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DODATNI ZAPISNIK
k zapisniku št. 06102-20/2021/6 z dne 20.5.2021

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna je v postopku inšpekcijskega nadzora nad 
porabo proračunskih sredstev pri Občini Lendava dne 20.5.2021 izdal zapisnik o inšpekcijskem 
nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi 
državnega proračuna št. 06102-20/2021/6. Občina Lendava je zoper navedeni zapisnik dne 7.6.2021 
podala »Pripombe na zapisnik o inšpekcijskem nadzoru«. V skladu s 77. in 78. členom Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13) se izda dodatni zapisnik. 
Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna pri Občini Lendava, št. 06102-20/2021/6 z dne 20.5.2021
se spremeni tako, kot sledi:

- na 3. strani zapisnika se doda nov odstavek, ki se glasi: » Občina Lendava pojasnjuje, da 
trditev prijavitelja, da je v preteklosti Občina Lendava pri večjih projektih investicijsko 
dokumentacijo pripravljala in jo je občinski svet predhodno potrjeval, ne drži. Iz vse 
razpoložljive dokumentacije je ugotoviti, da občina v preteklosti ni pravočasno pripravljala 
investicijske dokumentacije (niti ne ob sprejemanju proračuna, niti ne ob umeščanju določenih 
projektov v NRP) v skladu z UEM. Občina pa je enega izmed projektov (Center za zaščito in 
reševanje) res predstavila občinskemu svetu, vendar v nasprotju z UEM, torej prepozno. To 
pojasnilo so dobili tudi vsi svetniki, kjer pa je zapisano, da občinska uprava dopušča možnost, 
da obstaja še kateri projekt, ki je bil predstavljen na seji (odgovor je namreč pripravljen na 
podlagi izjav skrbnikov posameznih projektov in skrbnice, ki je zadolžena za seje občinskega 
sveta), kar je razvidno iz priloge odgovora svetnikom«,

- na 3. strani zapisnika se v drugem in devetem stavku drugega odstavka besedilo »v 3 dneh« 
nadomesti z besedilom v »30 dneh«,

- na 3. strani zapisnika se v zadnjem odstavku v tretjem in desetem stavku  besedilo 
»namenskimi projekti« nadomesti z besedilom »namenskimi prejemki«,

- na 4. strani se v drugem stavku drugega odstavka znesek »40.000 €« nadomesti z zneskom 
»20.000 €«, 

- na 4. strani se v drugem odstavku stavek »Transfer iz državnega poračuna je za ta projekt za 
leti 2021 in 2021 predviden v višini 5.320.000 €« nadomesti s stavkom »Transfer iz državnega 
poračuna je za ta projekt za leti 2021 in 2022 predviden v višini 5.108.500 €«,



2

- na 4. strani se zadnji stavek drugega odstavka »Transfer iz državnega poračuna je za ta 
projekt za leti 2021 in 2021 predviden višini 10.540.000 €« nadomesti s stavkom »Transfer iz 
državnega poračuna je za ta projekt za leti 2021 in 2022 predviden višini 10.540.000 €«.

V ostalem delu ostaja zapisnik Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna, št. 06102-
20/2020/6 z dne 20.5.2021 nespremenjen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoper ugotovitve v tem zapisniku so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite 
na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

mag. Miran Grajzar
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

inšpektor višji svetnik

Vročiti po ZUP:
- Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

V vednost po elektronski pošti: Ministrstvo za finance - Kabinet ministra (gp.mf@gov.si)
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