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ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
ZADEVA:
ZVEZA:

KONČNO POROČILO O NADZORU STROŠKOV V KRAJEVNI
SKUPONOSTI LENART IN KRAJEVNI SKUPNOSTI VOLIČINA
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2018 in Napoved
nadzora z dne 18.6.2018

1. UVOD
Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom
dela za leto 2018 v mesecu juniju 2018 izvedel nadzor nad porabo stroškov v Krajevni skupnosti
(v nadaljevanju KS) Lenart in Voličina.
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:
• 28. junij 2018

od 16:00 do 20.15 ure

Nadzorovanec:
• Občina Lenart
Nadzorniki :
• ga. Mihaela Vidovič
• ga. Jožica Krajner
Sodelujoča pri nadzoru :
- g. Mirko Kojc, Referent za KS, promet in civilno zaščito
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2. UGOTOVITVENI DEL
NO je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor, dne 28. junija 2018, v katerem je od Občine
Lenart (v nadaljevanju občina) zahteval vso dokumentacijo v zvezi z razpisnimi pogoji ter
dokumentacijo v zvezi s porabo stroškov v KS Lenart in KS Voličina.
Občina je predložila dokumentacijo in pojasnila, kot je navedeno v nadaljevanju.
Pravna podlaga za KS:
Statut Občine Lenart, ki ga je sprejel Občinski svet na seji dne 24.6.2010 ter bil objavljen v
Medobčinskem uradnem vestniku (v nadaljevanju MUV) št. 11, dne 29.6.2010 ima v 2. členu
zapisano: »Na območju občine Lenart so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in
delovanje ter pravni status ožjih delov občine Lenart so določeni s tem statutom in odlokom
občine. Imena in območja ožjih delov občine so: Krajevna skupnost Lenart, Nikova 9, 2230
Lenart v Slov. goricah, ki zajema naselja: Hrastovec v Slov. goricah, Lenart v Slov. goricah,
Lormanje, Močna, Radehova, Sp. Partinje, Spodnji Žerjavci, Spodnji Porčič, Šetarova, Vinička
vas, Zamarkova, Zgornji Žerjavci. Krajevna skupnost Voličina, Sp. Voličina 81, 2232 Voličina,
ki zajema naselja: Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja
Voličina, Straže, Zavrh, Zgornja Voličina. »
Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in določitvi volilnih enot za
volitve organov krajevnih skupnosti v Občini Lenart (v nadaljevanju Odlok), katerega je sprejel
Občinski svet Občine Lenart na 28. redni seji dne 29.7.2010 pa je bil objavljen v MUV št. 20,
dne 7.8.2010.
Iz 66. člena Statuta občine izhaja, da sta zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb
občanov na območju posameznih naselij v občini kot ožji deli občine ustanovljeni krajevni
skupnosti Lenart in Voličina.
Pristojnosti in naloge KS so določene v 67. člen Statuta občine.
Krajevne skupnosti sodelujejo pri javnih zadevah v občini, in sicer:
– obravnavajo vprašanja, pomembna za delo in življenje krajanov ter oblikujejo stališča, pobude
in mnenja v zvezi s temi vprašanji,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih in letnih programov občine na področju
javne infrastrukture na svojem območju,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– evidentirano in dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in
sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in
izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– dajejo predloge za ukrepe za zaščito okolja in sodelujejo pri organizaciji in izvedbi dejavnosti
za varstvo okolja v krajevnih skupnostih,
– predlagajo programe javnih del,
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– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov,
ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine,
– dajejo predloge glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski
prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po
potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.
2.1. KS LENART
Na podlagi Odloka je KS Lenart sestavljena iz 15 članov. Predsednika KS, katerega so člani
sveta izvolili izmed sebe, je Andrej Kocbek. V letih od 2015 do 2017 so bile vsako leto sklicane
po tri seje KS.
2.1.1. Poraba sredstev v letu 2015
V proračunu Občine Lenart je bilo za leto 2015 namenjenih 14.000,00 EUR (od tega za izdatke
za reprezentanco v višini 1.000 € in za sejnine v višini 3.000 €. Sredstva v višini 10.000 € so
rezervirana za drugi splošni material in storitve za izvajanje prioritetnih nalog na podlagi
sklepov KS Lenart), porabljenih pa je bilo 9.213,82 EUR, od tega za sejnine 4.850,87 EUR,
ter za drugi splošni material in storitve oz. za izdatke na podlagi sklepov sveta KS 4.362,95
EUR. Neporabljenih proračunskih sredstev v letu 2015 je tako bilo 4.786,18 EUR.
Sredstva, na podlagi sklepov sveta KS, v višini 4.362,95 EUR so bila porabljena za:
• Na 4. redni seji dne 22.6.2015 je bil soglasno sprejet sklep št. 4-4/15, da Občina Lenart,
Občinska uprava, iz proračunske postavke KS Lenart, nameni in dodeli finančna
sredstva društvom, katera so spodaj navedena, v skupni višini 3.250,00 EUR, in sicer
vsakemu v enaki višini 250,00 EUR.
Seznam društev:
1. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV LENART, Nikova ulica 9, 2230 Lenart.
2. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO, Kraigherjeva 19/B, 2230 Lenart.
3. SADJARSKO DRUŠTVO, Nikova ulica 9, 2230 Lenart.
4. ČEBELARSKO DRUŠTVO SV. TROJICA – LENART, Nikova ulica 9, 2230 Lenart
5. DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET LENART, Kraigherjeva 19B, 2230 Lenart.
6. DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA VOLIČINA, Sp. Voličina 81, 2232 Voličina.
7. TURISTIČNO DRUŠTVO RADEHOVA, Radehova 6, 2230 Lenart.
8. TURISTIČNO DRUŠTVO RUDOLF MAISTER VOJANOV ZAVRH, Zavrh 42, 2232
Voličina
9. DRUŠTVO PRESMEC, Dolge njive 17, 2232 Voličina.
10. ŠPORTNO DRUŠTVO MAJSTRI LENART, Gubčeva ulica 12, 2230 Lenart.
11. DRUŠTVO MLADI DO KRAJA LENART, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart.
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12. DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE SLOVENSKE GORICE, Trg osvoboditve 9,
2230 Lenart.
13. ŠTUDENTSKI KLUB SLOVENSKIH GORIC, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart.
Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da so bila sredstva izplačana 19.8.2015.
•

V letu 2015 je bilo izplačanih še 475,80 EUR za elaborat zaradi zapore ceste ob
občinskem prazniku in 637,15 EUR za zaporo ceste. Prisotni zaposleni s strani občinske
uprave pojasni, da so navedena sredstva vsako leto za ta namen izplačana iz konta KS,
naročilnico pa izda Občina Lenart oz. župan.

2.1.2. Poraba sredstev v letu 2016
V proračunu Občine Lenart je bilo za leto 2016 namenjenih 15.000,00 EUR (od tega za izdatke
za reprezentanco v višini 1.000 € in za sejnine v višini 4.000 €. Sredstva v višini 10.000 € so
rezervirana za drugi splošni material in storitve za izvajanje prioritetnih nalog na podlagi
sklepov KS Lenart), porabljenih pa je bilo 11.024,99 EUR, od tega za sejnine 2.932,41 EUR,
za reprezentanco 178,64 EUR ter za drug splošni material in storitve oz. za izdatke na podlagi
sklepov sveta KS 7.913,94 EUR. Neporabljenih proračunskih sredstev v letu 2016 je tako bilo
3.975,01 EUR.
Sredstva, na podlagi sklepov sveta KS, v višini 7.913,94 EUR so bila porabljena za:
• na podlagi sklepa 7. razširjene seje, z dne 9.6.2016, št. 5-7/16 je bilo Planinskemu
društvu Lenart za namen priprave in izgradnje plezalne stene in Športnemu društvu
Majstri Lenart za namen organizacije in izvedbe teka LENARTEK bilo nakazano
vsakemu po 500,00 EUR, skupaj torej 1.000,00 EUR, in sicer dne 29.6.2016.
• na podlagi sklepa 1. dopisne seje, ki je bila sklicana dne 3.11.2016, št. 1-D/16 so se
dodelila finančna sredstva v višini 2.000,00 EUR Knjižnici Lenart, Nikova ulica 9, 2230
Lenart, kot pomoč pri izdaji in predstavitvi knjige Ožbalta Ilauniga v okviru občinskega
praznika Občine Lenart. Sredstva so bila nakazana 10.11.2016.
• na podlagi sklepa 8. redne seje, z dne 7.12.2016, št. 5-8/16 je bilo za projekt
COWORKING LENART namenjenih 4.500,00 EUR. Iz finančne kartice in računov pa
izhaja, da je za nakup pohištvene opreme bilo namenjeno 2.323,49 EUR in za nakup
računalnika s priborom znesek v višini 2.090,45 EUR, kar je v okviru sprejetega sklepa.
Računa sta bila poravnana 30 in 31.12.2016.
• na podlagi sklepa 2. dopisne seje, ki je bila sklicana dne 19.12.2016, št. 2-D/16 je bilo
za zbiranje gradiva, lektoriranje in izdajo knjige »Delovanje bolnišnica Cafa v Voličini
med NOB in pričevanja še živečih udeležencev NOB« Združenju borcev za vrednote
NOB Lenart dodeljenih 500,00 EUR, ter izplačanih dne 28.12.2016.
2.1.3. Poraba sredstev v letu 2017
V proračunu Občine Lenart je bilo za leto 2015 namenjenih 17.500,00 EUR (od tega za izdatke
za reprezentanco v višini 1.000 € in za sejnine v višini 4.000 €. Sredstva v višini 12.500 € so
rezervirana za drugi splošni material in storitve za izvajanje prioritetnih nalog na podlagi
sklepov KS Lenart. 2.500,00 € je prenos sredstev iz preteklega leta – sklep št. 11-8/16, sprejet
na 8. redni seji dne 7.12.2016), porabljenih pa je bilo 13.599,33 EUR, od tega za sejnine
2.857,22 EUR, za reprezentanco 262,75 EUR ter za drug splošni material in storitve oz. za
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izdatke na podlagi sklepov sveta KS 10.479,36 EUR. Neporabljenih proračunskih sredstev v
letu 2016 je tako bilo 3.900,67 EUR.
Sredstva, na podlagi sklepov sveta KS, v višini 10.479,36 EUR so bila porabljena za:
• Na 9. redni seji, z dne 15.3.2017, št. 7-9/17 je bila sprejeta poraba finančnih sredstev in
donacij:
- Likovna šola Galerije Kranjc – donacija – 500,00 EUR
- CSD – donacija za letovanje rejnikov – 500,00 EUR
- Pokroviteljstvo Športno društvo Majstri Lenart “Agatinega teka” – 500,00 EUR
- Podpora zagonu “Co-workinga” spodbujanje podjetništva – 1.200,00 EUR
- Ureditev spletne strani KS Lenart (fotografije svetnic in svetnikov, objava gradiv
sej….) - 200 EUR
• Na podlagi sklepa 9. redne seje, z dne 15.3.2017, št. 8-9/17, kjer je bil sprejet sklep, da
se na podlagi pisne civilne pobude Otrokom prijaznejši park glede dodatne možne
ureditve parka dr. Jožeta Pučnika finančno podpre predlog oziroma eno od aktivnosti za
otroke, ki ga bodo posredovali predstavniki staršev otrok iz občine Lenart oz. civilne
pobude. Iz finančne kartice knjigovodstva izhaja, da so se v ta namen nakazala tri
nakazila, in sicer v skupni višini 379,36 EUR.
• Na podlagi sklepa 9. redne seje, z dne 15.3.2017, št. 9-9/17 je bil sprejet sklep, da se na
podlagi predloga TD Radehova za projekt »šesterček« za katerega se do takrat rezervira
in nato dodeli finančna sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva so se nato dodelila po
sprejetem sklepu št. 6-10/2017 na 10. redni seji dne 10.6.2017.
• Na podlagi sklepa 10. redne seje, z dne 10.6.2017, št. 4-10/2017 se dodelijo sredstva v
višini 500,00 EUR za finančno pomoč pri organizaciji veterinarskih iger
Vzhodnoštajerske pokrajine organizaciji OZVVS Lenart.
• Na podlagi sklepa 10. redne seje, z dne 10.6.2017, št. 5-10/2017 se dodelijo sredstva v
višini 500,00 EUR za finančno pomoč pri izdaji knjige »Brigadirski dnevnik« ZB NOB
Lenart.
• Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da je bil 5.1.2017 plačan račun št. 11/2016
z dne 9.12.2016 od Dide Zakelšek s.p., v višini 1.200,00 EUR, ki je bil izdan za
kreativno zasnovo in projektno vodenje praznične osvetlitve. Ker NO pri pregledu
dokumentacije ni našel sklepa Sveta KS, je za pojasnilo plačila računa pozval občinsko
upravo, ki je odgovorila, da je po podani pobudi Občinskega sveta Občina oziroma
župan v sodelovanju s predsednikom KS Lenart vodil postopek in izbral ponudnika
storitve. Po izvedeni storitvi je nato župan odločil in odredil, da se del plačila izvede iz
naslova proračunske postavke KS Lenart.
2.2. KS VOLIČINA
Na podlagi Odloka je KS Lenart sestavljena iz 11 članov. Predsednika KS, katerega so člani
sveta izvolili izmed sebe, je Peter Golob. V letih od 2015 do 2017 so bile vsako leto sklicane
po tri seje KS.
2.2.1. Poraba sredstev v letu 2015
V proračunu Občine Lenart je bilo za delovanje KS Voličina za leto 2015 namenjenih 14.000,00
EUR, porabljenih je bilo 6.717,56 EUR, torej je ostalo 7.282,44 EUR neporabljenih
proračunskih sredstev.
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V letu 2015 so bila porabljena naslednja proračunska sredstva:
- za sejnine 2.406,08 EUR,
- ter za drugi splošni material in storitve oz. za izdatke na podlagi sklepov sveta KS
4.311,48 EUR.
Na 2. redni seji dne 23.6.2015 je bil soglasno sprejet sklep št. 4-2/15, da se iz proračunske
postavke KS Voličina nameni in dodeli finančna sredstva društvom, katera so navedena na
seznamu v skupni višini 3.250,00 EUR, in sicer vsakemu društvu v enaki višini. Na seznamu
je bilo 13 društev. Iz kartice finančnega knjigovodstva izhaja, da so sredstva bila izplačana
19.8.2015. V KS Voličina so v letu 2015 za namen krajevnega praznika bila porabljena in
izplačana sredstva za plačilo pokalov v višini 748,55 EU ter za oblikovanje in tisk zloženk
312,93 EUR.
2.2.2. Poraba sredstev v letu 2016
V proračunu Občine Lenart je bilo za delovanje KS Voličina za leto 2016 namenjenih 15.000,00
EUR, porabljenih je bilo 11.544,60 EUR, torej je ostalo 3.455,40 EUR neporabljenih
proračunskih sredstev.
V letu 2016 so bila porabljena naslednja proračunska sredstva:
- na podlagi sklepa 5. razširjene seje, z dne 16.3.2016, št. 5-6/16 je bilo za projekt
OPTIKA – razvoj in širitev namenjenih 10.000,00 EUR. Iz finančne kartice in računov
pa izhaja, da je za ta projekt bilo izplačanih 8.416,34 EUR. Račun je bil poravnan
23.5.2016.
- za sejnine 1.804,56 EUR,
- za reprezentanco 113,76 EUR ter za drug splošni material in storitve,
- na podlagi sklepa redne seje, z dne 31.8.2016, št. 3-6/16 se je sprejel sklep za
financiranje pokalov in vseh športnih prireditev. Iz tega namena je bilo 11.10.2018
plačanih 597,87 EUR za strošek pokalov in dne 3.11.2016 9,59 EUR podjetju FRAMA.
- na podlagi sklepa 1. dopisne seje, z dne 19.12.2016, št. 1-D/16 je bilo za zbiranje
gradiva, lektoriranje in izdajo knjige »Delovanje bolnišnica Cafa v Voličini med NOB
in pričevanja še živečih udeležencev NOB« Združenju borcev za vrednote NOB Lenart
dodeljenih 500,00 EUR, ter izplačanih dne 31.12.2016.
- na podlagi sklepa 5. razširjene seje, z dne 16.3.2016, št. 2-5/16 je bil sprejet sklep o
pripravi čistilne akcije, ter da se jo finančno podpre. Iz finančne kartice in računov pa
izhaja, da je za ta projekt bilo izplačanih 102,48 EUR. Račun je bil poravnan 1.2.2016.
2.2.3. Poraba sredstev v letu 2017
V proračunu Občine Lenart je bilo za delovanje KS Voličina za leto 2017 namenjenih 15.000,00
EUR, porabljenih je bilo 11.225,93 EUR, torej je ostalo 3.774,07 EUR neporabljenih
proračunskih sredstev.
•
•

Sredstva so se porabila za:
za sejnine 1.278,23 EUR,
za reprezentanco 337,76 EUR ter za drug splošni material in storitve.
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V letu 2017 so bila porabljena še naslednja sredstva na podlagi sklepov sveta KS, na podlagi
sklepa 8. redne seje, z dne 16.3.2017, št. 5-8/17:
• za nakup gasilskega vozila PGD Selce namenjenih 3.000,00 EUR in nakazanih
19.4.2017.
• na podlagi sklepa 8. redne seje, z dne 16.3.2017, št. 6-8/17 je bilo v višini 500,00 EUR
namenjenih za delno pokritje stroškov za ureditev manjše žičnice v zimskem času.
Sredstva so bila nakazana 15.11.2017 Boštjanu Fekonja.
• na podlagi sklepa 8. redne seje, z dne 16.3.2017, št. 7-8/17 je bilo za nabava
defibrilatorja v Selcah in Zavrhu porabljenih 3.355,00 EUR. Sredstva so bila nakazana
22.5.2017 v višini 2.193,56 EUR in dne 15.6.2017 v znesku 1.161,44 EUR podjetju
Meditra d.o.o.
• na podlagi sklepa 9. redne seje, z dne 23.8.2017, št. 3-9/17 se je sprejel sklep za
financiranje pokalov v času krajevnega praznika. Iz tega namena je bilo 9.10.17
plačanih 59,00 EUR in 15.11.2017 468,22 EUR Francu Vrablu.
• na podlagi sklepa 5. razširjene seje, z dne 16.3.2016, št. 5-6/16 je bilo za projekt
OPTIKA – razvoj in širitev namenjenih 10.000,00 EUR. V letu 2016 je bilo v ta namen
porabljenih 8.416,34 EUR, v letu 2017 pa 2.227,72 EUR. Iz finančne kartice je
razvidno, da je bil račun poravnan 20.3.2017.
Pri pregledu dokumentacije je NO pregledal tudi liste prisotnosti članov KS na sejah in izplačilo
sredstev ter ugotovil, da so bila izplačila utemeljena.
POVZETEK
Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja in posredovanih zapisnikov KS Lenart in KS
Voličina ugotovil, da opravljajo naloge v skladu s Statutom Občine Lenart. Finančna oz.
proračunska sredstva, so bila porabljena upravičeno in ekonomično. Nadzorni odbor Občine
Lenart je preveril porabo stroškov v obeh KS v Občini Lenart, v obdobju 2015 – 2017 in
ugotovil, da so sredstva, ki so namensko predvidena v proračunu, razdeljena na podlagi sklepov
članov sveta KS. Proračunska sredstva so edini vir prihodkov KS Lenart in KS Voličina. Na
podlagi nadzora glede smotrnosti, pravilnosti in gospodarnosti proračunskih sredstev nadzorni
odbor Občine Lenart ugotavlja, da je navedeni proračunski uporabnik s premoženjem in
finančnimi sredstvi ravnal in posloval zakonito in gospodarno.
4. MNENJE IN PRIPOROČILO
Nadzorni odbor pri preveritvi navedene dokumentacije pod 2. točko ni ugotovil nepravilnosti
pri poslovanju Občine Lenart.
Glede na dejstvo, da predvidena proračunska sredstva niso bila porabljena, priporočamo, da se
v prihodnje pripravi smotrnejša finančna konstrukcija porabe sredstev, ter da se sredstva
porabijo v za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev in razvoja KS.
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NO je mnenja, da bi lahko KS namenila še več zagotovljenih proračunskih sredstev za
izboljšanje kvalitete življenja na vasi, saj krajani pričakujejo, da se aktivnosti življenja v KS
Lenart in KS Voličina odvijajo prav neposredno v njihovi sredini.
Prav tako menimo in priporočamo, da se v prihodnje dokumentacija KS Voličina vodi bolj
transparentno in pregledno. Zapisniki sveta KS Voličina se naj tako, kot zapisniki KS Lenart,
objavijo na spletni strani Občine Lenart, da bodo dostopni vsem občanom Občine Lenart.
Nadzorni odbor je v času izvajanja nadzora in priprave osnutka poročila o opravljenem nadzoru
od nadzorovane osebe na dodatna vprašanja pridobil vsa potrebna pojasnila in dokazila.

Poročilo pripravili:
ga. Mihaela Vidovič
ga. Jožica Krajner
Jožica Krajner l.r.
Predsednica NO Občine Lenart
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