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Številka: 060-0004/2021
Datum: 25. 8. 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 z dne 3. 2. 2021 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora 0600004/2021 z dne 15. 2. 2021 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠEMPETER za leto 2019 in 2020
Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev
prejetih iz proračuna Občine Žalec.
1.

Nadziranec: Turistično društvo Šempeter, Ob rimski nekropoli 2, Šempeter

2.

Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0004/2021 z dne 15. 2. 2021

3.

Odgovorna oseba nadziranca: Ivica Čretnik, predsednica društva

4.

Namen in cilji nadzora: Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe
javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2019 in 2020.

5.

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član

6. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora












Javni razpis o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja
turizma v OŽ za leto 2019 in 2020
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline –
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja
turizma v OŽ
Slovenski računovodski standardi
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o društvih
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
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Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o zavodih
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Statut Občine Žalec

7. Poročevalec: Slavica Čehovin
8. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec in preko video
povezav od meseca aprilu do avgusta 2021.
9. Povzetek
V postopku nadzora je bil opravljen pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja
ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec.
NO je v postopku nadzora preverjal in pregledal naslednjo dokumentacijo:
- Pogodbe o nakazilu sredstev iz proračuna OŽ na osnovi razpisa v povezavi s Pravilnikom
o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v OŽ
- Kontne kartice, račune in ostalo dokumentacijo
Pri svojem delu je NO imel na razpolago vso potrebno dokumentacijo.
10. UVODNI DEL POROČILA
10. 1 Osnovni podatki o nadzirancu
Krajani Šempetra so Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini ustanovili že leta 1961 in s
tem pokazali svojo skrb za ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine svojega kraja.
Ko so leta 1952 v Šempetru odkrili rimske nagrobnike, ki predstavljajo najbolj dragoceno
dediščino rimske kulture na slovenskih tleh, so člani turističnega društva odgovorno prevzeli
upravljanje tega pomembnega spomenika, saj so se zavedali njegovega pomena za razvoj
turizma. Tako od leta 1961 ponosno upravljajo enega najlepših spomenikov rimske dobe v
Sloveniji in Evropi, rimsko nekropolo. Leta 1972 pa so člani Turističnega društva Šempeter
prevzeli skrb za še en turistični biser v Spodnji Savinjski dolini, za kraško jamo Pekel.
Usposobljeni vodniki TD Šempeter lahko tako dandanes popeljejo obiskovalce po prelepem
antičnem parku in skozi čudovito podzemno jamo. S prostovoljnim delom pa člani turističnega
društva ne skrbijo le za urejenost in prepoznavnost svojih znamenitosti. Z raznimi akcijami
spodbujajo skrb za lepšo podobo celotnega kraja, organizirajo različne prireditve ter
pripravljajo razglednice in prospekte.
V Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini je danes vključenih že preko 200 članov, ki
izkazujejo srčnost in pripadnost svojemu kraju. Tako nadaljujejo pred več kot 45 leti začrtano
pot varovanja arheološke in naravne dediščine in prizadevanja za to, da bi kraj obiskalo čim
več turistov. Seveda pa v turističnem društvu še vedno skrbijo tudi za urejanje kraja in
organiziranje družabnih in kulturnih prireditev. V svojem Turističnem informacijskem centru,
ki se nahaja v središču kraja pri rimski nekropoli, turistom poleg splošnih informacij z veseljem
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ponudijo tudi pomoč pri iskanju namestitve, svetujejo pri odločitvi o organizaciji izleta, pri njih
pa si lahko izberejo tudi raznovrstne spominke.
V letu 2019 si je jamo Pekel ogledalo 15.700 obiskovalcev. Od tega kar 3.239 tujcev iz 55
različnih držav sveta - največ je bilo Nizozemcev, Belgijcev, Nemcev, Čehov, Poljakov in
Italijanov in seveda še drugi. Opažajo, da delež tujih gostov v jami Pekel vsako leto raste.
Rimsko nekropolo pa si je skupno ogledalo 8.734 obiskovalcev. Tujcev je bilo 1.346 od tega
največ gostov iz Nemčije, sledijo Nizozemci, Francozi, Avstrijci, Italijani, Belgijci, Španci,
Angleži… Vodenje po znamenitostih opravljajo usposobljeni vodniki. Ena delovna moč je v
rednem delovnem razmerju, za čas turistične sezone pa so dodatno zaposleni še trije vodniki
in vzdrževalec objektov. Ob povečanem obisku so povabili na pomoč vodnike, ki so že
sodelovali z njimi.
V letu 2020 se je turistična sezona pričela z lepimi obeti, nato pa je vanjo kruto posegla korona.
Poleti in zgodaj jeseni je nekaj turistov vendarle obiskalo turistične bisere. Jamo Pekel si je
ogledalo 5.969 obiskovalcev (kar je preko 10.000 manj od leta 2019), od tega je bilo le 725
tujcev. Rimsko nekropolo pa je obiskalo vsega skupaj 1.714 obiskovalcev, kar predstavlja slabih
20% obiska preteklih let. V kategoriji individualnih gostov pa je bil zaznan porast domačih
gostov, kar je bila zasluga dobrega sodelovanja z lokalnimi turističnimi ponudniki in
vnovčenjem turističnih bonov tistih gostov, ki so bivali v bližnjih termah in so hodili na izlete v
bližnjo in daljno okolico.
10. 2 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora
V času nadzora je z NO sodelovalo računovodstvo Petka in upravni odbor TD, NO je dobil vse
zahtevane podatke in dokumentacijo. Nadziranec je bil pri posredovanju podatkov
kooperativen.
11. UGOTOVITVENI DEL
10. 1 Pregledana dokumentacija
Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki jih je nadziranec Turistično društvo
Šempeter v Savinjski dolini – v nadaljevanju TD objavil na spletni strani Ajpesa: Bilanco stanja,
Izkazom poslovnega izida, Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida in Pojasnila k izkazom in
poslovno poročilo.
V letu 2019 je imel nadziranec čiste prihodke od prodaje v višini 121.911,85 eur, druge
poslovne prihodke pa v višini 32.324,85 eur, skupaj so bili prihodki v letu 2019 v višini
154.236,70 eur.
Prihodki so bili razdeljeni na:
 prihodke od dejavnosti, kamor so vključene članarine, donacije, dotacije iz občinskega
 proračuna in sredstva ZRSZZ za usposabljanje na delovnem mestu,
 prihodki od prodaje vstopnic za Jamo pekel in Rimsko nekropolo in prodaje blaga
 finančni prihodki in
 drugi prihodki.
 V svojih knjigah društvo vodi odhodke po naravni vrsti stroškov in sicer:
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stroški materiala,
stroški storitev,
stroški dela,
stroški amortizacije,
stroški rezervacij,
drugi stroški,
finančni odhodki in
drugi odhodki.

V letu 2019 je društvo ustvarilo 121.912,69 € prihodkov in 119.751,31 € odhodkov.
Čisti prihodki od prodaje Vključujejo prihodke od prodaje blaga in storitev. Društvo večino
svojih prihodkov ustvari z opravljanjem pridobitne dejavnosti – prodajo blaga in storitev.
Prihodke od pridobitne dejavnosti v društvu predstavljajo vstopnine za ogled jame Pekel in
Rimske nekropole, prihodki od prodaje spominkov in gostinskih storitev.
V subvencije, dotacije in regresi so zajete članarine, dotacije občine in TZS, prihodki ZRSZZ za
plače javnih delancev in donacije.
Poslovni odhodki vključujejo stroške prodanega blaga, stroške materiala, stroške storitev
obračunskega obdobja, stroške plač in stroške odpisov oz. amortizacije opreme in drobnega
inventarja.
V letu 2020 je imel nadziranec čiste prihodke od prodaje v višini 48.032,27 eur, druge poslovne
prihodke pa v višini 44.611,43 eur, skupaj so bili prihodki v letu 2020 v višini 92.643,70 eur. V
letu so bili skupni prihodki manjši za 61.593,00 eur, kar je verjetno posledica COVID-a.
Pri nadzoru je NO pregledal naslednjo dokumentacijo:
- pogodba št. PG-0060/2020 z dne 16. 3. 2020 o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna za projekt Ponovoletno srečanje prostovoljcev TD Šempeter v višini 700,00
eur, proračunska postavka 04040 Pokroviteljstva občine,
- pogodba št. PG-0188/2019 z dne 10. 6. 2020 o zagotovitvi sredstev iz občinskega
proračuna za projekt Ponovoletno srečanje prostovoljcev – članov TD Šempeter v višini
700,00 eur, proračunska postavka 04040 Pokroviteljstva občine,
- pogodba št. P6-0529/2019 z dne 21. 8. 2019 o sofinanciranju programov, projektov in
prireditev na področju turizma v občini Žalec za leto 2019 v višini 2.856,48 eur, z dne
17. 4. 2019 je bila društvu nakazana akontacija v višini 1.031,10 eur,
- Pogodbo o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna za leti 2019 in 2020 z dne 6.
8. 2019 (številka spisa 4100-0041/2019), ki je sklenjena za namen financiranja stroškov
upravljanja in nujnih vzdrževalnih dela v Rimski nekropoli, za katera izvajalec za isti
namen ni pridobil finančnih sredstev iz drugih virov, sredstva so zagotovljena v Odloku
o proračunu občine Žalec za leto 2019 in 2020, na postavki 14027 – Rimska nekropola
in Jama Pekel. V letu 2019 so bila namenjena sredstva v višini 10.450,00 eur
(sofinanciranja upravljanja Rimske nekropole 5.450,00 in investicijski transfer za
sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del v Rimski nekropoli 5.000,00 eur) in za leto 2020
sredstva v višini 15.450,00 eur (sofinanciranja upravljanja Rimske nekropole 5.450,00
in investicijski transfer za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del v Rimski nekropoli
10.000,00 eur),
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Pogodba št. 322-0009/2020 o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na
področju turizma v občini Žalec za leto 2020 z dne 20.8.2020 v višini 3.527,99 eur,
Račun št. 1426/19 z dne 25. 9. 2019, ki ga izdala Družba za turizem Olja d.o.o. v znesku
2.860,00 eur z strokovno ekskurzijo (seznam udeležencev je priložen, strokovna
ekskurzija je bila organizirana za člane prostovoljce),
Račun št. 002-2019 z dne 15. 4. 2019, ki ga je izdal Matija Veber s.p. v znesku 2.800,00
eur, postavitev spletne strani,
Račun št. 160249 z dne 15. 12. 2019, ki ga je izdal Arelsi d.o.o. v znesku 7.930,00 eur,
svetlobno tehnični projekt osvetlitve Jame Pekel,
Pregled plač, javni delavci, knjiženo 30. 4. 2019 v znesku 842,29 eur, plača za april 2019.

Zavezanec je za leto 2019 imel prihodke, dotacije v skladu s pogodbami, s strani občine Žalec
v višini 14.981,30 eur in za leto 2020 v višini 18.977,99 eur.
Pri pregledu dokumentacije NO ni odkril napak, nepravilnosti in nesmotrnosti porabe javnih
sredstev.
12. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
NO ocenjuje, da je bila poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in
učinkovito porabljena v skladu z veljavnim proračunom in rebalansom.
Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti in
nesmotrnosti.
13. NAPOTILO
Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2019 in 2020, ki ga je
nadziranec prejel po elektronski pošti dne 9. 8. 2021.
Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo.
Žalec, dne 25. 8. 2021
Poročilo pripravila
Slavica Čehovin
Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin
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