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Številka:   060-0012/2020 
Datum:     12. 3. 2021                                                 

 
Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena 
Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega 
odbora občine Žalec na seji OS dne  5. 2. 2020  in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0012/2020 
z dne 28. 5. 2020 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednje poročilo o 
opravljenem nadzoru 

 
KONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih 
sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec   

 
1. Nadziranec:  ZVEZA TURISTIČNIH DRUŠTEV OBČINE ŽALEC, Ulica Savinjske čete 4, Žalec   

za leto 2019 

 

2. Sklep o izvedbi nadzora  št. 060-0012/2020 z dne 28. 5. 2020  
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: Danilo Basle, predsednik 

 

4. Namen in cilji nadzora: Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter 
pregled porabe javnih sredstev iz proračuna Občine Žalec za 2019. 

 
5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora v sestavi: 

Slavica Čehovin, predsednica 
Bernarda Simončič, namestnica predsednice 
Marjeta Jesenek, članica 
Vesna Napotnik, članica 
Matjaž Vodlan, član 

 
6. Poročevalec: Slavica Čehovin, predsednica NO  
 
7. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec v decembru 

2020.  
 

8. UVODNI DEL POROČILA 
 
8.1. Osnovni podatki in materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora 
 
Zveza turističnih društev OŽ (v nadaljevanju ZTD OŽ) je krovna organizacija, ki združuje vsa 
turistična društva Občine Žalec. 
 
V ZTD OŽ je na prostovoljni bazi združenih 15 društev. Društva so naslednja: TD Šempeter, TD 
Žalec, TD Galicija, TOD Lipa Gotovlje, TKD Levec, TŠD Liboje, TD Vrba Vrbje, TD Griže, TD 
Ponikva, Etnološko društvo »Hmeljarska vas«, TD Petrovče, Etnološko društvo Srečno, Društvo 
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Savinjskih vinogradnikov, Savinjsko društvo gojiteljev malih živali občine Žalec in Združenje 
hmeljarjev Slovenije. 
 
Zveza aktivno in uspešno deluje že sedemnajsto leto in uspešno izvaja številne akcije in 
projekte, kot so: 
 

 čistilne akcije,  
 cvetlične in kmečke tržnice, 
 aktivnosti v zvezi s tekmovanjem za najlepše po krajih z dodatnimi kategorijami ter 
 sodelovanje v občinskem tekmovanju v izboru najlepših hiš, kmetij … v občini Žalec 
 številne prireditve v organizaciji posameznih društev. 

 
Z organizacijo številnih prireditev, zabavnega in etnološkega značaja društva popestrijo 
življenja prebivalcem in gostom naših krajev. 
 
Na dopisni skupščini Zveze turističnih društev Občine Žalec, dne 09.04.2020 je prišlo do 
razrešitve predsednika Zveze – Roka Žagarja in izvoljen je bil novi predsednik Zveze Danilo 
Basle. 
 
Zveza je v letu 2019 sodelovala v naslednjih prireditvah in projektih: - Urejanje okolja in čistilne 
akcije pomladi 2019 - Srečanje turističnih društev RTZ Saška - Savinjski Oktoberfest 2019 - 
Redna letna skupščina in redni sestanki Upravnega odbora Zveze. 
 
Posamezna društva Zveze turističnih društev občine Žalec so sodelovala na prireditvah, sejmih 
in ostalih predstavitvah, ter tako predstavila svojo ponudbo na naslednjih dogodkih: - Sejem 
Turizem in prosti čas v Ljubljani - Mednarodni obrtni sejem v Celju (september 2019) - 
Prireditve ob občinskem prazniku (september 2019). 
 
Zveza je aktivno sodelovala v organih in pri delu RTZ Saška. 
 
Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora so naslednji: 
 

 Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  

 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne  dejavnosti v 
Občini Žalec 

 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec 
 Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v 

občini Žalec 
 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
 Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti 
 Zakon o javnih financah 
 Zakon o računovodstvu 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov 
 Zakon o zavodih 
 Zakon za uravnoteženje javnih financ 
 Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
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8.4. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 

 
V času nadzora je z NO sodeloval Danilo Basle. No je dobil vse zahtevane podatke in 
dokumentacijo, nadziranec je bil pri posredovanju želenih podatkov kooperativen.  
 
 
9. UGOTOVITVENI DEL 
 
9.1.  Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora  
 
Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki jih je Zveza turističnih društev Občine Žalec 
objavila na spletni strani Ajpes: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, dodatni podatki 
k izkazu poslovnega izida, pojasnilo k izkazom in poslovno poročilo.  

Zveza turističnih društev občine Žalec deluje kot neprofitna organizacija, ne ustvarja dobička 
in nima zaposlenih. Zveza vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Zveza 
uporablja pri vodenju poslovnih knjig in sestavi letnega poročila SRS 33, po potrebi tudi 
splošne standarde.  
 
Zalog na dan 31.12.2019 ni.  
 
Zveza nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.  
 
Zveza nima zapadlih neporavnanih obveznosti.  
 
V letu 2019 je zveza razpolagala s prihodki iz naslova prenesenih prihodkov preteklega leta v 
višini 2.403,37, drugih prihodkov ni bilo. Odhodki so bili porabljeni v skladu s planom v 
skupnem znesku 852,95, od tega za delovanje zveze (predstavitev, skupščina, oglaševanje) v 
višini 737,23 in ostalih stroškov v višini 115,72.  
 
Razlika med prihodki in odhodki znaša -852,95 in se pokrije iz presežkov prihodkov iz preteklih 
let.  
 
Stanje sredstev na TRR na 31.12.2019 znaša 1759,53.  
 
V primeru presežka prihodkov, se le-ta porabi za namene uresničevanja sovjega namena in 
ciljev oz. opravljanje nepridobitne dejavnosti.  
 
Zveza v letu 2019 ni imela pridobitnih prihodkov in izdatkov.  
 
Zveza ni zavezana k reviziji. 
 
Zveza turističnih društev OŽ nam je posredovala konto kartice za leto 2019.  
 
Zveza TDOŽ v letu 2019 od Občine Žalec niso prejeli nobenih sredstev zaradi ne oddaje vloge 
na Razpis za sofinanciranje dela turističnih društev, ki ga vsako leto objavi Občina Žalec. 
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Iz odhodkov je bilo jasno razvidno za kaj so porabili sredstva iz preteklih let.  
 
Odhodki v višini 852,95 eur so bili porabljeni za:  
- bančne stroške v višini 64,33 eur,  
- računovodske storitve v višini 122,00 eur,  
- strošek v višini 310,90 je nastal za sponzorstvo TD Savinjčan v višini 72,00 eur in 

pogostitev na skupščini v višini 238,90 eur, 
- video o delu TD v višini 240,00 eur, 
- izdelava koledarjev v višini 59,11 eur in 
- izdelava koledarjev 2017 v višini 56,61 eur. 

 
Podano je bilo tudi poročilo nadzornega odbora ZTDOŽ z dne 19.05.2020 ob sestavi: Veronika 
Kajič, Cvetka Pernovšek in Ivan Grobelnik.  
 
NO ZTD OŽ je pregledal celotno finančno poslovanje Zveze za leto 2019 in se seznanil s 
finančnim in poslovnim poročilom leta 2019. Podali so tudi svoje ugotovitve in mnenja. NO je 
opozoril zvezo, da morajo biti prejeti računi likvidirano s strani odgovorne osebe. Ugotovili so 
tudi, da seje upravnega odbora niso bile realizirane v celoti. Prav tako so ugotovili, da zveza ni 
oddala vloge na Razpis za sofinanciranje dela turističnih društev, ki ga vsako leto objavi Občina 
Žalec in zato ni bilo prihodkov iz tega naslova. V planu za leto 2019 je bilo načrtovano, da bo 
teh prihodkov v višini 2.580,00 eur. 
 
NO ZTD OŽ je podal svoje mnenje, ki pravi, da ZTDOŽ v letu 2019 ni bila aktivna zaradi ne 
oddane vloge na OŽ, za kar se je zmanjšal sklad zveze in nerealiziranih sej upravnega odbora. 
 
Na podlagi priložene konto kartice stroškov nas je še posebej zanimal storniran strošek za 
strokovno ekskurzijo po Dolenjski. Dogodek ni bil izveden, zato je bil izdani račun s strani 
Družbe za turizem in storitve OJLA d.o.o. storniran. Družba za turizem in storitve OJLA d.o.o. 
je denar zvezi tudi vrnila na trr. 
 
Zanimalo pa nas je še sledeče: 
 
V tor., 5. jan. 2021 09:28 je oseba Slavica gmail <scehovin@gmail.com> napisala: 
 

Predsedniku zveze smo postavili naslednje vprašanje:  
Spoštovani.  
Zanima nas, zakaj ekskurzija ni bila izvedena in kaj je vzrok za ne izvedbo. Vaše pojasnilo nam 
pošljite kot odgovor na prejeto elektronsko pošto do ponedeljka 11. 1. 2021.  
Lep pozdrav Slavica Čehovin predsednica NO OŽ 
 
Predsednik zveze g. Danilo Basle je dne 5.1.2021 odgovoril: 
Spoštovana gospa Slavica! 
Zastavila ste zelo zanimivo vprašanje, na katerega pa vam žal jaz ne morem in ne vem  
odgovoriti. Odgovor bi vam lahko podal g. Rok Žagar ali pa gospa Sabina Palir, ki pa ni več  
zaposlena na ZKŠT. Za delovanje in poslovanje ZTD OŽ sem zadolžen oz. odgovoren od aprila  
2020 dalje.  
S spoštovanjem! Danilo Basle, predsednik ZTD OŽ. 
 

Odgovora na zastavljeno vprašanje nismo pridobili, zaradi menjave vodstva. 
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Ker je naloga NO OŽ, da pregleduje pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled  
porabe javnih sredstev iz proračuna Občine Žalec, ugotavljamo, da tega ni bilo mogoče izvesti,  
ker se ZTD OŽ ni prijavila na Razpis za sofinanciranje dela turističnih društev in posledično ni  
prejela sredstev iz proračuna OŽ za leto 2019. 
 
11. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH  SREDSTEV 

Nadzorni odbor ne more podati ocene, da je je bila poraba javnih sredstev proračuna Občine  
Žalec za leto 2019 po pregledu dokumentov, gospodarna in učinkovita v skladu z veljavnim  
proračunom, ker nadziranec ni prejel javnih sredstev iz proračuna OŽ. 
 
Pri pregledu dokumentacije, ki nam je bila posredovana s strani nadziranca, NO ni odkril napak  
in nepravilnosti. 
 
12. NAPOTILO 

No je izdelal Osnutek poročila za leto 2019, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 
17. 2. 2021. Ker nadziranec ni imel pripomb na osnutek poročila, je NO izdelal Končno poročilo.   

 Žalec, dne 12. 3. 2021 

 
Pripravila   Predsednica Nadzornega odbora 
Marjeta Jesenek             Slavica Čehovin 
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