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Občina Črenšovci 

Nadzorni odbor        Črenšovci, 20.09.2017 

 

 

V skladu z 32. členom Statuta Občine Črenšovci (Ur. l. RS, št. 58/2010) in 30. členom Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Črenšovci (Ur. l. RS, št. 19/2016)je Nadzorni odbor Občine Črenšovci 
pripravil  
 

Dokončno poročilo o nadzornem pregledu 
 

1. Predmet nadzornega pregleda: Polletna realizacija proračuna Občine Črenšovci za leto 2017 
 

2. Nadzorovana oseba: Občina Črenšovci.   
 

3. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:  
 
Predsednica: Aleksandra Ribarič 
Članica: Dragica Jakšič 
Članica: Rozina Pučko 
 

4. Datum sestanka: 06.09.2017 ob 17.00 uri v prostorih Občine Črenšovci 

Predstavnica nadzorovane osebe: Milena Antolin 

 

5. Naključno pregledana dokumentacija  

 

Kartice finančnega knjigovodstva za leto 2017 z naslednjimi podkonti: 

- 402199 - Drugi posebni materiali in storitve-org. občinskega praznika 
- 4022030 - Voda in komunalne storitve 
- 402206 - Poštnina in kurirske storitve 
- 4025030 - Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba 
- 4025035 - Ureditev svetlobne signalizacije na križišču na SB 
- 411908 - Stimulacija za študente 
- 4204021 - Montaža varčevalnih naprav na JR in dograditev sistema JR 
- 4315002 - Sofinanciranje nabave gasilske opreme in objektov 
- 402204 - Odvoz smeti 
 
ter naslednja dokumentacija v papirnati obliki: 
 
- Finančne kartice dobaviteljev za obdobje od 01-16/2017 
- Podpisane pogodbe in aneksi 
- Dokumentacija vezana na projekt izgradnje pločnika v Trnju 
- Dokumentacija vezana na projek PGD GB - Jame 
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6. Pregled je bil opravljen pri naslednjih zadevah, ugotovitve so podane v nadaljevanju 
 

6.1 Drugi posebni materiali in storitve-org. občinskega praznika  
 
Pri pregledu kartice konta 402199 - drugi posebni materiali in storitve-org. občinskega praznika je 
bilo ugotovljeno, da realizirani stroški prvega polletja presegajo planirane stroške rebalansa za leto 
2017 za 12,19%. V okviru omenjenega konta sta knjiženi dve veliki postavki, ki se nanašata na 
izplačilo občinske nagrade ter izplačilo stroškov za organizacijo ob občinskem prazniku. 
 
Za nagrado Občine Črenšovci je bil dne 22.03.2017 objavljen Javni razpis za vlaganje pobud. Sklep o 
podelitvi nagrade je sprejel občinski svet na svoji redni seji dne 11.04.2017 (št.sklepa 0320-20/2017-
130). Omenjena nagrada je bila dne 12.05.2017 izplačana v skladu s 8. členom Odloka o priznanjih 
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12.02.2016), ki pravi, da dobitnik prejme denarno 
nagrado v višini trikratnega povprečnega mesečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu. Znesek izplačane nagrade je znašal 3.090,48 EUR. Davek, ki ga je 
plačala občina pa je znašal 1.030,16 EUR. 
 
Stroški organizacije ob občinskem prazniku so znašali 4.030,69 EUR. Med Prostovoljnim gasilskim 
društvom Gornja Bistrica (v nadaljevanju PGD GB) in Občino Črenšovci je bil dne 11.04.2017 podpisan 
Dogovor o sofinanciranju stroškov organizacije in izvedbe 8. občinskega praznika Občine Črenšovci z 
dogovorjenim okvirnim zneskom 4.000,00 EUR. Dne 22.05.2017 je s strani PGD GB bil izstavljen račun 
št. 06/2017 v znesku 4.030,69 EUR. Na navednem računu so bile obračunane naslednje postavke: 
nakup daril (185,17 EUR), stroški SAZAS (248,52 EUR), stroški DIXI (126,00 EUR) in pogostitev gostov 
(3.471,00 EUR). K računu ni bilo priloženih s strani PGD GB nobenih dokazil o navedenih stroških. 
Vsled navedenega je NO zahteval, da se k računu priložijo dokazila o nastalih stroških.  
 
Na osnovi zahteve NO so bila s strani PGD GB naknadno pridobljena naslednja dokazila o nastalih 
stroških občinskega praznika:  
- seznam vabljenih (dne 12.05.2017 - 49 oseb, dne 13.05.2017 - 343 oseb)  
- račun od ADCO & DIXI d.o.o. v znesku 126,14 EUR z DDV, dokazilo o poplačilu računa (bančni 

izpisek z dne 22.05.2017) 
- računa št. 17309002999 in 17309002998 od SAZAS v skupni vrednosti 176,72 EUR z DDV ter 

dokazila o poplačilu računov (bančni izpisek z dne 16.06.2017) 
- račun od TEDI Betriebs d.o.o. v znesku 185,75 EUR (za nabavo zvezkov, vodenih barvic, kemičnih 

svinčnikov, samolepilnih nalepk, ...). 
 
Dokazila računov od SAZAS se razlikujejo od vrednosti, ki je bila navedena na računu PGD GB do 
Občine Črenšovci v znesku 71,80 EUR. 
 
 

6.2 Voda in komunalne storitve 
 
Na kartici konta 4022030 so zajeti stroški porabe vode, ki jih občina plačuje podjetju EKO PARK d.o.o. 
in podjetju Varaš d.o.o. in znašajo v prvem polletju 27.073,92 EUR. V omenjeno postavko so zajeti 
stroški porabe vode meseca decembra 2016 ter stroški porabe vode za obdobje januar - april 2017. 
NO je preveril naslednja izstavljena računa: 

• račun št. 1760080 (949/2017) od podjetja VARAŠ d.o.o. v znesku 2.423,42 EUR brez DDV 
(cena porabe vode na računu je enaka ceni, sprejeti s sklepom Občinskega sveta Občine 
Turnišče na 10. redni seji dne 23.12.2015 in znaša 0,35 EUR/m3) ter 
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• račun št. 1032/2017 od podjetja EKO PARK d.o.o. v znesku 2.817,53 EUR brez DDV (cena 
porabe vode na računu je enaka ceni, sprejeti s sklepom Občinskega sveta Občine Lendava na 
7. redni seji dne 23.12.2015 in znaša 0,35 EUR/m3). 

Odčitek mesečne porabe pitne vode za posamezno vodno zajetje pošilja podjetje EKO PARK d.o.o.  
 
Generalno upravljanje za vse občine še vedno ni prenešeno na podjetje EKO PARK d.o.o., posledično 
pa ni sprejeti tudi enotni elaborat o oblikovanju cen. 

 
 
6.3 Poštnina in kurirske storitve  
 
Stroški poštnine so v prvem polletju dosegli znesek z rebalansom I. planiranih stroškov za leto 2017. 
Posledica visokih stroškov poštnine je obveščanje lastnikov zemljišč o uvedbi postopka komasacije na 
območju Občine Črenšovci ter poslanih soglasij za pristop h komasaciji. S strani Pošte Slovenije d.o.o. 
sta bila meseca marca in aprila 2017 iztavljena naslednja računa za stroške obveščanja v zvezi s 
komasacijo: 

• račun št. 17094412 (815/2017) v znesku 1.387,24 EUR in 

• račun št. 17131777 (1020/2017) v znesku 1.137,97 EUR. 
 
 

6.4 Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba 
 
S podjetjem Nograd d.o.o. je Občina Črenšovci dne 11.01.2017 podpisala aneks št. 4., h kateremu sta 
priložena cenik za leto 2017 ter bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana s 
strani Addiko Bank d.d. z rokom veljavnosti do 02.03.2018. 
 
NO je naključno pregledal račun št. 231/2017 z dne 31.01.2017 (začasna situacija za mesec januar 
2017) in sicer dne 11.09.2017 ob 17.00 uri. Prisotni so bili: 
- Ciril Štesl (predstavnik podjetja Nograd d.o.o.) 
- Stanko Lebar (predstavnik občinske uprave) 
- Dragica Jakšič (članica NO) in 
- Rozina Pučko (članica NO). 
 
Gospod Štesl je pojasnil posamezne postavke na Začasni situaciji za primerjavo s priloženo 
dokumentacijo (strojna poročila, prevzemnice). Opravljen je bil podroben pregled pod točko 04. 
Izvajanje zimske službe 03 Strojnik. Seštevek ur s strojnih poročil se je ujemal z navedenim številom 
ur v Začasni situaciji. 
 
 

6.5. Ureditev svetlobne signalizacije na križišču na Srednji Bistrici 
 
Na kontu 4025035 je knjižena postavka stroška dobave in montaže sistema za nadgradnjo znaka stop 
na Srednji Bistrici. Zbrani sta bili dve ponudbi in sicer: 

• od podjetja A.S.K. d.o.o. v znesku 4.611,60 EUR z DDV in  

• od podjetja SIPRONIKA d.o.o. v znesku 3.738,57 EUR z DDV. 
S podjetjem SIPRONIKA d.o.o. je Občina Črenšovci podpisala dne 23.03.2017 Pogodbo o dobavi in 
montaži 2 komadov sistema na nadgradnjo STOP znaka z LED lučmi. 
 
Garancijska doba za montirane LED luči nad znakom STOP na križišču SB je 18 mesecev, kar je 
navedeno tudi na priloženem računu. 
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6.6 Stimulacija za študente 
 
Polletna realizacija stroškov stimulacij za študente znaša 24.037,00 EUR in presega planirane stroške 
po rebalansu I. za leto 2017 za 20,19%. Stroški izplačila stimulacij za študente so zavedeni na kontu 
411908. Na podlagi Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 14/2006) je 
dne 31.01.2017 župan Občine Črenšovci objavil Razpis za dodelitev stimulacije študentom Občine 
Črenšovci v šolskem letu 2016/2017. Med izplačanimi stroški stimulacij za študente je izstopala 
nagrada Kustec K. v znesku 1.840,00 EUR. Navedena stimulacija je bila izplačana za opravljeno 
doktorsko disertacijo. Osnova stimulacije je dvajsetkratna vrednost zneska ob vpisu v višji letnik (20 x 
92,00 EUR).  
 
 

6.7 Montaža varčevalnih naprav na JR in dograditev sistema JR  
 
Stroški montaže varčevalnih naprav na JR in dograditev sistema JR so zavedeni na kontu 4204021. 
Občina Črenšovci, kot naročnik, je pridobila tri ponudbe za dobavo svetil JR v letu 2017. Prvotno je 
bila predvidena nabava 170 kom svetil, za katere so bile zbrane ponudbe. S predvidenimi količinami 
bi lahko dokončali celotno zamenjavo vseh svetil JR, vendar v občinskem proračunu za izvedbo 
celotne zamenjave ni bilo zadosti razpoložljivih sredstev. Zato so od najugodnejšega ponudnika, to je 
bilo podjetje MINES TEAM d.o.o., pridobili ponudbo za dobavo manjših količin ter za dobavo le-teh 
izdali naročilnico. Strošek cestnih svetilk za 100 kom je znašal 14.935,07 EUR, kar je razvidno iz 
prejetega računa od podjetja MINES TEAM d.o.o.  
 
Seznam prejetih ponudb: 
Ponudnik Vrednost v EUR Cena za kom 

Kovinomont d.o.o. 25.676,43 82,85 EUR/kom 

Elmar d.o.o. 26.183,98 98/81 EUR/kom 

Mines Team d.o.o. 23.715,64 77,98 EUR/kom 

 
 

6.8 Sofinanciranje nabave gasilske opreme in objektov  
 
Stroški sofinanciranja nabave gasilske opreme in objektov se vodijo na kontu 4315002 in so v 
prvi polovici letošnjega leta znašali 114.288,57 EUR. Sofinanciranja sta bila dva projekta: 

• razsvetljava igrišča na ŠRC Jame na Gornji Bistrici v znesku 11.288,57 EUR ter 

• nabava gasilskega vozila PGD Črenšovci v znesku 103.000,00 EUR. 
 
Za projekt razsvetljave igrišča na ŠRC Jame na GB je bil izdan zahtevek za sofinanciranje (št. 
391/2017) s strani PGD GB v znesku 11.288,57 EUR. Gre za delno (50%) sofinanciranje 
projekta. Navedeno gas.društvo je zbralo ponudbe in na seji UO in NO PGD GB dne 
15.02.2017 sprejelo sklep, da se za izvajalca navedenega projekta izbere samostojni 
podjetnik ELCOM Mladen Budna iz Veščice s ponudbo v vrednosti 22.577,15 EUR. Z 
navedenim ponudnikom je bila podpisana Pogodba o izvedbi del dne 17.02.2017 z rokom 
izvedbe del do 30.04.2017. Pogodba o sofinanciranju izgradnje razsvetljave in asfaltnega 
platoja na ŠRC Jame v letu 2017 med PGD GB in Občino Črenšovci je bila sklenjena 
22.02.2017. Nakazilo po navedeni pogodbi je občina izvršila dne 27.02.2017 
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Za projekt nabave gasilskega vozila je bil izdan zahtevek za sofinanciranje (št. 393/2017) s 
strani PGD ČR v znesku 103.910,00 EUR. Med PGD Črenšovci in Občino Črenšovci je bila dne 
29.03.2016 podpisana Pogodba o sofinanciranju izdelave in dobave gasilskega vozila. Prav 
tako je bila navedenega dne podpisana Pogodba o izdelavi in dobavi gasilskega vozila med 
podjetjem WEBO d.o.o. in PGD Črenšovci. Pogodbi je podpisal na osnovi pooblastila 
Zadravec J., poveljnik društva. Dne 23.02.2017 je PGD Črenšovci na občino naslovil Zahtevek 
za sofinanciranje 103.910,00 EUR. S strani občine so bila sredstva PGD Črenšovci nakazana 
dne 27.02.2017 v znesku 103.000,00 EUR. Podjetje WEBO d.o.o. je dne 23.03.2017 izstavilo 
potrdilo, iz katerega izhaja, da je PGD čRENŠOVCI poravnalo vse obveznosti do njih. 
Predsednik društva, Utroša D. je obvestil občino, da bodo pridobljena sredstva iz naslova 
razpisa povrnjena v proračun Občine Črenšovci. 
 
 
6.9 Odvoz smeti 
 
Stroški odvoza smeti se vodijo na kontu 402204. Največji strošek odvoza smeti predstavlja 
odvoz odpadkov Kamenci. Samo v prvi polovici leta so ti stroški znašali 3.262,35 EUR: 
 
Mesec/leto Znesek v EUR Št.računa 

12/2016 279,02 74/2017 

1/2017 564,61 287/2017 

2/2017 338,10 560/2017 

3/2017 745,16 783/2017 

4/2017 309,39 930/2017 

5/2017 735,61 1201/2017 

6/2017 290,46  

SKUPAJ: 3.262,35   

 
NO je pregledal račun št. 783/2017 in 1201/2017.  
Na računu št. 783/2017 so zajeti stroški prevoznice z dne 08.03.2017 (2.040 kg smeti) in 
prevoznice z dne 29.03.2017 (2.500 kg smeti), medtem ko so na računu št. 1201/2017 zajeti 
stroški odvoza smeti za 2.440 kg smeti in za 2.220 kg smeti.  
 

 
6.10 Vračilo komunalnega prispevka  
 
Dne 24.01.2017 je na občino prispela vloga za vračilo komunalnega prispevka Padar J. iz Turnišča. Še 
isti dan je bila na osnovi prejete vloge s strani Občine Črenšovci izdana Odločba o vračilu 
komunalnega prispevka, ki jo je po pooblastilu župana z dne 02.08.2010 podpisal strokovni delavec 
občinske uprave g. Lebar S.  
Komunalni prispevek v višini 3.806,30 EUR je občina prejela 18.04.2013, kar je razvidno iz prometa na 
transakcijskem računu navedenega dne, vračilo le-tega pa je bilo izvršeno 09.02.2017.  
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6.11 Projekt izgradnje pločnika v Trnju  
 
Občina Črenšovci kot naročnik je na portalu javnih naročil objavila dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila za izgradnjo pločnika ob lokalni cesti št. LC 050042 in LC 050051 v naselju Trnje. 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu občine za leto 2017 na kontu 
42040106 v znesku 304.341,00 EUR.  
 
Postopek odpiranja ponudb je bil dne 7.3.2017 v prostorih naročnika, ki ga je vodila komisija v 
sestavi: 
Lebar Stanko,  
Železnik Milan (EPC) in 
Kustec Robert. 
 
Pravočasno, tj. do 7.3.2017 do 9.30 ure so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov: 

Ponudnik Cena v EUR z DDV Datum in ura odpiranja ponudbe 

POMGRAD d.d. 323.158,14 7.3.2017, 7:58 

GMV d.o.o. Radenci 328.993,23 7.3.2017, 8:00 

NOGRAD d.o.o. Hotiza 243.461,85 7.3.2017, 9:04 

Kohek, Gradbeništvo d.o.o. Bakovci 352.384,63 7.3.2017, 9:07 

Zidarstvo Maučec d.o.o. Gančani 229.961,50 7.3.2017, 9:13 

Legartis d.o.o. Trimlini 319.361,65 7.3.2017, 9:15 

 
Dne 15.03.2017 ob 10. uri je Občina Črenšovci izvedla pogajanja, ki so bila v prostorih naročnika. 
Pogajanja je vodil Stanko Lebar, prisotni pa so bili še:  
 
- Železnik Milan (EPC)  
- Kustec Robert in 
- Anton Törnar, župan 
 
Pogajanj sta se udeležila le dva ponudnika in sicer NOGRAD d.o.o. in Zidarstvo Maučec d.o.o. 
Ponudnika sta predložila ponudbo z naslednjo ceno: 

Ponudnik Cena v EUR z DDV 

NOGRAD d.o.o. Hotiza 187.628,18 

SGP Mesner d.o.o. Zg. Kungota 206.555,60 

 
Podjetje NOGRAD d.o.o. Hotiza je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik. Gradbena pogodba št. 
42/2017 je bila sklenjena dne 3.4.2017 z rokom izvedbe del do 30.09.2017 v vrednosti 187.628,18 
EUR. K pogodbi je priložena tudi Garancija za dobro izvedbo posla po EPGP-758 izdana s strani Addiko 
Bank d.d. z datumom izteka veljavnosti 30.10.2017.  
 
Za izgradnjo pločnika v naselju Trnje so predvideni viri iz proračuna Občine Črenšovci ter iz državnega 
proračuna na osnovi 23. člena ZFO-1. 
 
NO se je na seji seznanil z zgoraj navedeno dokumentacijo. Nadzor prejetih računov na osnovi 
podpisane gradbene pogodbe pa bo NO opravil šele pri nadzoru zaključnega računa proračuna 
Občine Črenšovci za leto 2017. 
 
 
 
 
 



 
 

7 

6.12 Vzdrževanje kanalizacijskega sistem in ČN ter vzdrževanje JR  
 
V nadaljevanju je NO pregledal še naslednje račune, ki se nanašajo na vzdrževanje kanalizacijskega 
sistema in ČN ter vzdrževanja ulične razstvetljave, katerih izvajalec je Elektroinštalacije Milan Horvat 
s.p.: 
 
- Račun št. 690/2017 - popravilo na ČN Trnje, za obdobje 01.2.2017-31.03.2017, DN št. 6 
- Račun št. 691/2017 - vzdrževanje ulične razsvetljave, za obdobje 15.2.2017-31.03.2017, DN št. 7 
- Račun št. 692/2017 - ureditev el.inst.na objektih, za obdobje 20.02.2017-28.03.2017, DN št. 8 
 
Vsakokrat pri opravljanju nadzora NO ugotavlja, da izvajalec Elektroinštalacije Milan Horvat zajema v 
obračun izdanih računov opravljena dela v časovnem obdobju daljšem od enega meseca. K računom 
so priloženi tudi delovni nalogi, ki zgolj opisujejo opravljeno delo, le-to pa ni natančno opredeljeno po 
dnevih. Računi se morajo izstavljati za opravljena dela v roku enega meseca in na osnovi vodenih 
dnevnikov dela. V kolikor navedeni izvajalec v prihodnje ne bo dostavljal račune, ki bodo transparenti 
in zajemali dejansko nastale mesečne stroške, se mu naj zavrnejo.  
 
 

7. Mnenja in priporočila 
 
Na podlagi pregledane dokumentacije NO podaja naslednja priporočila: 
 

a) Pri vsakokratnem pregledu računov izstavljenih za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega 
sistema in ČN ter javne razsvetljave s strani izvajalca Elektroinštalicije Horvat Milan s.p. NO 
ugotavlja, da so  v navedenih računih zajeta opravljena dela v časovnem obdobju daljšem od 
enega meseca. NO priporoča, da odgovorna oseba na občini pisno opozori navedenega 
izvajalca, da je treba račune izstavljati mesečno ter da ti morajo vsebovati obračunane 
storitve, ki so bile opravljene v obdobju enega meseca na osnovi vodenih dnevnikov dela. V 
kolikor navedeni izvajalec v prihodnje ne bo dostavljal račune, ki bodo transparentni in 
zajemali dejansko nastalih stroškov znotraj enega meseca, se mu naj zavrnejo. 

 
 
 
       NADZORNI ODBOR OBČINE ČRENŠOVCI 
               Aleksandra Ribarič l.r. 

Predsednica nadzornega odbora 
 
ČLANICI NADZORNEGA ODBORA 
         Dragica Jakšič 

                  Rozina Pučko 
 
  
Vročeno: 

- županu Občine Črenšovci 
- Občinskemu svetu Občine Črenšovci 


