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Na podlagi 41. in 44. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 12. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na 14. redni 

seji dne 15. 10. 2018 sprejel 

  

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 

Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti turističnih društev in aktivov 

kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2018 
 
  

Nadzorni odbor v sestavi:  
1. Kajzer Bogdan, predsednik odbora  
2. Martin Deželak, član 
3. Darko Dolinšek, član  
4. Marko Homer, član  
5. Cecilija Možič, članica  
 
Poročevalec/Pooblaščenec: Martin Deželak 

Ime nadzorovanega organa:  
Občina Selnica ob Dravi 
Slovenski trg 4 
2352 Selnica ob Dravi 
 
 

OSNOVNI PODATKI O NADZORU 

Za izvedbo nadzora je bil na 12. seji Nadzornega odbora imenovan pooblaščenec: Martin 
Deželak.  
Nadzorovana stranka: Občina Selnica ob Dravi.  
 
Odgovorna oseba: župan, Jurij Lep  
S sklepom o uvedbi in vsebini obravnavanega nadzora je NO seznanil nadzorovano stranko dne 
21.06.2018.  
 
Predmet nadzora: zakonitost in transparentnost izvedbe javnega razpisa in pravilnost 
razpolaganja z javnimi sredstvi občine za vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti turističnih društev 
in aktivov kmečkih žena. Nadzor je bil opravljen 24. 8. 2018, v prostorih občine na naslovu 
Slovenski trg 4. 
 

 



 

UVOD 

PRAVNA PODLAGA ZA NADZOR 

 
Na podlagi programa dela nadzornega odbora v letu 2018, sprejetim na 11. seji nadzornega odbora, 

ki je bila 22. 3. 2018, 42. člena Statuta občine ter 9. in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora je bil 

opravljen pregled javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti turističnih društev in 

aktivov kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2018 (v nadaljevanju razpis).  
 

PREGLEDANA DOKUMENTACIJA 

Osnovni pravni akti za pregled so:  

- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi 

(MUV, št. 12/2014), 

- Pravilnik o dodelovanju pomoči de minimis in drugih ukrepov razvoja podjetništva, 

inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2007),  

- Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 4/18),  

- Pravilnik o postopku dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz 

proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2007) 

- Razpis za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti turističnih društev in aktivov kmečkih žena v 

Občini Selnica ob Dravi za leto 2018 razpisna dokumentacija,  

- Prispele vloge društev ter merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev s področja 

turizma v Občini Selnica ob Dravi. 

 

Namen in cilj nadzora:  
- usklajenost odlokov in pravilnikov  

- pregled Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti turističnih društev in aktivov 

kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2018, 

- zakonitost in transparentnost izvedbe javnega razpisa in 

- pravilnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za vzpodbujanje aktivnosti s področja 

turizma 

 
Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora: 
 

- sodelovanje med NO oziroma pooblaščencem Martinom Deželakom in občino je potekalo na 

osnovi ustno postavljenih vprašanj NO. Nadzorovani organ je dal v pogled celotno zadevo – 

javni razpis. 

 
 

UGOTOVITVENI DEL 

Na razpis je bilo prijavljenih 7 društev in aktivov, ki se v naši občini ukvarjajo s spodbujanjem turizma 

(v nadaljevanju društva) s sedežem v Občini Selnica ob Dravi. Vse vloge za razpis so bile oddane 

pravočasno. 6 društev je moralo svojo vlogo dopolniti. Vsa društva so svoje vloge in dopolnitve vlog 

oddala pravočasno, upoštevajoč 1. odstavka 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 

(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 

82/13). Imenovana komisija za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov 

kmečkih žena je dosledno upoštevala vse v razpisu zahtevane časovne okvirje. Vsa društva so 

pogodbo o sofinanciranju podpisali pravočasno. Na sklep o dodelitvi sredstev se ni pritožilo nobeno 

društvo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034


 

16. 5. 2018 je imenovana komisija za turizem na svoji 2. seji obravnavala popolne prejete vloge. 

Razdeljenih je bilo 10.000,00 EUR oziroma 3.970 točk. Ena točka je bila vredna 2,518889 EUR. 

Izračuni skupnih točk za posamezne izvajalce so pravilni. Podrobno sem pregledal dodeljene točke 5 

naključno izbranih društev. Vse točke so bile dodeljene v skladu z razpisom.  

 

SKLEP 

Pri pregledu javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti turističnih društev in aktivov 

kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2018 ni bilo ugotovljenih nobenih pomanjkljivosti. 

Denarna sredstva v višini 10.000,00 EUR, ki so bila zagotovljena v proračunu Občine Selnica ob Dravi 

za leto 2018 na proračunski postavki 04.3.1.05 (Društva in aktivi kmečkih žena -1403 Spodbujanje 

razvoja turizma in gostinstva), so bila razdeljena v skladu z razpisom in pravilniki. 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 
/ 
 
ZAKLJUČEK 
Na posamezne navedbe »osnutka poročila nadzora javnega razpisa Občine Selnica ob Dravi za leto 
2018 je nadzorovana stranka v skladu s 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila 
Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine 
Selnica ob Dravi v zakonitem roku od dneva vročitve odgovorila v obliki odzivnega poročila dne, 
10.10.2018. 
 
Občina Selnica ob Dravi je v odzivnem poročilu zapisala, da na osnutek poročila o opravljenem 
nadzoru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti društev s področja turizma v Občini 
Selnica ob Dravi za leto 2018 nima pripomb. 
 
Na osnovi Odzivnega poročila Občine Selnica ob Dravi lahko ugotovimo, da ni pripomb in 
odgovorov, ki bi vplivali na naše ugotovitve v Osnutku poročila nadzora Javnega razpisa za 
sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti društev s področja turizma v Občini Selnica ob Dravi 
za leto 2018. 

 

Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je Nadzorni odbor 

Občine Selnica ob Dravi, dne, 15.10. 2018 v zadevi nadzor Javnega razpisa za sofinanciranje 

aktivnosti in dejavnosti društev s področja turizma v Občini Selnica ob Dravi za leto 2018 

obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Selnice ob Dravi. 
 
Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi. 
 

 
Poročilo je pripravil: 
Martin Deželak 
 

          Bogdan KAJZER 
         Predsednik Nadzornega odbora 
 


