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Nadzornega odbora (NO) Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 56/2016) ter 
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odbor Občine Vransko podaja naslednje: 
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1 UVOD 

 

1.1 Pobuda za nadzor 

 

NO Občine Vransko je 5. 9. 2018 na svoji redni seji sprejel odločitev o uvedbi postopka 

nadzora nad financiranjem društev za leto 2017. Ustrezni sklep o uvedbi postopka nadzora je 

bil pristojnim organom Občine in njihovim strokovnim sluţbam po elektronski poti predloţen 

dne 6. 9. 2018 (velja predpostavka, da je bil Občini vročen 6. 9. 2018). 

 

1.2 Namen in cilji nadzora  

 

V skladu s 7. členom Pravilnik so namen in cilji nadzora: 

 

o preveriti skladnost zakonskih in podzakonskih aktov, ki opredeljujejo financiranje 

nevladnih organizacij, 

o preveriti postopke dodelitev finančnih sredstev društvom v letu 2017, 

o poročati o ugotovljenih nepravilnostih, 

o sprejeti ustrezne sklepe ter podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje 

organa.  

 

1.3 Nadzorovana oseba 

 

Nadzorovana oseba je Občina Vransko (v nadaljevanju tudi: Občinska uprava, OU), ki jo 

predstavlja in zastopa ţupan Franc Sušnik, Vransko 59, 3305 Vransko.  

 

Z izrazi »Občinska uprava, Občina Vransko, OU« ali »odgovorna-e oseba-e« je mišljen ţupan 

občine Vransko.  

 

1.4 Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

 

1.4.1  Podatki o organizaciji 

 

Občina Vransko samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), 

določene s statutom Občine Vransko v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Njene temeljne 

naloge so normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena, upravljanje občinskega 

premoţenje, spodbujanje gospodarskega razvoja, ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, 

vključno s skrbjo za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Njena naloga je tudi  

urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne sluţbe, zagotavljanje in pospeševanje razvoja 

predšolskega varstva, vzgojno-izobraţevalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Med 

njene naloge sodi tudi pospeševanje zdravstvene dejavnosti ter sluţbe socialnega varstva. 

Njena naloga je tudi pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, skrb za 

varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki, vključno z drugimi  

dejavnostmi varstva okolja, skrbjo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in urejanje  

drugih lokalnih zadev javnega pomena. 
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1.4.2  Organi in organiziranost 

 

Organi občine so: občinski svet, ţupan, nadzorni odbor in volilna komisija. V skladu z ZLS 

(34. a člen) so ţupan in člani občinskega sveta voljeni občinski funkcionarji.  

 

Organiziranost občinske uprave: 

Delo občinske uprave vodi v. d. direktorice občinske uprave, gospa Marija Jerman. 

Občina Vransko ima enovito občinsko upravo: 

o tajništvo 

o področje splošnih, upravno pravnih zadev, ZIR in javnih financ 

o področje okolja, prostora in komunale 

o področje druţbenih dejavnosti 

o medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja 

 

Skupna Občinska uprava Občine Vransko in Občine Tabor je organizirana za področje 

računovodstva, ki ga vodi gospa Mihaela Zupančič. 

 

1.4.3  Število zaposlenih v občinski upravi 

 

V pregledovanem obdobju je bilo v občinski upravi zaposlenih 4,5 oseb od 6 sistemiziranih 

delovnih mest.  

 

1.4.4  Organiziranost Občine Vransko  

 

Občina ima trinajst oţjih delov občine (trško skupnost in dvanajst vaških skupnosti). Oţji deli 

občine nimajo statusa pravne osebe javnega prava. Območje občine obsega šestnajst naselij. 

 

1.5  Nadzorni odbor (v nadaljevanju tudi: NO) občine Vransko  

 

1.5.1  Člani NO 

 

V skladu z 32. a členom ZLS je člane nadzornega odbora (odslej tudi NO) dolţan imenovati 

občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji konstitutivni seji. Ker člani NO niso voljeni, pač 

pa imenovani, se ne uvrščajo med občinske funkcionarje (34. a člen ZLS).  

 

V mandatnem obdobju 2014 do 2018 je občinski svet občine Vransko v NO imenovani 

naslednje občane:  

o Boţena Macarol - predsednica 

o Simona Kropivšek - članica 

o Janez Lencl – član 

 

1.5.2  Pobuda za nadzor, področje nadzora in izvajalci nadzora 

 

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Vransko je NO dolţan izvajati nadzor nad namensko in 

smotrno porabo proračunskih sredstev. Nadzor nad financiranjem društev v občini Vransko za 

http://www.vransko.si/pristojnosti-2/
http://www.vransko.si/pristojnosti-3/
http://www.vransko.si/pristojnost/
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leto 2017 se izvaja kot redni letni nadzor v skladu s 40. členom Statuta občine Vransko in na 

podlagi Sklepa o izvedbi nadzora nad financiranjem društev za leto 2017, ki je bil v skladu s 

Poslovnikom NO sprejet na njegovi redni seji, dne 5. 9. 2018. V sklepu je določeno, so bili za 

izvedbo nadzora zadolţeni naslednji člani NO: 

o Boţena Macarol - predsednica 

o Simona Kropivšek - članica 

o Janez Lencl – član 

 

1.5.3  Obdobje in potek nadzora 

 

Postopek pregleda in izdelave osnutka Poročila o pregledu je potekal v času od 20. 9. 2018 do 

25. 10. 2018 v prostorih Občine Vransko.  

 

1.5.4  Tehnika pregledovanja 

 

Nadzorniki smo pregledali vse splošne akte in dokumente v zvezi s financiranjem društev za 

leto 2017, ki nam jih je predloţila OU 20. 9. 2018 in 2. 10. 2018 na podlagi pisnih zahtev NO 

(navedenih v zapisnikih sej NO), pridobili pa smo jih tudi na spletni strani Občine Vransko.  

 

Pri nadzoru nad financiranjem društev smo se osredotočili predvsem na skladnost zakonskih 

in podzakonskih pravnih podlag ter na postopke in kriterije za dodelitev sredstev.  

 

1.5.5  Pravne in strokovne podlage za nadzor    

 

Podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in interni akti, ki se jih v občini Vransko 

uporablja na področju sofinanciranja društev, in sicer:  

 

o Zakon o javnih financah, Ur. l. RS, št. 79/1999 do 96/2015, 

o Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 – UPB do 82/2013), 

o Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko za leto 2017, 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v 

letu 2017, 

o Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2017,  

o Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 

2017 – vse objavljeno v Uradnih objavah občine Vransko, št. 60/2016; 

o Letni program kulture v občini Vransko za leto 2017 in 

o Letni program športa v občini Vransko za leto 2017 (oboje objavljeno v Uradnih 

objavah občine Vransko, št. 59/2016; 

o Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vransko (Ur.l.RS, št. 

1r4/2010); 

o Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko, Ur.l. RS, št. 

14/2010), 

o Pravilnik o sofinanciranju socialno-varstvenih programov in programov drugih 

društev na območju občine Vransko (Ur.l.RS, 14/2010) 
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o Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki 

se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko (dokument na 2 straneh brez datuma 

izdaje, organa sprejema in pravnih podlag, na podlagi katerih je izdan); 

o Merila za vrednotenje in izbor programov športa v občini Vransko za leto 2017 

(dokument na 13 straneh, brez datuma izdaje oz. sprejema in pravnih podlag, na 

podlagi katerih je bil izdan;  

o Kostanjevec, M. at all., Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni, Priročnik 

o izvajanju občinskih razpisov, CNVOS at all 

 

1.5.6  Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora  

 

Pred začetkom pregleda je NO prejel vso zahtevano dokumentacijo, s katero je nadzorovana 

oseba razpolagala v času pregleda. Med pregledom smo ugotovili in pojasnili v točki 3.1, da 

se konto kartica 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam, ne ujema s podatkom v 

zaključnem računu. OU je celotno predmetno konto kartico predloţila v odzivnem poročilu.  

 

1.5.7  Omejitve pri izvajanju nadzora 

 

Pri izvajanju nadzora smo se omejili predvsem na pregled pravnih podlag in postopkov 

sofinanciranja društev v občini Vransko v letu 2017.  

 

1.5.8  Seznam društev v občini Vransko 

 

Iz spletne strani občine Vransko
1
 izhaja, da so v njej registrirana naslednja društva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.vransko.si/društva in organizacije/društva/ 

http://www.vransko.si/društva
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Tabela 1: Seznam društev, registriranih v Občini Vransko 

 

Naziv društva 
Sofinanciranje iz proračuna 

v letu 2017 

1. Prostovoljno gasilsko društvo Vransko DA 

2. Prostovoljno gasilsko društvo Ločica pri Vranskem DA 

3. Prostovoljno gasilsko društvo Prekopa-Čeplje-Stopnik DA 

4. Prostovoljno gasilsko društvo Tešova DA 

5. Čebelarsko društvo Vransko DA 

6. Lovska druţina Vransko DA 

7. Nogometni klub Vransko DA 

8. Planinsko društvo Vransko DA 

9. Športno rekreativno društvo Ločica pri Vranskem DA 

10. Košarkarsko društvo VRANI Vransko DA 

11. Folklorno društvo Vransko DA 

12. Športno društvo Vransko DA 

13. Strelsko društvo Vransko DA 

14. Ţupnijska Karitas Vransko DA 

15. OO Rdečega kriţa Vransko DA 

16. Kulturno društvo Vransko DA 

17. LIvRA, Literarno društvo Vransko DA 

18. Društvo upokojencev Vransko DA 

19. Društvo univerza za tretje ţivljenjsko obdobje Vransko DA 

20. Kulturno umetniško društvo Kaplja DA 

 

Pri nadzoru nad prejetimi finančnimi sredstvi za financiranje društev v letu 2017 ugotavljamo, 

da so bila planirana proračunska sredstva za sofinanciranje programov/aktivnosti društev 

razdeljena med vsa društva, ki so se prijavila na javni razpis. Na podlagi vzorčenja smo 

naključno izbrali 10 društev in na spletni strani AJPES preverili, če so oddali računovodske 

izkaze (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja…). Med njimi dvoje društev ni oddalo izkazov 

za leto 2017. Društvo univerza za tretje ţivljenjsko obdobje Vransko ni oddalo računovodskih 

izkazov za leto 2017, čeprav je v letu 2017 iz občinskega proračuna prejelo 576,50 eur. 

Proračunska sredstva v višini 455,20 eur je v letu 2017 prejelo tudi Športno društvo S FIT, ki 

prav tako ni oddalo AJPESU računovodskih izkazov za leto 2017 (morda posluje z drugačnim 

nazivom, saj ga ni najti v poslovnem registru). 

 

Odzivno poročilo k tej točki:   

»Trditev, da dve društvi nista oddali izkazov za leto 2017 je neresnična. Letno poročilo 

Društva univerza za tretje Ţivljenjsko obdobje Vransko za leto 2017 je bilo na spletni strani 

AJPES objavljeno 15. 5. 2018. Tudi Športno društvo S FIT je oddalo letno porodilo za leto 

2017, na spletni strani AJPES objavljeno 15.5. 2018.« 

 

NO je ugovor OU sprejel. 

 



6 

2 PREDMET PREGLEDA IN NAČIN PRIDOBIVANJA DOKUMENTACIJE ZA  

PREGLED 

 

2.1 Predmet pregleda  

 

Predmet pregleda so bile veljavne pravne podlage, merila in postopki za sofinanciranje 

društev v občini Vransko za leto 2017.   

 

2.2 Način priprave in pridobivanja zahtevane dokumentacije 

 

Občinski upravi smo v Sklepu o izvedbi nadzora naloţili, da do datuma začetka pregleda 

pripravi dokumentacijo in akte, iz katerih izhaja postopek, način izbire oz. merila za dodelitev 

finančnih sredstev. Zahtevano dokumentacijo smo pred začetkom nadzora prejeli, določeno 

dokumentacijo, ki se je kasneje, ob pisanju poročila izkazala za potrebno, pa smo prejeli kot 

priloge Odzivnega poročila.   

 

NO je prejel od OU dne 13. 11. 2018 Odzivno poročilo o opravljenem nadzoru nad 

financiranjem društev v letu 2017 (št. 410-01/2018-01). Pripombe OU na posamezne 

ugotovitve navajamo na koncu posameznih točk, skupaj z opredelitvijo NO (sprejem ali 

zavrnitev) do njih.  

 

3 NADZOROVANA PODROČJA PRI POSTOPKU FINANCIRANJA 

DRUŠTEV IN ODZIVNO POROČILO OU NA POSAMEZNE 

UGOTOVITVE   

 

3.1 Nadzor nad planiranimi, realiziranimi in knjiženimi finančnimi transferi 

društvom v letu 2017 

 

V prvem delu nadzora smo pregledali planirana in porabljena finančna sredstva za 

financiranje društev v letu 2017. Ugotovili smo, da je v Odloku o rebalansu proračuna za leto 

2017 (Uradne objave občine Vransko, št. 70/2017) pod postavko 41 Tekoči transferi, 

podskupina 412 prikazan znesek predvidenih transferov nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam v višini 83.059,00 eur. V Zaključnem računu proračuna občine Vransko za leto 

2017 je v postavki 41 Tekoči transferi, podskupina 412 prikazan znesek realiziranih 

transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 84.825 eur. Razlika med 

planiranimi in realiziranimi transferi znaša 1.766 eur in pomeni preseţek nad planiranimi 

sredstvi, ki v Obrazloţitvi zaključnega računa proračuna za leto 2017 ni pojasnjen. 

 

Občinska uprava nam je predloţila konto kartice konta 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam za leto 2017.  
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Tabela 2: Proračunske postavke z zneski 

 

Proračunska postavka Znesek/eur 

11031     739,54 

11032   2.997,91 

08029 34.799,49 

08015     500,00 

07006  1.662,00 

07005  2.495,00 

08028  7.000,00 

07004  2.103,00 

08024  2.250,00 

SKUPAJ 54.546,94 

 

Ugotavljamo, da konto kartice, iz katerih bi bil razviden znesek sofinanciranja gasilskih 

društev, nismo prejeli. Razlika med zneskom izkazanih proračunskih transferov nepridobitnim 

organizacijam v Zaključnem računu občine Vransko za leto 2017, izkazanih v višini 

84.825,00 eur in seštevkom konto kartic teh transferov znaša 30.278,06 eur manj, kot je 

prikazano v ZR proračuna za leto 2017.  

 

Občinski upravi predlagamo, da v odzivnem poročilu to razliko pojasni z ustreznimi dokazi 

(npr. konto kartica gasilskih društev,…). 

Odzivno poročilo k tej točki:   

»Nepojasnjena razlika v obrazloţitvah ZR v skupni višini 1.765,70€ predstavlja 32,20€ manj 

porabljenih sredstev na PP 11031 (Trajnostno gospodarjenje z divjadjo), 2,09€ manj na PP 1 

1032 (Sof. društev s področja kmetijstva), 1.000€ več sredstev na PP 08029 (Programi športa) 

za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter 800,01€ več na PP 03007 (PGD Vransko) za pomoč 

pri izvedbi tekmovanje gasilcev veteranov s starimi brizgalnami.  

Porabljena sredstva smo črpali iz PP 10012 (Povečanje zaposljivosti), kjer je bilo planiranih 

preveč sredstev.  

Poslane so bile konto kartice po proračunskih postavkah za društva, katera so financirana na 

podlagi razpisa v skupni vi5ini 54.546,94€. Kartico vseh transferov v letu 2017, v višini 

84.824,59€, vam prilagamo. Trditev da obstaja razlika med zneskom prikazanih v ZR občine 

Vransko za leto 2Ol7 in kontom kartice NE DRŢI! Razlika v seštevku ţe prejetih kartic in 

skupno kartico predstavljajo nakazana sredstva za tekoče delovanje gasilskih društev na 

osnovi sklenjene letne šest-partitne pogodbe o financiranje gasilskih društev in Gasilske zveze 

za delovanje GZ ter sofinanciranje strokovnega sodelavca GZ (20.800€), financiranje 

političnih strank na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in v skladu s sklepom OS 

št. 52 z dne 17.3.2015, po sprejemu razdelilnika za leto 2017 (2.826€), sofinanciranje 
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delovanja javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti (400€), tekoči transfer RDO Deţela 

Celjska za skupno promocija območja RDO Deţela Celjska (560€), sofinanciranju nalog 

regionalnega razvoja za leti 2016 in 2017 Razvojni agenciji Savinja (1.141,65€) ter 

financiranje dejavnosti iz naslova razvoja turizma in promocije občine (4.550€).« 

NO je pojasnilo OU in predložno dokazno gradivo sprejel. 

 

3.1.1  Način razdeljevanja sredstev med upravičence, ki izpolnjujejo razpisne pogoje 

 

Občinski svet Občine Vransko je na svoji 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel tri pravilnike o 

sofinanciranju programov in dejavnosti društev. Vsi trije so bili objavljeni v Uradnem listu 

RS, št. 14/2010.  

 

V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v 

občini Vransko je v 5. členu predpisano, da »merila in kriteriji določajo razmerja financiranja 

v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih temu področju, ki jih vsako leto določi 

Občinski svet v proračunu Občine Vransko«. 9. člen določa, da »strokovna komisija na 

podlagi meril in kriterijev pripravi predlog izbora projektov in programov dejavnosti s 

predlogom razdelitve razpoloţljivih proračunskih sredstev«. 10. člen istega pravilnika vsebuje 

določbo, na podlagi katere vodja občinske uprave (direktor) s sklepom o izidu razpisa obvesti 

vse prijavljene na razpis. Zoper sklep je moţno podati ugovor ţupanu najkasneje v roku 8 dni 

po prejemu sklepa«. Njegova odločitev je dokončna.  

 

Tudi Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko vsebuje enake rešitve 

glede meril in kriterijev ter moţnosti »ugovarjanja« navedbam o izidu razpisa v sklepu. Tudi 

na tem področju je moţnost podaje ugovora ţupanu le v roku 8 dni po prejemu sklepa. Tudi tu 

je kot upravni akt naveden sklep, čeprav Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v 

drugem odstavku 100. člena jasno določa, da se odločba lahko izda šele, ko je sprejet 

proračun za leto, v katerem se odločba izdaja.   

 

Smiselno enake rešitve na področju izbora izvajalcev programov in moţnosti ugovarjanja 

zoper sklep o dodelitvi sredstev vsebuje tudi Pravilnik o sofinanciranju letnega programa 

športa v Občini Vransko (na ţupana v roku 8 dni po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev).  

 

Ugotavljamo, da citirani pravilniki predpisujejo obveščanje izbranih prijaviteljev na razpise s 

sklepi in ne z odločbami, kar ni pravilno. Sklepi, ki smo jih pregledali, niso vsebovali meril, 

ki jih je izbrani prijavitelj izpolnjeval, niti ni v njih obrazloţitve
2
 odločitve, kot ene bistvenih 

sestavin sklepa oziroma odločbe. Več o tem v nadaljevanju tega poročila.  

 

                                                           
2
 Resolucija Sveta Evrope (77) 31 v minimalne standarde postopkovnega varstva zajema tudi Pravico 

do obrazloţitve (Statement of reasons). Gre za temeljno pravico stranke, ki organu nalaga, da mora 

vsako svojo odločitev v upravnem aktu utemeljiti tako, da navede razloge za svojo odločitev. Le-to pa 

v morebitnem nadaljevanju postopka omogoča preizkus zakonitosti obrazloţitve, ki predstavlja 

varstvo temeljnih pravic in svoboščin posameznika. 
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V upravnih postopkih, kjer je potrebno proučiti več pogojev, meril, dokazil, kvaliteto 

posameznih programov, je potrebno izdajati prijaviteljem odločbe, zoper katere je moţen 15-

dnevni pritoţbeni rok na drugostopni organ, v tem primeru na ţupana (v upravnem aktu 

navedba z imenom in priimkom).   

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) določa, da je sklep posamični pravni akt, s 

katerim organ odloča le o: 

 

o vprašanjih povezanih z upravnim postopkom in 

o postranskih vprašanjih povezanih z izvedbo postopka in se o njih ne odloča z odločbo. 

 

Glede na citirano določbo ZUP ne vidimo utemeljenih razlogov, da se v postopkih odločanja 

o sofinanciranju društev ne bi odločalo z odločbo. Ne glede na dejstvo, da morata imeti oba 

individualna pravna akta enako vsebino
3
, je med njima precejšnja podobnost, pa tudi 

vsebinska razlika, ki lahko vpliva na pravno varnost posameznega prijavitelja v postopku 

dodeljevanja proračunskih sredstev: 

 

- Odločba se načeloma izdaja v pisni obliki, z njenimi temeljnimi sestavinami, izjemoma v 

ustni, kar je praviloma značilnost sklepov. 

 

- Učinek odločbe je lahko konstruktiven (pravno razmerje se ustanovi, spremeni ali ukine), ali 

deklarativen, kjer gre za ugotovitev pravnega razmerja. 

 

- Pravno sredstvo, ki je dovoljeno zoper odločbe je suspenzivna pritoţba, za razliko od sklepa, 

kjer je omenjeno pravno sredstvo dovoljeno le izjemoma, in dovoljena izredna pravna 

sredstva, ki pri odločbi niso moţna. 

 

- Odločba upošteva formalne in materialne predpise, za razliko od sklepa kjer gre za 

upoštevanje zgolj formalnih predpisov.
4
 

 

NO meni, da se v upravnem postopku po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku 

izda akt o upravni zadevi, ki je lahko v obliki odločbe, le izjemoma pa v obliki sklepa. 

Občinska uprava je dolţna voditi ugotovitveni postopek tako, da ugotovljeno dejansko stanje 

primerja z materialnim predpisom, nato pa »sklepati oz. odločati«, ali je ugotovljeno dejansko 

stanje v konkretni zadevi skladno z dejstvi in okoliščinami, ki jih materialni predpis določa 

kot pogoje za nastanek, spremembo ali prenehanje oz. ugotovitev pravnega razmerja. 

Občinska uprava zaključi ugotovitveni postopek z odločbo, s katero odloči o predmetu 

postopka. S sklepom se odloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na sam postopek, tj. o 

procesnih vprašanjih (o zavrženju vloge, o ustavitvi postopka, itd). ZUP ne »pozna« 8 

dnevnega pritoţbenega roka oz. roka za ugovor zoper sklep ali odločbo, pač pa 15-dnevni rok, 

kar delno pojasnjujemo tudi v nadaljevanju.  

 

                                                           
3 Vsak sklep in odločba imata v skladu z ZUP šest obveznih elementov, med katerimi je bistvena »obrazloţitev« 
4
 Breznik, Janez, Štucin, Zdenka, Marflak, Jonika. Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. GV 

zaloţba, Ljubljana 2008 



10 

V Uradnih objavah občine Vransko št. 59/2016 sta bila objavljena Letni program kulture v 

občini Vransko za leto 2017 in Letni program športa v občini Vransko za leto 2017. V obeh 

dokumentih so določena področja oz. nameni porabe proračunskih sredstev za financiranje 

posameznih aktivnosti oz. dejavnosti nepridobitnih organizacij v občini. Na podlagi obeh 

citiranih letnih programov, sta bila v Uradnih objavah občine Vransko, št. 60/2016 objavljena 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko za leto 2017 in Javni 

razpis za izvajanje letnega programa športa v občini Vransko v letu 2017. Del javnega razpisa 

mora biti tudi razpisna dokumentacija. Oba javna razpisa vsebujeta napotitev na spletno stran, 

kjer se prijavitelji lahko seznanijo z merili za vrednotenje in izbor programov, pridobijo pa 

lahko tudi ustrezno, enotno razpisno dokumentacijo, kar je v skladu z zakonodajo.    

 

Odzivno poročilo k tej točki: 

»Drugi odstavek 2. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, St. 24/06 - 

uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS- 1 , 126/07 , 65/08, 8/10 in 82/13) določa:  

 

»(2) Šteje se, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki zadevi 

vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to 

zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave zadeve.« 

 

Sodna praksa Upravnega sodišča RS (sodba II U 229/2010) glede izvajanja javnih razpisov 

napotuje na smiselno uporabo ZUP v naslednjem primeru: 

 

»V primeru javnih razpisov gre za javnopravno zadevo v smislu 4. člena ZUP, v kateri se 

določbe ZUP smiselno uporabljajo, kolikor področje ni urejeno s posebnim zakonom.« 

 

NO ugovora ni sprejel. OU namreč ni pojasnil na katere posebne zakone (Lex specialis), 

razen zakona o športu,  se njihova pripomba nanaša. 
5
  

 

3.1.2 Opis postopkov in ugotovitve NO pri nadzoru razdelitve sredstev med 

upravičence 

 

Proučili smo postopke, merila in kriterije za razdelitev sredstev med prijavitelje. 

Ugotavljamo, da se sredstva razdeljujejo med vse prijavitelje, ki izpolnjujejo razpisne 

pogoje. Pozitivna stran tega načina je relativno zadovoljstvo prijaviteljev (predvsem novih in 

neizkušenih…), saj nihče od upravičenih prijaviteljev ne ostane brez sredstev. Slabost 

takšnega načina razdelitve sredstev je velika razpršenost sredstev, ki nobenemu projektu ne 

zagotavlja zadostnih finančnih sredstev za normalno izvedbo programov in s tem doseganja 

                                                           
o 

5 Vir za zavrnitev tega ugovora so ustrezne pravne podlage in navodila, objavljena v 

Kostanjevec, M. at all., Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni (2015).  Priročnik 

o izvajanju občinskih razpisov. Zaloţili: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij – CNVOS, Zavod PIP – Pravni informacijski center Maribor in drugi. 

Če postopek dodeljevanja sredstev ni voden v skladu z ZUP (če posebni zakon določenega 

področja ne ureja, ali ga ne ureja v celoti, se v postopku neposredno uporabijo določbe ZUP).  
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ciljev iz letnih programov, zaradi česar je učinkovitost porabe javnih sredstev znatno manjša. 

Poleg tega je ta način izrazito nepravičen do prijaviteljev, ki imajo kvalitetne programe, saj ne 

upošteva kakovosti prijavljenega projekta/aktivnosti, niti višine potrebnih sredstev. Ker se od 

prijaviteljev ne more pričakovati, da bodo z bistveno niţjimi (odobrenimi) sredstvi od 

potrebnih zmoţni izvesti celoten prijavljen projekt, je praviloma potrebno zmanjšati število 

aktivnosti oz. njihov obseg na vrednost, ki jo izvajalec še lahko zagotovi z razpoloţljivimi 

sredstvi. Marsikateri dober projekt, ki bi zasluţil proračunsko sofinanciranje, na tak način ne 

more zaţiveti.  

 

Odločba (tudi sklep) o sofinanciranju društev, ki ga občinska uprava (izjemoma ţupan, če 

tako določa zakon) izda, mora vsebovati popolno obrazloţitev, teh pa v pregledanih sklepih 

nismo našli. Po praksi slovenskih sodišč pomeni nepopolna obrazloţitev kršitev pravice do 

pravnega sredstva (pritoţbe), saj je ta pravica lahko zagotovljena le, če je odločitev, ki se 

izpodbija, obrazloţena tako, da lahko stranka izpodbija vsebinske razloge odločitve. Sodišče 

lahko nepopolni sklep/odločbo z manjkajočimi obveznimi sestavinami razveljavi, kar lahko 

pripelje tudi do razveljavitve celotnega razpisa in do velike finančne škode prijaviteljem.
6
  

 

Obrazloţitev odločb/sklepov o sofinanciranju društev v letu 2017 bi morala vsebovati 

najmanj: 

- Navedbo kriterijev, ki jih je komisija uporabila pri ocenjevanju, 

- navedbo morebitnih predpisov, če se je odločitev opirala nanje, 

- navedbo dodeljenega števila točk pri posameznem merilu in pojasnilo razlogov za  

           dodeljeno število točk.  

 

Pregledani sklepi o sofinanciranju društev niso vsebovali obrazložitve z naštetimi 

obveznimi pojasnili.  

 

Odzivno poročilo k tej točki: 

»Glede meril in kriterijev za razdelitev sredstev med prijavitelje smo prepričani, da pozitivne 

strani takšnega načina razdeljevanja pretehtajo njegove slabosti.« 

 

NO pojasnila k tej točki OU ni sprejel, saj niso pojasnjene koristi, ki naj bi pretehtale 

slabosti takšnega načina razdeljevanja sredstev.
7
 

 

3.1.3   Nadzor nad pravnimi sredstvi v sklepih in odločbah  

 

                                                           
6
 Upravno sodišče je v več primerih odločilo, če upravni organ v upravnem aktu ni navedel razlogov, 

na podlagi katerih je toţeči stranki dodelil sredstva v manjšem obsegu od zaprošenih, »to predstavlja 

tolikšno kršitev določb ZUP, zaradi katere izpodbijanega sklepa ni moţno preizkusiti«.  
7
 Po mnenju stroke in računskega sodišča tak način razdeljevanja proračunskih sredstev nevladnim 

organizacijam občutno povečuje korupcijska tveganja, hkrati pa tudi onemogoča, da bi dobri projekti 

posameznih organizacij lahko zaţiveli, saj ti prejmejo na račun vseh ostalih, manj kvalitetnih in manj 

pomembnih programov manj sredstev, kot bi jih sicer lahko, če bi obstajal primeren sistem 

vrednotenja projektov/programov.  
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Preverili smo navajanje pravnih sredstev na predloţenih sklepih in odločbi (ki jih navajamo v 

nadaljevanju), na podlagi katerih se prijavitelji lahko pritoţijo zoper napačne, nepopolne, 

nezakonite ugotovitve v izdanih upravnih aktih.  

 

Pri končnem obvestilu (odločbi) o dodelitvi sredstev društvom je pomemben pravni pouk 

oziroma določitev primernega časa/roka za podajo pritoţbe oziroma sproţitev upravnega 

spora. Ta pravica prijavitelja mora biti jasno določena ţe v razpisnih pogojih. S poukom o 

pravnem sredstvu se stranki sporoči, ali lahko zoper odločbo/sklep vloţi pritoţbo ali pa začne 

upravni spor. V pravnem pouku je navedeno, na kateri organ se prijavitelj lahko pritoţi, v 

katerem roku vloţi pritoţbo, koliko znaša morebitna upravna ali sodna taksa, in da lahko 

prijavitelj poda pritoţbo tudi na zapisnik pri organu, ki je odločbo/sklep izdal. Organ, pri 

katerem je treba vloţiti pritoţbo, mora biti naveden s polnim imenom, polnim osebnim 

imenom pristojne osebe (ţupana) in z naslovom.  

 

Če je zoper odločbo mogoč upravni spor, je treba v pouku navesti:  

- pri katerem sodišču lahko stranka vloţi toţbo in  

- v katerem roku.  

 

Pritoţba se lahko vloţi v skladu z ZUP v roku 15 dni od vročitve upravnega akta, upravni 

spor pa se s toţbo sproţi najkasneje v roku 30 dni od vročitve upravnega akta, če ni z 

zakonom drugače določeno.  

 

Pregledali smo s strani OU predloţene sklepe o sofinanciranju društev, od tega v nadaljevanju 

navajamo le nekatere, čeprav smo ugotovili posamezne nepravilnosti tudi v ostalih.   

 

Pri sklepu za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, št. 4302-4/2017-

04 z dne 27. 11. 2017 je v pouku o pravnem sredstvu navedeno: »Zoper odločbo ni pritoţbe v 

upravnem postopku, lahko pa se sproţi upravni spor na Upravnem sodišču RS, v roku 30 dni 

po prejemu odločbe. Toţba se vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču«.  

 

Ugotavljamo, da so navedbe v pravnem pouku napačne in v nasprotju z Zakonom o upravnem 

sporu (Ur. l. RS, 105/2006 do 10/2017), kjer je v 1. odstavku 29. člena predpisano, da se 

toţba vloţi pri pristojnem sodišču neposredno pisno ali pa se mu pošlje po pošti. Torej tožbe 

ustno na zapisnik ni možno podati.  

 

Pri sklepu o sofinanciranju društev s področja kmetijstva, št. 4302-06/2016-04-2 z dne 23. 12. 

2016 je v pouku o pravnem sredstvu navedeno: »Zoper ta sklep je dovoljena pritoţba pri 

ţupanu občine Vransko 59, 3305 Vransko, v roku 8 dni po vročitvi sklepa. Pritoţba se lahko 

vloţi pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Po taksni tarifi, tarifna 

številka 2, zakona o upravnih taksah (ZUT, Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5) se za pritoţbo plača 

18,12 eur upravne takse«.  

 

V mapah z dokumentacijo o javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo – koncesijska dajatev (11. 10. 2017) in v mapi o javnem razpisu za 

sofinanciranje društev na področju kmetijska v letu 2017 (19. 10. 2016) ni priloţenih meril in 
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kriterijev, po katerih so bili izbrani prijavitelji, manjka sklep o imenovanju komisije, ki je 

opravljala izbor, manjka zapisnik komisije, ki je opravila izbor.  

 

Pri javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – 

koncesijska dajatev z dne 11. 10. 2017 (4302-4-/2017 04) ugotavljamo, da v predloţeni 

dokumentaciji ni zapisnika komisije o točkovanju vloge za predmetni razpis.  

 

Ugotavljamo, da so člani razpisnih komisij hkrati tudi člani društev, ki se prijavljajo na prav 

te razpise, ki jih kasneje ocenjujejo.  

 

Občinski upravi predlagamo, da v odzivnem poročilu pojasni način odločanja glede  

sofinanciranja dejavnosti društev, zakaj izdaja sklepe, ne pa odločbe. Pojasni naj tudi pravno 

podlago za 8 dnevi rok za ugovor in ne 15 dnevnega za pritoţbo, kot v teh primerih veleva 

ZUP. Prav tako naj pojasni in odgovori na vprašanje, zakaj lahko prijavitelji zoper sklepe le 

ugovarjajo namesto, da bi se lahko v skladu z ZUP pritoţili? Pojasni naj tudi, zakaj sklepi o 

sofinanciranju društev ne vsebujejo obrazloţitve v skladu z ZUP?  

 

Odzivno poročilo k tej točki: 

»a) Pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vse občine seznanilo o 

sprejetih rešitvah glede razporeditve dela koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo z dopisom 7. 5.2010.  

 

Za vse občine so pripravili osnutke odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo, razpisno dokumentacijo v kateri je bilo navedeno priporočilo: 

»Zoper odločbo ţupana ni pritoţbe v upravne postopku, lahko pa se sproţi upravni spor na 

Upravnem sodišču RS, v roku 30 dni po prejemu odločbe. Toţba se vloţi pisno ali ustno na 

zapisnik pri navedem sodišču.« in osnutek pogodbe. 

 

Priporočila pristojnega ministrstva smo upoštevali pri javnem razpisu za sofinanciranje 

aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. 

 

Prilagamo:  

- Merila za dodelitev in višina sredstev in dokazilo MKGP prejemu sredstev iz naslova 

koncesije; 

- Sklep o imenovanji komisije za dodeljevanje pomoči za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 

- Zapisnik o odpiranju ponudb Sofinanciranja aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo - 

koncesijska dajatev. 

 

b) Glede razlikovanja med pritoţbo in ugovorom ter glede roka za pritoţbo kot primer 

navajamo določila 30. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), ki 

velja od 24 . 6 . 2017: 
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»30. člen  

(ugovor)  

(l) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izjavnega razpisa in da mu razpisana 

sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 28. 

Člena t5ega zakona vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa 

pogodb z izbranimi vlagatelji.  

 

(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.  

 

(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri 

je s tem dokončna.« 

 

NO ugovora ni sprejel, saj nismo prejeli popolnih in konkretnih odgovorov na 

zastavljena vprašanja v zvezi s to točko. 

 

4 PRIPOROČILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

VRANSKO  

 

NO priporoča občinski upravi in občinskemu svetu sprejem naslednjih ukrepov, rešitev in 

ravnanj: 

 

o Občinski svet naj prouči po zgledu dobrih praks moţnost sprejema enotnega (krovnega) 

pravilnika o financiranju nevladnih organizacij z enotnimi pogoji in merili za 

dodeljevanja sredstev, posamezne posebnosti pa naj se upoštevajo v javnih razpisih. Na 

področjih, kjer se neposredno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

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

8/10 in 82/13), naj se občinske predpise z njim uskladi. Ker na Upravnem sodišču RS ni 

moţno sproţiti upravnega spora »ustno na zapisnik«, naj se v vseh pravnih aktih, ki 

morda vsebujejo takšno navedbo v pravnem pouku, ta uskladi z zakonom (ZUP).   

 

o V izogib koruptivnim tveganjem, ki jih obstoječ način proračunskega financiranja društev 

lahko povzroči, občinskemu svetu priporočamo, da razmišlja o novem sistemu 

dodeljevanja proračunskih sredstev društvom na podlagi vrednotenja projektov in 

aktivnosti, ki bo dajal prednost dobro ocenjenim projektom (sistem točkovanja), vrednost 

posamezne točke pa je potrebno vsako leto ovrednoti glede na razpoloţljiva sredstva.   

 

o V pravilniku o financiranju nevladnih organizacij, še zlasti pa v javnem razpisu mora biti 

predpisana tudi moţnost pritoţbe zoper individualni pravni akt (odločbo) s 15 dnevnim 

rokom pritoţbe, ki je v skladu z ZUP, razen, če zakon (Lex specialis) ne določa drugače. 

V tem primeru je potrebno ta zakon skupaj s členi, ki so bili podlaga za odločanje, tudi 

navesti.  

 

o Ţupanu in OU priporočamo, da s pomočjo strokovnjaka za upravno pravo pregledajo 

občinske predpise, sklepe in odločbe, ki jih izdajajo z zvezi s proračunskim 

sofinanciranjem društev in jih uskladijo z veljavno zakonodajo. Če so v postopku 

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
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dodeljevanja proračunskih sredstev društvom izdane nepopolne odločbe/sklepi, brez 

ustreznih zakonsko obveznih elementov (npr. obrazloţitve kriterijev, ki so bili podlaga za 

dodelitev sredstev posameznemu društvu), je potrebno ponoviti celotni javni razpis, saj 

odločitev OU v zvezi z dodelitvijo sredstev ni moţno pravno preizkusiti.  

 

5 PRAVNI POUK 

 

To zaključno poročilo velja za dokončno.   

 

V skladu s 24. členom Poslovnika nadzornega odbora je ţupan dolţan nadzornemu odboru v 

roku 45 dni od prejema zaključnega poročila poročati o izvajanju priporočil in predlogov 

nadzornega odbora in o morebitnem neizvajanju ter razlogih zanje. 

 

 

 

Številka:       Boţena Macarol 

Datum: 16. 11. 2018       predsednica NO Občine Vransko 

 

      

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- ţupan Franc Sušnik (po elektronski pošti) 

- Občina Vransko (po elektronski pošti)  

- Občinski svet    

 

 


