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Občina Črenšovci 
Nadzorni odbor                                                                                                   Črenšovci, 10.08.2018  
 
 
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 NADZORNEGA PREGLEDA 
 
1. Predmet nadzornega pregleda:  

 
1.1 Pregled realiziranih oz. implementiranih mnenj in priporočil NO 
1.2 Pregled polletne realizacije proračuna Občine Črenšovci za leto 2018 
 
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: 17.07.2018 ob 17:30 uri v prostorih občine Črenšovci 

 
Predstavnica nadzorovane osebe: Milena Antolin 
 
5. Naključno pregledana dokumentacija 

 
Kartice finančnega knjigovodstva za leto 2018 z naslednjimi podkonti: 
 
402009 – Izdatki za reprezentanco 
402099 – Drugi splošni material in storitve ter stroški javnih del 
4025030 – Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba 
420200 – Nakup pisarniškega pohištva 
420237 – Nakup opreme za varovanje 
42040109 – Izgradnja nadstreška pri VGP D. Bistrica 
4205010 – Sanacija objekta: Kleklov dom 
4315002 – Sofinanciranje nabave gasilske opreme objektov 
402199 – Organizacija občinskega praznika 
4025032 – Tekoče vzdrževanje kinodvoran, VD, GD in ostalih objektov  
 
Ter naslednja dokumentacija v papirnati obliki: 

- Finančne kartice dobaviteljev 
- Podpisane pogodbe 
- Dokumentacija vezana na projekt sanacija objekta Kleklov dom 
- Dokumentacija vezana na projekt izgradnje nadstreška pri VGP D.Bistrica 
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NO je v skladu z Zapisnikom 29. Seje OS opravil pregled realiziranih oz. implementiranih mnenj 
in priporočil NO, ki so bila podana v poročilih NO Občine Črenšovci v obdobju 2015-2018. NO 
ugotavlja, da od navedenih priporočil oz. mnenj občina ni realizirala dve zadevi. Izdelan ni bil 
Pravilnik o uporabi službenih vozil ter zakonodajne spremembe vezane na Zakon o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet 20. septembra 2016, še niso bile implementirane.  
 
Od preostalih priporočil, ki so bila podana s strani NO, pa je bilo ugotovljeno, da PGD Srednja 
Bistrica ni posredovala dokazil o namenski porabi sredstev namenjenih za praznovanje ob 
Dnevu žena v letu 2017 v višini 300,00 €.  
 
 
6. Pregled je bil opravljen pri naslednjih zadevah, ugotovitve so podane v nadaljevanju 

 
6.1. Izdatki za reprezentanco (konto 402009) 

 
Stroški reprezentance so v prvi polovici leta znašali 2.461,70 €. Nadzorni odbor je preveril 
naslednje račune: 
 

- Račun št. 2018000025, katerega izdajatelj je Ana Tibaut s. p. Žižki v znesku 658,00 €. 
Račun se nanaša na pogostitev javnih delavcev in zaposlenih v občinski upravi dne 
22.12.2017. K računu je bila priložena podpisana naročilnica, na kateri niso bile 
navedene osebe, ki so se pogostitve udeležile. Šele po opravljenem nadzoru je NO 
prejel seznam oseb, ki so bile deležne pogostitve. 

- K računu št. 2017002661, katerega izdajatelj je Mesnica in trgovina Gabrek, Martin 
Tibaut s. p. Žižki v znesku 219,08 € z datumom odpreme 21.12.2017, je priložena 
podpisana naročilnica, na kateri manjka pojasnilo, za koga in kakšen namen so bili 
porabljeni stroški reprezentance. Po opravljenem nadzoru smo prejeli pojasnilo s strani 
občine, da je občina vsem javnim delavcem (teh je bilo 15) pripravila simbolična darila 
ob koncu leta. Glede na to, da so na računu navedeni stroški klobas, kruha, kumaric, 
narezka, itd., NO smatra, da ni šlo za nakup simboličnih daril, temveč za pogostitev, ki 
ni utemeljena. 

- Račun št. 2018000794 izstavljen s strani La Tina bar, Vesna Horvat s.p. v znesku 200,10 
€ se nanaša na stroške pijače. K računu je bila priložena podpisana naročilnica z dne 
09.04.2018. Na sami naročilnici ni bilo navedeno, za koga in koliko oseb so bili stroški 
reprezentance porabljeni. Šele po opravljenem nadzoru je NO prejel s strani občine 
pojasnilo, da sta Občina Črenšovci in Občina Velika Polana poskrbeli za pogostitev obeh 
moštev po odigrani nogometni tekmi med Črenšovci in Veliko Polano v Veliki Polani. 
Tekma se je odvijala 08.04.2018, naročilnica je bila izdana 09.04.2018, medtem ko je 
storitev bila opravljena 10.04.2018 (kar je razvidno iz računa). Račun je bil plačan 
11.04.2018. Občina vsako leto izplača NK Črenšovci dotacijo za financiranje športnega 
programa, zato NO na podlagi ugotovljenih dejstev smatra, da navedeni strošek 
reprezentance ni upravičen in nalaga občini, da od NK  Črenšovci izterja neupravičeno 
plačan strošek.  
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6.2. Drugi splošni material in storitve ter stroški javnih del (konto 402099) 
 

V prvi polovici leta so stroški tega konta znašali 8.212,56 €. Nadzornemu odboru so bili na 
vpogled dani naslednji računi: 
 

- Račun št. 2018000199 izdajatelja Mateja Litropa nosilca dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji z dne 31.01.2018 za dobavo sena v balah za konje v romskem naselju Kamenci 
v znesku 1.095,00 € (20 kom po ceni 50,00 € + DDV). K računu je bila priložena pravilno 
izpolnjena in podpisana naročilnica.  

- Račun št. 2018000403 z dne 28.02.2018 izdajatelja Mercator d.d. v znesku 601,83 €. 
- Račun št. 2018000889 z dne 30.04.2018 izdajatelja Mercator d.d. v znesku 316,20 €, h 

kateremu je bila priložena podpisana letna naročilnica 2018 za nakup repromateriala 
za javna dela in ostali drobni inventar.  

 
 
6.3. Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba (konto 4025030) 

 
V Občini Črenšovci zimsko službo izvaja podjetje Nograd d.o.o. po pogodbi in po veljavnem 
ceniku za leto 2018.  
 
V proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 so bila za stroške tekočega vzdrževanja cest in 
zimske službe zagotovljena sredstva v višini 160.000,00 €. Ob polletju so realizirani stroški 
znašali 159.216,69 €, od tega se 37.808,43 € nanaša na stroške iz leta 2017, plačane v letu 
2018, medtem ko se 121.408,26 € nanaša na stroške ustvarjene in plačane v obdobju 1-
3/2018.  
 
Ker so realizirani stroški prvega polletja na ravni planiranih za celotno leto 2018, je NO 
pregledal naslednje račune, kjer ugotavlja, da predstavljata največji strošek pesek in sol v 
okviru izvajanja zimske službe, ki v strukturi računov predstavlja največjo postavko: 
 

Št. Računa Mesec/leto Zimska služba v € Strošek porabe peska Strošek porabe soli 

217002479 12/2017 22.742,54 111 m3 2.769,45 € 88,80 ton 10.436,66 € 

2018000235 01/2018 7.843,90 41 m3 1.040,17 € 32,80 ton 3.920,58 € 

2018000486 02/2018 78.003,06 319,50 m3 8.105,72 € 255,60 ton 30.551,78 € 

2018000780 03/2018 22.144,02 99 m3 2.511,63 € 79,20 ton 9.466,78 € 

SKUPAJ: 130.733,52 570 m3 14.426,97 € 456,40 ton 54.375,80 € 

 
Cene peska in soli so se za leto 2018 uskladile z višino inflacije v letu 2017, katera je po 

podatkih Statističnega urada RS znašala +1,7%. 

 

Realiziran znesek zimske službe že ob polletju presega planiran znesek zimske službe za leto 

2018, ki po planu del na vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti v Občini Črenšovci za leto 2018 

znaša 56.000,00 € brez DDV oz. 61.320,00 € z DDV, za 113,20 %. 
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NO je naknadno prejel še podatke o prometnih površinah in parkiriščih, na katerih se izvaja 
zimska služba (pluženje, posipavanje …): 
 
1. CESTE 

 lokalne ceste: 1,068 km (1. prioritete) 

 javne poti: 43,036 km (2. prioriteta) 

 kolesarske poti: 4,059 km 

 pločniki 8,59 km 
 

2. PARKIRIŠČA 
OŠ Bistrica, OŠ Črenšovci, Vrtec Črenšovci, Vrtec Bistrica, Zdravstveni dom Črenšovci, Lekarna 
Črenšovci, Pošta, Občina, Gasilsko – vaški domovi, mrliške vežice, ostala parkirišča 
 
 
6.4 Nakup pisarniškega pohištva (konto 420200) 
 
Naročnik (Občina Črenšovci) je po elektronski pošti dne 1.01.2018 posredoval zaprosilo (s 
priloženim popisom del) za posredovanje ponudb za montažo in dobavo notranje opreme za 
prostore občinske uprave naslednjim podjetjem: 
 

 MIZARSTVO JAKŠIČ D.O.O., Gornja Bistrica 185, 9232 Črenšovci – ponudba prejeta 
24.01.2018 ob 08:08 uri 

 €ODESIGN APAŠE D.O.O., Apače 1,9253 Apače – ponudba prejeta 23.01.2048 ob 08:05 
uri 

 ATRIUM, Novi interieri d.o.o., Noršinci pri Ljutomeru 11, 9240 Ljutomer- ponudba 
prejeta 22.01.2018 ob 08:08 uri 

 POHIŠTVO HORVAT D.O.O., Zadružna ulica 23, 9232 Črenšovci – ni bilo ponudbe  
 
Do roka za oddajo ponudb – 24.01.2018 so ponudbe v zaprtih kuvertah oddali trije ponudniki, 
ki so ponudili naslednje ponudbe: 
 
1. ATRIUM, Novi interieri d.o.o. – ponudbena cena z DDV: 17.529,05 € 
2- €ODESIGN APAČE D.O.O. – ponudbena cena z DDV: 22.516,32 € 
3. MIZARSTVO JAKŠIČ D.O.O. – ponudbena cena z DDV: 29.243,40 € 
 
Izbran je bil najugodnejši ponudnik ATRIUM, Novi interieri d.o.o., s katerim je sklenjena 
pogodba št. 14/20148, podpisana dne 22.02.2018. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanko Lebar, nadzornik s strani naročnika Anton Kolarič 
dipl.inž.gradb., ter skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je Božo Knehtl. 
Rok pričetka del je bil 01.05.2018, rok dokončanja del pa 30.06.2018. 
 
Dne 18.05.2018 je izvajalec del izdal račun v višini 17.529,05 € z DDV, kateri je bil plačan dne 
15.06.2018. 
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6.5 Nakup opreme za varovanje (konto 420237) 
 
V proračunu za leto 2018 na kontu 420237 ni bilo zagotovljenih sredstev za nakup opreme za 
varovanje, katerih strošek je znašal 5.626,64 €. Navedena oprema je bila nabavljena za zbirni 
center odpadkov na Srednji Bistrici. Za nakup opreme za varovanje sta bili zbrani dve ponudbi: 
 

- WHITE WOLF VAROVANJE d.o.o. Šenčur; ponudbena cena 7.814,00 € in 
- V1 – varovanje in druge storitve, Borut Litrop s.p. Turnišče; ponudbena cena 5.626,64 

€. 
 

Nakup je bil opravljen pri najugodnejšemu ponudniku, V1 -varovanje in druge storitve iz 
Turnišča. K računu, ki je identičen ponudbi je priložena podpisana naročilnica. Dne 20.03.2018 
je s strani dobavitelja izdan račun v višini 5.626,64, ki je plačan 26.03.2018. 
 
 
6.6 Izgradnja nadstreška pri VGP D. Bistrica (konto 42040109) 
 
Za izgradnjo nadstreška pri VGC Dolnja Bistrica je v proračunu za leto 2018 bilo namenjenih 
30.000,00 €, realiziranih je bilo 29.973,60 €. Med občino in PGD Dolnja Bistrica je bila dne 
27.03.2018 sklenjena Pogodba o financiranju izgradnje nadstreška pri Vaško-gasilskem domu 
Dolnja Bistrica, katerega izgradnjo financira v celoti Občina Črenšovci.  
 
Naročnik je za potrebe izvedbe nadstreška izdelal načrte in popis del, ter pridobil vso potrebno 
dokumentacijo za izvedbo del v treh sklopih. Ponudniki so lahko ponudbo oddali v celoti ali 
poljubno za posamezni sklop del. 
 
Sklop 1 – Gradbeno obrtniška dela – 3 ponudbe: 

- TKG TRIM, d.o.o. Dolnja Bistrica 156, cena 25.045,67 € z DDV 
- STREHE ŽIBRAT, Sandi Žibrat s.p., Dolnja Bistrica 32, cena 27.746,11 € z DDV 
- TE-KRO d.o.o., Dolnja Bistrica 22, cena 29-419,81 € z DDV 

Izbrana najugodnejša ponudba TKG TRIM d.o.o., Dolnja Bistrica v znesku 25.045,67 € z DDV 
 
Sklop 2 – AB Montažna konstrukcija – 3 ponudbe 

- POMGRAD d.d., de Armiranobetonski izdelki, Bakovska ul. 31, Murska Sobota, cena 
1.993,83 € z DDV 

- TKG TRIM d.o.o., Dolnja Bistrica 156, cena 2.501,00 € z DDV 
- STREHE ŽIBRAT,  Sandi Žibrat s.p., Dolnja Bistrica32, cena 4.270,00 € z DDV 

Izbran najugodnejši ponudnik POMGRAD d.d. z zneskom 1.993,83 € z DDV. 
 
Sklop 3 – Rolo vrata – 4 ponudbe 

- Skupina Hanus d.o.o., Laznica 78, Limbuš, cena 2.934,10 € z DDV 
- KIP KOP d.o.o., Gradac 104, v znesku 3.251,10 € z DDV 
- KEMONT AGV d.o.o., Trpinčeva 108, Ljubljana, cena 3.428,69 € z DDV 
- STREHE ŽIBRAT, Sandi Žibrat s. p., Dolnja Bistrica 32, cena 4.514,00 € z DDV 

Izbran najugodnejši ponudnik Skupina Hanus d.o.o. z zneskom 2.934,10 € z DDV. 
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Skupna vrednost projekta znaša 29.973,60 € z DDV in jo financira Občina Črenšovci v celoti. 
Občina Črenšovci je obveznost po pogodbi poravnala v dveh delih in sicer 15.000,00 € dne 
27.03.2018 ter 14.973,60 € dne 04.05.2018. V skladu s pogodbo je PGD Dolnja Bistrica dolžno 
dokazila o realizaciji vseh obveznosti do izvajalcev v računovodstvo občine dostaviti do 
31.07.2018. Ker datum dostave dokazil še ni potekel, NO ni mogel preveriti navedenih dokazil.   
 
 
6.7 Sanacija objekta: Kleklov dom (konto 4205010) 

 
Za sanacijo objekta Kleklov dom so bila v proračunu občine za leto 2018 zagotovljena sredstva 
v višini 165.497,19 €. Na osnovi končne situacije izdane s strani Lipa Lenart z.o.o. je skupna 
vrednost sanacije znašala 117.444,72 €. 
 
Celotno dokumentacijo vezano na JR je NO pregledal ob nadzoru ZR za leto 2017. Ker so stroški 
sanacije bili realizirani v letu 2018, je NO ob nadzoru polletne realizacije proračuna občine za 
leto 2018 pregledal izstavljene začasne situacije ter končno situacijo podjetja Lipa Lenart z.o.o. 
 
Med Občino Črenšovci in izvajalskim podjetjem Lipa Lenart z.o.o. je bila sklenjena dne 
16.02.2018 pogodba št. 6/2018 za rekonstrukcijo občinske stavbe NAŠ DOM ČRENŠOVCI v 
višini 127.810,62 €. Projektno dokumentacijo je izdelal ATRIJ d.o.o. Odranci. Odgovorni vodja 
del je g. Franc Senekovič gr. teh., odgovorni nadzornik g. Anton Kolarič dipl.inž. gradb. 
H pogodbi so bili sklenjeni še trije aneksi: 
 

- Aneks št. 1 z dne 27.0.32018 v vrednosti 2.348,13 €, 
- Aneks št. 2 z dne 03.04.2018 v vrednosti 4.801,05 € ter 
- Aneks št. 3 z dne 31.05.2018 v vrednosti 12.309,54 €. 

Skupna pogodbena vrednost skupaj z aneksi je znašala 147.269,34 €. Ob koncu del je izvajalec 
predložil končno situacijo, iz katere je razvidno, da je skupna vrednost opravljenih del znašala 
117.444,72 € z DDV. Rok po pogodbi in aneksih za dokončanje del je bil 15.07.2018, vsa dela 
po pogodbi in aneksih so bila dokončana 26.06.2018, prevzem je bil izvršen 02.07.2018. 
 
Izvajalec je predložil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku petih let v višini 5% od 
končne vrednosti izvedenih del  v višini 5.872,24 € z DDV, z veljavnostjo petih let od dneva 
izdaje garancije (rok izteka garancije je 06.07.2023). 
 
6.8 Sofinanciranje nabave gasilske opreme objektov (konto 4315002) 
 
V prvi polovici leta je bila med občino in GZ Črenšovci sklenjena Pogodba o financiranju nabave 
zaščitnih oblek za PGD-je na območju Občine Črenšovci. Pogodbena vrednost je znašala 
20.000,00 € in je bila GZ Črenšovci nakazana 07.05.2018. GZ Črenšovci je zbrala štiri ponudbe 
(Webo d.o.o., Gamat d.o.o., Rosenbauer d.o.o. in Galus SM d.o.o.). Najugodnejši ponudnik je 
bil Webo d.o.o. iz Maribora. Nabavilo se je 19 zaščitnih oblek.  
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6.9 Organizacija občinskega praznika (konto 402199) 

 

Med občino in PGD Dolnja Bistrica je bila dne 11.04.2018 sklenjen Dogovor o sofinanciranju 

stroškov soorganizacije in izvedbe 9. občinskega praznika Občine Črenšovci 2018. Okvirna 

vrednost sofinanciranja je znašala 4.000,00 € in je bila zagotovljena na kontu 402199. 

Realizirana vrednost je znašala 3.732,76 €. K specifikaciji računa, ki ga je izstavilo PGD Dolnja 

Bistrica, so bila priložena vsa dokazila, ki izhajajo iz specifikacije.  

 
6.10 Tekoče vzdrževanje kinodvoran, VD, GD in ostalih objektov (konto 4025032) 

 

V okviru konta 4025032 so bili realizirani stroški v višini 700,54 €, ki se nanašajo na nabavo 

gradbenega materiala – ploščic. Račun št. 2018000342 je  izstavilo podjetje JAGROS d.o.o., 

storitev je bila opravljena 15.02.2018. K računu je bila priložena podpisana naročilnica št. 

17/2018 z dne 23.01.2018, na kateri je bilo navedeno, da se naroča gradbeni material po 

predračunu št. 5038000052 z dne 23.01.2018. Iz same naročilnice ni razvidno, za koga in 

katere namene se nabavlja gradbeni material. Na prej navedenem predračunu je bil prilepljen 

signirni listič, na katerem je pisalo: Predračun potrjujem, gre za keramiko, ki jo potrebujejo 

gasilci VGD Trnje. Ž. 
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7. Mnenja in priporočila 
 

 Nadzorni odbor ugotavlja, da PGD Srednja Bistrica ni posredovala vseh potrebnih 

dokazil o namenski porabi sredstev namenjenih za praznovanje ob Dnevu žena v letu 

2017, zato predlaga, da občina ponovno obvesti odgovorne osebe v PGD Srednja 

Bistrica, da dostavijo potrebna dokazila, v kolikor le-teh ne bo, pa naj občina zahteva 

povračilo neupravičeno izplačanih stroškov. 

 Nadzorni odbor ugotavlja, da so k računom za stroške reprezentance priložene 
naročilnice, na katerih občina ne navaja namena stroškov reprezentance in osebe, ki 
so bile deležne reprezentance. Pri računu od Mesnice in trgovine Gabrek NO smatra, 
da ni šlo za nakup simboličnih daril, temveč za pogostitev, ki ni utemeljena. Prav tako 
NO na podlagi ugotovljenih dejstev smatra, da strošek reprezentance po računu od La 
Tina bar ni upravičen, saj občina vsako leto NK Črenšovci izplača dotacijo za 
sofinanciranje športnega progama in dodatni stroški do NK Črenšovci niso potrebni, 
zato NO nalaga občini, da izterja neupravičeno izplačan strošek. 

 Nadzorni odbor priporoča, da se za nabavo repromateriala in drobnega inventarja ob 

vsakokratni nabavi napiše posamezna naročilnica, na kateri naj bo točna navedba 

artiklov, ki se nabavljajo. NO namreč ne more preveriti naročilnice in računa, saj je na 

naročilnici splošna navedba »letna naročilnica« brez naziva in količine artiklov, ki se 

nabavljajo.  

 Pri stroških zimske službe NO ugotavlja enormno preseganje planiranih stroškov, zato 

NO predlaga Odboru za infrastrukturo in komunalo, da preveri upravičenost izplačanih 

stroškov, saj v NO ne razpolagamo z znanjem in izkušnjami na tem področju.  

 Nadzorni odbor ugotavlja, da tako PGD Trnje kot tudi Športno društvo Trnje, ki sta 
upravljavca VGD Trnje, na občino nista naslovila nobenega zahtevka, iz katerega bi bila 
razvidna potreba po nabavi keramike, prav tako niso dostavljene nobene zbrane 
ponudbe, iz katerih bi bilo mogoče razbrati, da je Jagros d.o.o. najugodnejši ponudnik. 
Iz same naročilnice pa prav tako ni razviden podatek, za koga in katere namene se 
nabavlja repromaterial. NO priporoča da se s ciljem spremljanja in nadzora nad stroški 
za vsak dogodek oz. namen izpolni naročilnica, v kateri med drugim morajo biti 
navedene naslednje postavke: namen, število in seznam oseb ter vrednost. Prav tako 
NO priporoča, da se k vsakemu računu priložijo zahtevki posameznih stroškovnih mest, 
iz katerih so razvidne količine in artikli, ki so navedeni na računu. NO nalaga občini, da 
dosledno spoštuje pravila nabave, ki so za vse uporabnike proračunskih sredstev 
enaka. 
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                                                                                                                  Aleksandra Ribarič l.r. 
                                                                                                        Predsednica nadzornega odbora 
                                                                                                         ČLANICI NADZORNEGA ODBORA 
                                                                                                                            Dragica Jakšič 
                                                                                                                            Rozina Pučko 
Vročeno:  
- županu Občine Črenšovci 
- Občinskemu svetu Občine Črenšovci 


