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Številka:    060-0004/2021 
Datum:      20. 12. 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. 2. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega 
odbora občine Žalec na seji OS dne 3. 2. 2021 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora 060-0004/2021 z 
dne 15. 2.2021 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: Društvo Savinjskih vinogradnikov, Ulica Savinjske čete 4, Žalec za leto 

2019 in 2020 

 

2. Sklep o izvedbi nadzora št.: 060-004/2021 z dne 15. 2. 2021 

 
3. Odgovorna oseba nadziranca: Silvester Marič 

 
4. Namen in cilji nadzora: Pravilnost, zakonitost poslovanja ter pregled porabe sredstev 

iz proračuna Občine Žalec v letih 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. Poročevalec: Slavica Čehovin, predsednica NO 

 
7. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, v 

mesecu novembru 2021. 

 
8. UVODNI DEL POROČILA 

 

8.1. Osnovni podatki  

 
Društvo savinjskih vinogradnikov je prostovoljno združenje ljubiteljev gojenja vinske trte in 
kletarjenja v organizirano skupnost. Želijo pospeševati kvaliteto pridelave vin in kletarjenja, 
dvigovati kulturo pitja vin ter ohraniti sloves vin s tega področja. 
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Društvo skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov v vinogradništvu in kletarstvu. Organizirajo 
razna predavanje, tečaje, oglede strokovnih razstav, glede vinograd in sodobnih kleti doma in 
v tujini, organizirajo strokovne prikaze posameznih del, skrbijo in naročajo strokovno 
literaturo, prirejajo razstave, pokušanja in ocenjevanja vin, ter sodelujejo s podjetji in 
kmetijskimi organizacijami pri preskrbi svojih članov z ustreznim reprodukcijskim materialom 
ki se uporablja v vinogradništvu in kletarstvu (iz Statuta DSV). 
 
Predsednik društva je Silvester Marič, podpredsednik je Bojan Podkrajšek, tajnik društva je 
Alojz Hrnčič in blagajničarka je Mateja Cafuta. 
 

       8.1.  Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora 
 
- Zakon o društvih 
- Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju 
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  
- Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v občini 
Žalec 
- Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne  dejavnosti v Občini 
Žalec 
- Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 
 

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora. 
 
V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago.   
 

9. UGOTOVITVENI DEL 

 
9.1.  Pregledana dokumentacija 

 
Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki jih je Društvo Savinjskih vinogradnikov 
objavilo na spletni strani Ajpes: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, dodatni podatki 
k izkazu poslovnega izida, pojasnilo k izkazom in poslovno poročilo. Društvo pa nam je na 
podlagi prošnje, posredovalo sledečo dokumentacijo: finančno poročilo za leto 2019 in 2020,  
knjiga izdatkov za leto 2019 in 2020, knjiga prejemkov za leto 2019 in 2020, zahtevke za prejeta 
sredstva z prilogami v letu 2019 in 2020 in podpisane pogodbe.  
 

 

9.2. Ugotovitve nadzora 
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 2020 2019 

Prihodki po letnih izkazih 5.294,64 5.274,15 

Prihodki od članarin 1.435,00 1.360,00 

Prihodki od javnih razpisov 3.833,16 3.865,01 

Keuder 132,00 241,00 

Namenitev dela dohodnine po proračunu 26,48 49,14 

Izkupiček od prodaje vstopnic (Prešernova zdravica in vino) 640,00 0,00 

Prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta 1.923,51 1.730,03 

Prihodki skupaj 7.990,15 7.245,18 

   

Odhodki   

Strokovna izobraževanja (predavanja, strokovna ekskurzija) 970,36 1.430,45 

Prireditve (rez trte, praznik vina, martinovanje, martinov 
pohod) 1.660,19 1.541,53 

Sodelovanje na preseku letnika Podravje v Mariboru 25,00 180,00 

Administrativni stroški (poštnina, pisarniški mat. fotokopije,) 765,65 570,03 

Občni zbor društva 0,00 667,77 

Članarine VINIS, LAS SSD 10,00 60,00 

Potni stroški 0,00 68,82 

Keuder 470,14 92,17 

Bančni stroški 75,27 76,27 

Odhodki skupaj 4.026,39 5.321,67 

 
 
Društvo v bilanci stanja za leto 2019 ne izkazuje kratkoročnih terjatev in obveznosti, ker so le-
te sproti poravnane. Denarna sredstva (blagajna in transakcijski račun) v letu 2019 znašajo 
1.923,51 eur. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2019 se prenese v naslednje leto v višini 
193,48 eur in se porablja v namene delovanja društva. 
 
Društvo v bilanci stanja za leto 2020 ne izkazuje kratkoročnih terjatev in obveznosti, ker so le-
te sproti poravnane. Denarna sredstva (blagajna in transakcijski račun) v letu 2020 znašajo 
3.963,76 eur. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 se prenese v naslednje leto v višini 
2.040,25 eur in se porablja v namene delovanja društva. 
 
Društvo je v letu 2019 od Občine Žalec prejelo sredstva v višini 3.865,01 eur. Sredstva v višini 
1.500,00 eur je društvo porabilo za svoje delovanje in sicer za udeležbo na dogodku ocenitev 
vin letnika 2018 na KGZS Maribor v Mariboru, Martinov pohod, praznik vina v Grižah, za redni 
Občni zbor društva, strokovna izobraževanja. Sredstva v višini 2.365,01 eur pa je društvo 
porabilo za naslednje dogodke: Martinovanje v Žalcu, Trgatev Nikolaje pred obrambnim 
stolpom in Svečana rez trte Nikolaje.  
 
V letu 2020 je društvo zaradi razglašene epidemije COVID-19 delovalo okrnjeno. Veliko 
dogodkov je bilo odpovedanih zaradi ukrepov za zajezitev epidemije. 
 
Društvo je v letu 2020 od Občine Žalec prejelo sredstva v višini 3.833,16 eur. Sredstva v višini 
1.500,00 eur je društvo porabilo za svoje delovanje in sicer za izobraževanje; izvedli so 
prireditev »Prešernova zdravica in vino«; Ocenjevanje vin letnika 2019; rez trte Nikolaje. 
Sredstva v višini 2.365,01 pa je društvo porabilo za naslednje dogodke: Martinovanje na 
podeželski tržnici in Trgatev Nikolaje pred obrambnim stolpom. 
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Društvo vedno sodeluje z Občino Žalec in ZKTŠT Žalec. Sodelujejo tudi z Zvezo turističnih 
društev Občine Žalec in Zvezo vinogradnikov Slovenije Vinis. 
 
 
 10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH  SREDSTEV 
 
Nadzorni odbor ocenjuje, da je je bila poraba javnih sredstev proračuna Občine Žalec za leto 
2019 in 2020 po pregledu dokumentov gospodarna in učinkovita v skladu z veljavnim 
proračunom.   
Pri pregledu porabe javnih sredstev nadzorni odbor  ni odkril napak, nepravilnosti in 
nesmotrnosti. 
 
 

 11. PRIPOROČILO 
 
NO je bil z urejenostjo in transparentnostjo zelo zadovoljno. Zahtevki, ki so bili posredivani na 
OŽ so bili urejeni in dokumentirani z vsemi dokazili in prilogami.  
 
 
 12. NAPOTILO 
 
Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2019 in 2020, ki ga je 
nadziranec prejel po elektronski pošti dne 25. 11. 2021.  
 
Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo. 
 
Žalec, dne 20. 12. 2021 
 
 
Poročilo pripravila: 
Marjeta Jesenek 
 
  Predsednica Nadzornega odbora 
             Slavica Čehovin 
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