl. Pravilnika, kar znaša skupaj 13.836 točk.
Sklep o sofinanciranju sredstev štev. 671-2/2015 je bil izdan dne 26.06.2015 in društvu
vročen dne 29.06.2015. V skladu s točkovnikom znaša višina dodeljenih sredstev 5.540,00
EUR. Pogodba štev. 671-2/2015 je bila podpisana 06.08.2015.
Poročilo NKL o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2015, je občina
prejela dne 14.01.2016. Poročilo vsebuje finančno konstrukcijo o porabi sredstev (stroški
sodnikov in trenerjev, stroški športne opreme, stroški izobraževanja, članarina Zveze
nogometnih trenerjev, sendviči in pijača za otroke), v višini 27.523,88 EUR. S
sofinanciranimi sredstvi so pokrili del športnega delovanja.
ŠDS je podal vlogo na javni razpis pravočasno, dne 5.5.2015. Vloga je bila popolna. Komisija
je pregledala vlogo in jo skladno s Pravilnikom točkovala z 4.820 točkami.
Sklep o sofinanciranju sredstev štev. 671-2/2015 je bil izdan dne 26.06.2015 in društvu
vročen dne 04.07.2015. V skladu s točkovnikom znaša višina dodeljenih sredstev 1.930,00
EUR. Pogodba štev. 671-2/2015 je bila podpisana 06.08.2015.

Poročilo ŠDS o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2015, je občina
prejela dne 30.03.2016. Poročilo vsebuje stroškovnik porabljenih sredstev, in sicer prijavnine,
sodniški stroški, stroški poklanega tekmovanja, stroški telovadnice. stroški trenerjev, stroški
športne opreme, stroški izobraževanja, članarina, sendviči in pijača za otroke), v višini
2.006,50 EUR. Izkazani stroški presegajo dodeljena sredstva.
2.3.2. Pregled dokumentacije za leto 2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini Lenart za
leto 2017, z dne 04.04.2017, je bil objavljen v MUV št. 11, z dne 13.04.2017 in dne
13.04.2017 na spletni strani Občine Lenart. Rok za oddajo vlog je potekel dne 11.05.2017.
Okvirna proračunska sredstva za ta namen so znašala 29.060,00 EUR, podlaga za
sofinanciranje pa je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, št.
671-1/2017, z dne 23.03.2017. Vsa sredstva, v znesku 29.060,00 EUR, so bila izplačana v letu
2017, kot je razvidno iz finančne kartice pod proračunsko postavko 401804- sofinanciranje
programov športa (razpis).
Na razpis je prispelo 20 vlog raznih športnih društev ter vloga Športne zveze Lenart, kar je
razvidno iz predložene interne evidence »Vrednotenje športnih programov 2017«, ki je
priloga Zapisnika o odpiranju in pregledovanju vlog na javni razpis športa 2017, z dne
21.06.2017. Iz zapisnika niso razvidne morebitne oddane nepravočasne in nepopolne vloge.
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Vloga Občinske športne zveze Lenart je bila skladno z 29.čl. Pravilnika ovrednotena z
2.805,00 EUR. Preostanek sredstev, v znesku 26.255,00 EUR, je bil razdeljen med ostalih 20
društev. Vloge društev so se ovrednotile po točkovnem sistemu, skladno z določili 11. do 30.
čl. Pravilnika. Dodeljenih je bilo 56.735,5 točk, vrednosti ene točke je znašala 0,4628 EUR.
Podrobnejšo preveritev dodeljevanja točk in sredstev je nadzorni odbor opravil na primeru
Občinske športne zveze Lenart (OŠZL) in Izobraževalnega odbojkarskega kluba »Zoja«
Lenart (IOKZL).
OŠZL je podala vlogo na javni razpis pravočasno, dne 11.5.2017. Vloga je bila popolna.
Komisija je pregledala vlogo in vlogo ovrednotila v skladu z 29. čl. Pravilnika, v znesku
2.805 EUR (stroški kolesarskega maratona, v znesku 355,00 EUR, tradicionalni memorial v
nogometu, v znesku 210,00 EUR, športne prireditev ob občinskem prazniku, v znesku 580,00
EUR, prireditev športni leta, v znesku 300,00 EUR, osnovni stroški delovanja zveze, v znesku
630,00 EUR in šolska športna tekmovanja za vse občine UE Lenart, v znesku 730,00 EUR).
Priglašenih stroškov tradicionalnega nogometnega turnirja veteranov, v znesku 370,00 EUR,
komisija ni priznala.
Sklep o sofinanciranju sredstev štev. 671-2/2017 je bil izdan dne 22.06.2017 in vročen dne
26.06.2017. Pogodba štev. 671-2/2017 je bila podpisana 04.09.2017.

Poročilo o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017, je občina
prejela dne 12.03.2017. Poročilo vsebuje finančno konstrukcijo o porabi sredstev, v znesku
3.152,63 EUR, ki presegajo dodeljena finančna sredstva s strani Občine Lenart.
IOKZL je podal vlogo na javni razpis pravočasno, dne 10.5.2015. Vloga je bila popolna.
Komisija je pregledala vlogo in jo skladno s Pravilnikom, točkovala s 3.714 točkami.
Sklep o sofinanciranju sredstev štev. 671-2/2017 je bil izdan dne 22.06.2017 in društvu
vročen dne 27.06.2017. V skladu s točkovnikom znaša višina dodeljenih sredstev 1.719,00
EUR. Pogodba štev. 671-2/2015 je bila podpisana 04.09.2017.
Poročilo društva o porabi sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa v letu 2017 je
občina prejela dne 13.03.2018. Poročilo vsebuje stroškovnik porabljenih sredstev, in sicer
stroške za Odbojkarsko zvezo Slovenije, stroške za Zvezo odbojkarskih sodnikov, stroške
nabave opreme, stroške odbojkarskih trenerjev, stroški prehrane igralk, stroški usposabljanja
trenerjev in potni stroški sodnikov), v skupnem znesku 6.340,76 EUR. Navedeni stroški
bistveno presegajo dodeljena sredstva, v višini 1.719,00 EUR.
3. POVZETEK
Nadzorni odbor je preveril sofinanciranje društev v Občini Lenart, v obdobju 2012 – 2017 in
ugotovil, da so sredstva, ki so namensko predvidena v proračunu, razdeljena na podlagi
javnega razpisa, v skladu s sprejetimi Pravilniki. Pri celotni dokumentaciji financiranja
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kulturnih društev je še posebej viden pozitiven napredek, saj v letu 2012 Občina Lenart od
kulturnih društev še ni zahtevala poročil o njihovi dejavnosti, po letu 2015 pa so bila
omenjena poročila zahtevana in s strani kulturnih društev ustrezno zapisana in poslana Občini
Lenart.
4. MNENJE IN PRIPOROČILO
Nadzorni odbor pri preveritvi navedene dokumentacije pod 2. točko ni ugotovil nepravilnosti
pri poslovanju Občine Lenart. NO je mnenja, da komisija pravilno točkuje vloge. Vsa društva
iz poročil dokazujejo, da sredstva porabijo za namene delovanja. NO priporoča, da občina še
naprej zagotavlja sredstva za društva v Občini Lenart, ter da še naprej tako skrbno skrbi za
dokumentacijo.
Poročilo pripravili:
g. Janez Karo
ga. Albina Benko
ga. Jožica Krajner
Jožica Krajner l.r.
Predsednica NO Občine Lenart
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