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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. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega 
odbora občine Žalec z 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 poročila o opravljenem 
nadzoru 

 
KONČNO  POROČILO  O OPRAVLJENEM NADZORU 

ZDRUŽENJE HMELJARJEV SLOVENIJE za leto 2019 in 2020 
 
 

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

 
 
1. Nadziranec: Združenje hmeljarjev Slovenije za leto 2019 in 2020, Mestni trg 7, 3310 Žalec 
 
2. Sklep o izvedbi nadzora:  št. 060-0004/2021 z dne 15. 2. 2021  
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: Ivan Oset,  predsednik združenja   
 
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  
-  Javni razpis za sofinanciranje  ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
OŽ za leto 2019 in 2020  
-  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 spodbujanju razvoja turizma  
-  Zakon o varstvu osebnih podatkov  
-  Zakon o društvih   
-  Statut Občine Žalec  
 
7. Poročevalec: Slavica Čehovin  
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8. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec  od meseca aprila do 
novembra 2021. 
  
9.  Sodelovanje med  nadzirancem in nadzornim odborom med opravljanjem nadzora  
 
Nadziranec je bil pri posredovanju podatkov kooperativen. Podatke je posredoval po elektronski 
pošti. Pri svojem delu je NO imel na razpolago vso zahtevano dokumentacijo.  
 
10. UVODNI DEL POROČILA  
 
10. 1. Osnovni podatki o nadzirancu  
 
Hmeljarji Slovenije, hmeljarski starešine in hmeljarske  princese Slovenije so 18.6.2004 ustanovili 
Društvo hmeljarskih starešin in princes Slovenije in tako naredili še korak naprej pri ohranjanju tradicije 
slovenskega hmeljarstva. Zaradi povečanja obsega dejavnosti je občni zbor članov društva v januarju 
2018 sprejel odločitev, da se preimenuje v Združenje hmeljarjev Slovenije. Združenje, ki šteje 203 
članov, vodi predsednik ob pomoči upravnega odbora. Od leta 2016 je predsednik združenja hmeljarski 
starešina in vitez hmeljarstva Ivan Oset iz Drešinje vasi.  
V okviru Združenja  deluje več odborov: odbor za hmeljarstvo, odbor za promocijo in odbor za 
priznanja.  
Združenje se financira s članarino, s sredstvi iz javnih razpisov ter donatorskimi sredstvi. Člani Združenja 
opravljajo delo prostovoljno in brezplačno.  
Poleg osnovne naloge, da zastopajo interese vseh slovenskih hmeljarjev, hmeljarskih starešin  in 
princes ter naših simpatizerjev, organizirajo strokovne posvete. Vsako leto sodelujejo na seminarju o 
hmeljarstvu. Organizirajo in sodelujejo  na raznih prireditvah, ki so pomembne za promocijo 
slovenskega hmeljarstva. Tako je vsako drugo nedeljo v avgustu prireditev Dan hmeljarjev, kjer se 
razglasi nov hmeljarski par – starešina in princesa, ki imata nalogo promovirati hmeljarstvo na našem 
in širšem območju. S prireditvijo ohranjajo kulturno dediščino, saj v povorki prikazujejo, kako so 
hmeljarji gospodarili in delali še v času, ko ni bilo novejše mehanizacije.  
  
Iz evidence nevladnih organizacij v javnem interesu je na AJPES-u razvidno, da ima Združenje 
hmeljarjev Slovenije status javnega interesa, ki mu ga je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 
  
11. UGOTOVITVENI DEL  
 
11. 1. Pregledana dokumentacija  
 
Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki smo jih za nadziranca pridobili na  AJPES-u za leta 
2020 in 2019:  
- Bilanco stanja, 
- Izkaz poslovnega izida,  
- Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida   
- Poslovno poročilo.  
 
V Bilanci stanja  izkazuje Združenje hmeljarjev Slovenije  le kratkoročna sredstva – denarna sredstva v 
višini 15.963 EUR   na dan 31.12.2020 in 32.009 EUR na dan 31.12.2019. V enaki višini izkazuje tudi 
obveznosti do virov sredstev – društveni sklad.  
 
V izkazu poslovnega izida so:  

- Prihodki od prodaje znašali 5.626 EUR za leto 2020 in 18.864 EUR za leto 2019.  
- Drugi poslovni prihodki so znašali 53.803 EUR za leto 2020 in 81.847 EUR za leto 2019. 
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- Odhodki iz poslovanja so znašali 73.997 EUR za leto 2020 in 81.451 EUR za leto 2019.   
- Presežek odhodkov nad prihodki je za leto 2020 znašal 14.568 EUR, v letu 2019 pa je bil 

presežek prihodkov nad odhodki 19.260 EUR. 
 
V poslovnem poročilu oz. Poročilu o izvedenih aktivnosti v letu 2020 navajajo, da je stanje 203 članov, 
ki so vplačali po 15 EUR najemnine, tako, da so prihodki od članarin znašajo 3.045 EUR. Znesek stalnih 
stroškov je 130,73 EUR za  bančne stroške in 1.220 EUR stroškov KGZS za strokovno pomoč, 
računovodskih stroškov, stroškov najemnine, elektrike in interneta. Predsednik, tajnica, aktualni 
hmeljarski par, člani UO, člani odbora za promocijo in hmeljarski starešine in princese so opravili so 
približno 1000 ur prostovoljno.  
Projekti Združenja v letu 2020 so bili organiziranje in sodelovanje na prireditvah občinskega pomena 
in širše, čeprav je delovanje Združenja v letu 2020 v veliki meri krojila epidemija covid-19 in je zaradi 
ukrepov veliko planiranih prireditev odpadlo. Združenje je sodelovalo na vseh, ki so bile izvedene in je 
na njih predstavljalo tradicijo slovenskega hmeljarstva in hmeljarstva danes:  

- 30.obletnica Društva laških pivovarjev Laško 18.1.2020 
- 57.seminar za hmeljarje v Laškem 13.2.2020 
- 58.dan hmeljarjev v Braslovčah 9.8.2020  
- Marijin praznik v Petrovčah 15.8.2020  
- Prikaz ročnega obiranja hmelja na Fontani piv  22.8.2020  
- 18.tradicionalni pohod po hmeljski poti 29.8.2020  
- Opraskani od hmelja-delovno srečanje Združenja hmeljarjev z ministrico Aleksandro Pivec 

11.9.2020  
- Srečanje Združenja turističnih društev regije SAŠKA 25.9.2020  
- 17.vseslovensko srečanje kmetov – Slomškova nedelja na Ponikvi 11.10.2020  
- Sodelovanje v medijih, Eko muzeju in Fontani piv: Oddaja Dobro jutro 17.1.2020, promocijsko 

fotografiranje za Fontano piv 19.8.2020, Prvi radio: Zgodba o zelenem zlatu 23.8.2020, 
intervju za Novi tednik 27.8.2020, Prvi radio: Danes ob trinajstih 11.9.2020, obisk pohodnikov 
v Eko muzeju 15.9.2020.  

- Organizacija strokovne ekskurzije 30.6.2020. 
- Občni zbor Združenja 28.1.2020, ki je bil volilni in s številnimi gostji 
- Novi upravni odbor je imel v letu 2020 štiri seje in pet korespondenčnih sej 
- Izobraževanja: Zaščita geografske označbe Štajerski hmelj 25.9.2020 in izobraževanje na 

temo viroida 17.6.2020 in sodelovanje na sejah Mednarodnega združenja hmeljarjev  
- Promocija Združenja v letu 2020: sodelovanje na sejmih v tujini je odpadlo  
- Vzdrževanje spletne strani hmeljarji.si in družbenega omrežja FB. 

 
V poslovnem poročilu oz. Poročilu o izvedenih aktivnostih za leto 2019 so bile izvedene podobne 
aktivnosti kot v letu 2020. Med večjimi projekti pa je bil Svetovni hmeljarski kongres, ki se je v Žalcu 
dogajal 30. in 31.7.2019 na katerem so sodelovali hmeljarji in strokovnjaki s področja hmeljarstva iz  15 
držav. 
 
Združenje hmeljarjev Slovenije vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. 
 
NO je pridobil in pregledal še naslednjo dokumentacijo, ki se nanaša na pridobljena sredstva od Občine 
Žalec in porabo teh sredstev:  
  
1. s strani Občine Žalec smo pridobili kartico konta kratkoročnih obveznosti iz poslovanja za Združenje 
hmeljarjev Slovenije iz katere smo se seznanili, da je občina Žalec nakazala Združenju 3.137,13 EUR  v 
letu 2020 in 2.524,98 EUR  v letu 2019 za sofinanciranje delovanja Združenja na področju turizma in 
kmetijstva. 
   
2. Odločbo št. 330-0058 z dne 11.5.2020 in na njeni osnovi Pogodbo št. 330-0058/2020 z dne 22.5.2020  
sklenjeno med Občino Žalec in Združenjem hmeljarjev Slovenije s katero je Občina Žalec odobrila 
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Združenju 1.174,31 EUR za sofinanciranje programa društva na področju ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja. 
 
3. Odločbo št. 322-0004 /2020 z dne 8.7.2020 za sofinanciranje programov, projektov in prireditev s 
področja turizma za leto 2020 v višini 1.962,82 EUR in na njeni osnovi Pogodbo  z dne 7.8.2020. Ker je 
Združenje posredovalo poročilo, da planirane aktivnosti v letu 2020 niso bile v celoti realiziranje, je bil 
Sklenjen  Aneks k pogodbi z dne 22.12.2020. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 v 58.členu določa, da sme občina v letu 2020 zaradi izjemnih okoliščin  
izplačati celotni znesek načrtovanih sredstev za izvedbo aktivnosti oziroma dejavnosti nevladnih 
organizacij, pri čemer se šteje , da so sredstva porabljena upravičeno, če bo prejemnik sredstev 
posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev do 31.12.2021. Zato je bil sklenjen aneks za 
podaljšanje roka za izvedbo realiziranih aktivnosti. Znesek  po pogodbi je bil v letu 2020 v celoti 
izplačan. Združenje se je zavezalo, da bo nerealizirane aktivnosti izvedlo do 31.12.2021. 
 
4.  Združenje hmeljarjev Slovenije nam je za porabo sredstev prejetih od Občine Žalec poslalo 50 
računov za leto 2019 in 2020. Navajamo večje vrednosti:  
-  Račun Kulturno društvo Savinjski Oktoberfest od 5.11. 2019, 500 EUR, storitve za oktoberfest 
-  Račun Mesarstvo Čas od 30.9.2019, 539,86 EUR, živila  
-  Račun Bojana Draksler s.p. od 26.7.2019, 1.390 EUR, izdelava obleke za starešino in princeso 
-  Račun Peter Petrak Zajc s.p. od 12.8.2019, 890 EUR, fotografije hmeljarskega kongresa  
- Račun Enter d.o.o. od 7.11.2019, 3.065,40, 110 kom alu tabel Hmeljarske kmetije  
- Račun Nurnberg Messe od 12.do14.11.2019, 4.682,80 EUR, razstavni prostor  
- Račun Nurnberg Messe od 12.do14.11.2019, 852,99 EUR, inštalacije na sejmu 
- Račun Kupipoceni od 11.11.2019, 600,00 EUR, najem kombija  
- Račun Bota s.p. od 11.12.2019, 607,56 EUR, namizni in stenski opomniki  
- Račun Marcel Šalej s.p. od 4.2.2019, 850 EUR, razvoj WEB hmeljarji.si 
- Račun Nomago od 30.6.2020, 500 EUR, avtobusni prevoz  
- Turistična kmetija pri Flandru od 30.6.2020, 634,70 EUR, prehrana 
- Gostišče Gačnik od 30.6.2020, 410,00 eur, meniji 
- Račun Bojana Draksler s.p. od 25.7.2020, 1.300,00 EUR, oblačila za princeso in starešino 
- Račun KGZS Celje od 10.12.2020, 1.220 EUR, financiranje koordinatorja štajerski hmelj. 
 
12. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV  
 
Nadzorni odbor ocenjuje, da je bila poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno 
in učinkovito porabljena.  
 
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, ki ga je nadziranec prejel po 
elektronski pošti dne 29. 11. 2021.  
 
Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo. 
 
Žalec, dne 20. 12. 2021 

                                                           
Poročilo pripravila:                                                                          Predsednica Nadzornega odbora        
Bernarda Simončič                                                                                          Slavica Čehovin  
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