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OB.INSKI SVET OB.INE MORAVSKE TOPLICE

PORO.ILO NADZORNEGA ODBORA

O

OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA OBdINSKE SPONTNT ZYEZD MORAVSKE TOPLICE ZALETOzOI5
ZAdCVA:

I.

PRAVNAPODLAGA

48. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 21115,25/17) in
21. dlen Poslovnika Nadzomega odbora Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 44115,
66/16).

2.

RAZLOGI ZA SPRIJEM

48. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice doloda, da so obdinski svet, Zupan in organi porabnikov
obdinskih proradunskih sredstev dolZni obravnavati porodila nadzornega odbora in v skladu s
svojimi pristojnostmi upoStevati priporodila in predloge nadzornega odbora.

Nadzorni odbor Obdine Moravske Toplice je na podlagi sklepa o izvedbi nadzora in letnega
programa nadzora, opravil nadzor poslovanja Obdinske Sportne zveze Moravske Toplice in sprejel
priloZeno porodilo.

V skladu z navedenim obdinskemu svetu predlagam, da obravnava porodilo nadzomega odbora in
po obravnavi sprejme predlagan sklep.

3. PREDLOGSKLEPA
Obtinski svet Obtine Moravske Toplice se je seznanil s poroiilom nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru poslovanja Obtinske Sportne zveze Moravske Toplice za leto 2015 v
delu, ki se financira iz proraiuna Obiine Moravske Toplice.
Pripravila:
obdinska uprava

-ZupanPredlagatelj:
Alojz Glavad

I ,l^
Priloea:

-

Porodilo o opravljenem nadzoru poslovanja Obdinske Sportne zveze Moravske Toplice za
leto 2015 v delu, ki se financira iz proraduna Obdine Moravske Toplice
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POROCILO O OPRAVUENEM NADZORU POSLOVANJA OBEINSKE

SpoRrrur zvEZE MoRAVSKE TopLtcE zA LETo 2015 v delu, ki se
financira iz proraiuna Obiine Moravske Toplice
Nadzor poslovanja obiinske 5portne zveze Moravske Toplice za leto 2015 je opravila delovna
skupina v sestavi:
Lid

ija Bohnec, predsednica

Ma

rtina Bauman, alanica

Ma rtina Sep, tlanica,

Katja Rituper, ila nica in
Simon Kardoi, ila n.
V delu nadzora je prisostvoval tudi predsednik Obiinske Sportne zveze

Moravske Toplice, gospod Branko Recek, ki je predloiil zahtevano

dokumentacijo, nadzorovano vsebino razloiil in podal pojasnila.

Poroievalec:
Nadzorni odbor Obiine Moravske Toplice

Nadzorovani organ:
Obtinska 6portna zveza Moravske Toplice
Kra

njieva ulica 3

9226 Moravske Toplice

Vsebina nadzora: Poslovanje Obiinske Sportne zveze Moravske Toplice za leto 2015
v delu, ki se financira iz proraiuna Obtine Moravske Toplice
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Osnovni podatki o nadzorovanem organu

.

naslov: Obtinska Sportna zveza Moravske Toplice

Kranjteva uhca 3,9226 Moravske Toplice

.

davina itevilka: 20379625

.

matiina itevilka: 1151037000

.

vpisan v sodni register: 28.5.L997

.

itevilka TRR: 5156 0249 3001 7105 626 NLB

o

Predsednik: Recek Branko

Pravna podlaga za izvedbo nadzora so bili

.
.
.
.
.
o
o

:

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o d ruitvih

Statut Obtinske iportne zveze Moravske Toplice
Poslovnik Nadzornega odbora Obdine Moravske Toplice
Sklep Nadzornega odbora Obiine Moravske Toplice z dne 12.9.2016
Pravilnik o sofinanciranju Letnega programa iporta v Obtini Moravske Toplice (Uradni

list RS, !t. 32/2OO9\
pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa
iporta v ObEini Moravske Toplice (Uradni list RS 5t. 3/2010)

Namen in cilji nadzora
Nadzor je bil opravljen z namenom pregledati pravilnost in smotrnost porabe proratunskih

sredstev, pregledati spremno dokumentacijo, pregledati pravilnost pri izpeljevanju same
prijave in pridobitve sredstev na razpisih iz proraiuna obiine Moravske Toplice ter v primeru
kaklnih nepravilnosti podati predloge in priporotila za izboljSave oziroma odpravo le teh pri
nadaljnjem poslovanju na dzorova nega organa.
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Porotilooooravlienem nadzo.u Obtinske ioo.tnez!e.e MoravskeToolice

leto 2015

za

! delu,kise financta ir

proraaona Obiine MoravrkeToolrce

V skladu z letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2016 je bil nadzor poslovanja

Obiinske iportne zveze Moravske Toplice opravljen le v delu, ki se nanaSa na financlranje
prorafunskih sredstev Obfine Moravske Toplice.

iz

Nadzorni odbor je pregledal Statut Obainske 5portne zveze Moravske Toplice (v nadaljevanju

je bil prvid vpisan v register druitev, dne 28.5.L997 na upravni enoti Murska Sobota
ter Statut nazadnje sprejet zaradi dopolnitev in sprememb dne 27.17.2013 na skupidini
Obiinske iportne zveze Moravske Toplice.
OSZ), ki

je razvidno, da je O5Z samostojna, nepridobitna, nepoliti6na
zveza vetjih samostojnih iportnih druitev, ki so registrirana z sedeZem v Obiini Moravske
Toplice. O5Z je bila ustanovljena dne 28.5.1997 v Moravskih Toplicah, z namenom spodbujanja
lz Statuta in njegovih sprememb

iportne dejavnosti in razvoja iporta v Obiini Moravske Toplice ter povezovanju

ostalih

Sportnih druitev, registriranih v Obiini Moravske Toplice. OSZ spada v pravnoorganizacijsko
obliko druStev - zvez, njena glavna dejavnost je 93.190 - druge Sportne dejavnosti. O5Z
Moravske Toplice ima za potrebe svoje dejavnosti odprt TRR itevilka Sl56 0249 3001 7705 626

pri NLB.
elani O5Z so iportna druitva

z sedeZem v

Obtini Moravske Toplice,

zvezo in drultvom. elanstvo je neobvezno, vsak

ilan pa lahko

ki so sklenila pogodbo med

iz zveze izstopi, ko poravna svoje

obveznosti do zveze; izstop pa velja od 1. januarja naslednjega leta, po letu v katerem je bil
sprejet sklep o izstopu.
OSZ

je tudi ilan Olimpijskega komiteja Slovenije -zdruienja Sportnih zvez,

Odgovorna oseba in hkrati tudi zastopnik OSZ je predsednik, gospod Branko Recek, ki
samostojno opravlja svoje naloge v zvezi; za svoje delo je odgovoren skupiiini zveze in
izvrinemu od boru.
O5Z se fina ncira:

-

proraiunskih sredstev;
iz sredstev za posebne namene na podlagi sporazumov
iz

in pogodb z

drugimi

orga nizacija m i;

-

z

lastnih prihodkov in drugih sredstev.

Finanina sredstva, ki jih pridobi, se koristijo izkljuino za namene, za katere so dodeljena. V
primeru, da zveza ustvari pri svojem opravljanju dejavnosti prese)ek prihodkov
nad odhodki,
se le ta porabi za izvajanje dejavnosti, za katero je zveza bila ustanovljena.
o5z ima v lasti tudl
premitno in nepremitno premoienje, kije kot rast zveze vpisano v inventurno
kny'igo.
V primeru, da bi osz prenehara derovati se po poravnavi vseh
obveznosti prenese preostanek
premoienja na druitva, ki so dani zveze.
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kr se
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ilenu Statuta O5Z je zapisano, da se del finaninih sredstev, potrebnih za delovanje zveze
pridobi iz proraiunskih sredstev. zato je Nadzorni odbor obtine Moravske Toplice pregledal
dokumentacijo, ki se tide samega pridobivanja in kori5ienja le tega. Nadzorovan organ smo
zaprosili na vpogled naslednjo dokumentacijo:

V 30.

Statut Obainske iportne zveze Moravske Toplice,
zapisnike redne letne skupStine obiinske Sportne zveze Moravske Toplice za leto 2015
seznam vdlanjenih druitev v Obainsko iportno zvezo Moravske Toplice
Letno porofilo za leto 2015

dokumente, ki se nanaSaio na zahtevke za izplaailo proraiunskih sredstev na podlagi
javnega razpisa Obdine Moravske Toplice
vpogled v pogodbo med Obiino Moravske Toplice in Obdinsko Sportno zvezo Moravske
Topllce glede sofinanciranja Letnega program Sporta za leto 2015
izpiske TRR, iz katerih so razvidna v letu 2015 pre.ieta sredstva iz proraiuna Obiine
Moravske Toplice

podrobno pregledal dokumentacijo v zvezi z .iavnim razpisom za
sofinanciranje Letnega programa Sporta v Obiini Moravske Toplice, ki je bil objavljen, dne
23.3.2015. lz predloiene dokumentacije je razvidno, da se je O5Z na razpis prijavila z vlogo B,
dne 4.5.201-5. Glede pogo.jev za pridobitev kandidature je v .iavnem razpisu objavljeno, da
lahko na njem sodelu.lejo med drugim tudl:
Nadzorni odbor

je

- zveze lportnih druStev, ustanovljene na obmoiju obdine Moravske Toplice, ki pa morajo
izpolnjevati nasled nje Pogoje:

.
.

sedei v Obtini Moravske ToPlice
registraci.ia v skladu s predpisi za opravljanje delavnosti 5porta na obmotju obEine
Moravske Toplice in delovanje:e najman.j eno leto

.

zagotovl.iene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske moinosti za
u resniievan.ie nairtovanega programa Sporta
urejena evidenca tlanstva ter evidenca o plaiani tlanarini in
podatke obiini
redno posredovanje porotila na predpisanih obrazcih ter ostale

.
.

Moravske ToPlice.
k vlogi B Priloien le delno
Pri pregledu predloZene dokumentacije je bilo ugotovljeno' da .ie
kot p rilosa 3 k razpisni
izpolnjen Seznam udeleiencev izvaianja programa Sporta
stol pca it. registraciie in letnica
dokumentaciji. V seznamu so navedena imena druitev'
ilena Pravil nika o sofinancira nju Letnega
rojstva pa nista izpoln.iena. lz tretjega odstavka lT

na vedeni obrazec namenjen le
programa iporta v Obdini Moravske Toplice izhaja' da 'le
ga zvezi nl potrebno izpo lnjevati. Po Pojasnllu obtinske
dru5tvom, ne pa zvezl druitev tako, da
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fr.a.ora u proraauna

Obaine Mo.avskeToplice

uprave navedeni obrazec komisija pri vrednotenju ni upoitevala, saj je za vrednotenje
upoitevala itevilo iportnih dru5tev, vkljuienjh v OSZ, kar je razvidno iz obrazca priloga 4.
V navedeni vlogi je v prilosi 4 - Stevilo tlanov s ptaiano 6lanarino (za delovanje Sportnih
druitev) oz. itevilo iportnih druitev vkljuienih v (portno zvezo. Pri pregledu te priloge in po
pojasnilih predsednika O5Z, gospoda Recka, smo ugotovili, da druitva, ki so navedena na
seznamu, so ilani O5Z, ne plaiujejo pa letne alanarine zvezi, ker je zveza ne pobira in je nima
doloiene v svojem statutu. Na navedeni prilogije vpisanih 18. druitev, ki so vkljuiena v zvezo.
Priporoiamo, da se v prilogo navajajo le druitva, ki so na svojem podroaju tudi aktivna.
rilo i obrazec 8 - Sportne prireditve je O5Z prijavila devetnajst (19) iportnih dogodkov ter
na dodanem obrazcu 2/2 - Sportna tekmovanja na ioli, tri (3) tekmovanja. Med pregledom
smo ugotovili, da se na obrazcu 8, kjer so doloiene (mini olimpijada, zimska liga KMN OMT)
Sportne prireditve prijavljene dvakrat, medtem ko je prireditev modelarstvo prijavljena, ni pa
v pogodbi. lz prejete dokumentacije je razvidno, da je komisija za vodenje postopka javnega
razpisa v Predlogu sklepa o sofinanciranju letnega programa iporta v Obtini Moravske Toplice
v letu 2015 upoitevala le Sestnajst (16) prireditev. Prireditve, ki so bile navedene dvakrat, so
upoitevane le enkrat, prireditev modelarskega kluba pa v skladu z merili ni bila uvritena v
predlog financiran.la. Obtina je na podlagi predloga komisije dne 1.6.201-6 izdala Sklep o

sofinanciranju letnega programa iporta v letu 2015, v katerem je zapisano, da bo z O5Z
sklenjena pogodba o kori5ienju sredstev v osmih dneh od pravnomoinosti tega sklepa. O5Z je
sklep o sofinanciranju dobila dne 9.6.2015 s priporodeno poito. Po pojasnilu obdinske uprave
jim je bila pogodba o sofinanciranju poslana v navedenem roku, vendar so pogodbo podpisali
iele 10.8.2015, in se vodi pod Stevilko 430-00003/2075-18/2. tz zapisanega izhaja, da pogodba
ni bila sklenjena v roku, kot je bilo dogovorjeno s Sklepom o sofinanciranju letnega programa

iporta v letu 2015.
obdina Moravske Toptice je o5Z v letu 2015 iz proratuna odobrila skupni znesek 6.039 EUR
sredstev za sofinanciranje letnega programa iporta. po tej pogodbije zveza za izvedbo samih
prireditev po toikovniku prejela 560 totk, kar zna\a 4.71,4 EUR, ter za delovanje 60 toik, kar
znaia 1.325 EUR. V pogodbi so navedene planirane prireditve, ki so ovrednotene s toikami,
stolpec z zneski za posamezno prireditev ni izpolnjen, navedena je le skupna vrednost za vse
prireditve skupaj. Tako iz pogodbe ni razvidna vrednost posamezne toike in
tudi ne znesek
sredstev, ki so dodeljena za posamezno prireditev.
Nadzorni odbor priporoia, da osz pri prijavi posamezne prireditve prijavi
kot lteviro
udeleiencev Steviro ekip, ki dejansko obstajajo (kot primer navajamo: prireditev pokarno
prvenstvo obiine KMN - flani veterani 2015, kjer je
biro prijavrjenih 12 ekip in po kriterijih
pridobljeno 50 toik, dejansko iteviro ekip veteranov, ki derujejo
na obmotju obdine Moravske
Toplice pa je le 6. Za to 5teviro je po kriterijih mogoie
dobiti re 30 todk, enako verja tudi za
prireditvi Zimska riga KMN oMT in pokarno prvenstvo
obtine KMN - drani 2015, kjer je biro
prijavljenih prav tako 12 ekip, dejansko pa jih
deruje re 10. priporotamo, da komisija pri
vrednotenju preverja tudi ta podatek.
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Nadzorni odbor je naknadno s strani obainske uprave prejel dokumentacijo ))Prireditve OSZ
Moravske Toplice< iz katere je razvidna vi(ina dodeljenih sredstev za vsako posamezno
prireditev. Nadzorni odbor priporota, da se viiina dodel.ienih sredstev za posamezno
prireditev ie vkljuii v samo pogodbo o koriSaenju sredstev.
O5Z

je Obiini Moravske Toplice v zvezi z zgorai omenjeno pogodbo predloiila 3 zahtevke

za

izplaiila in sicer:
zahtevek za izplaiilo v viiini 1.325,00 EUR za delovanje Obtinske
Sportne zveze. Zahtevekje bil plaian dne 24.9.2015, kar.ie v pogodbeno dogovorjenem

1. dne 10.8.2015
roku;

2.
3.

dne L7.7!.2015 zahtevek v

viiini 2.297,41EU

R

za izvedbo

!portnih prireditev. Zahtevek

je bil plaian 30.11.2015;
dne 28.12.2015 zahtevek v viiini 1.165,62 EUR, prav tako za izvedbo Sportnih
prireditev, ki je bil platan 31.12.2015 v viiini 2.297,47 EUR. Nakazilo je za 1.130,79 EUR
visje kot je zahtevek.

po pojasnilu obiinske uprave, je bil zahtevek O5Z z dne 28.72.20f5 v raiunovodstvu obtine
evidentiran in izplaEan v nepravilni viiini. Prevei izplaian znesek v vilini 1.130,79 EUR ie bil
dne 31.12.2015 ustrezno storno evidentiran, O5Z pa,e prevei izplaiana sredstva vrnila dne
5.2.2076, kar je razvidno iz predloienih kartic, ki smo jih pregledali'

Nadzorni odbor je pregledal k zahtevkom prilozene raEune oziroma zahtevke in ugotovil, da
se pri v nadaljevanju naStetih prireditvah namen, ki je naveden na raiunu oziroma zahtevku
ne ujema z prireditvi.io h katerije priloien:

.
.

Pokalno prvenstvo KMN ilani veterani; namen: ulitni turnir Bogojina
Pokalno prvenstvo KMN tlani veterani; namen: memorialni turnir lvanci

oPokalnoprvenstvoKMNilaniveterani;namen:dnevnonoiniturnirTeianovci
o pokalno prvenstvo Obiine veliki nogomet; namen: NK earda - turnir ml. selekcij

o
.

U7,

u9, u11, u13
Dan Sporta; namen: na

raiun rotno dopisano poslovne igre, regi.iska pisarna

Liga KMN tlani; namen: 11. memorial Forjan Simona v malem nogometu

.Miniolimpi.ladainligaKMNSoloobvezniotroci;zahtevekNKRotundaSeloFokovci;
namen za kritje stroSkov izvedbe obdinskega turnirja'

je bil pri obeh zahtevkih priloien isti
Pri pregledu obeh zahtevkov je bilo 3e ugotovlieno' da
2015 za pokale v znesku 90'15 EUR'
ratun d"vakrat, in sicer radun it 2015-00550 z dne 30 7
17 11 2015 pod prireditev Pokalno prvenstvo
ervotno je bil ratun priloien k zahtevku z dne
obtineKMNilani2015injebilledelnoupoltevaninizplaianvviSiniTT'00EUR'kersoskupni
presegali dodeljena sredstva'
raduni prito;eni k navedeni prireditvi
zdne28 12'2075' pod prireditev Liga KMN
Taisti raiun jebil priloientudl kdrugemttht"uk'
OMT tlani in ie bil v celoti izplaian'
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strani obainske uprave smo dobili naslednje pojasnilo DV zvezi z roiuni, ki so bili priloieni k
zohtevkom O5Z za sofinoncironje prireditev pojosnjujemo, do so bili roiuni prilo\eni kot
dokozilo k izvedenim prireditvom. Podrobnejio pojosnilo posameznih ratunov vom lohko podo
OSZ. Seznonjeni smo z tem, do prireditve, tudi prvenstvo in lige potekojo na vee bkocijoh, zoto
se tudi nonoiojo no vet klubov. Pomembno ugotovitev je to, do so bile vse prireditve OSZ
Morovske Toplice, zo kotere so prejeli sredstvo izvedene, za kor je OSZ morolo pokrivoti
stroike.<
S

V nadaljevanju je Nadzorni odbor ugotovil, da OSZ Moravske Toplice in obiinska uprava ne
izvajata 5. tlena omenjene pogodbe, v katerem je zapisano, da OSZ do 31.L.20L6 poda
poroiilo o namenski porabi sredstev po pogodbi na ustreznih, s strani obtinske uprave
pripravljenih obrazcih. S strani obiinske uprave smo dobili naslednji odgovor >OSZ poroiila ni
podolo, vendar se je komisijo zo priprovo predlogo razdelitve sredstev zo sofinancironje letnego
progrom iporto odlodilo, do se jim v noslednjem letu sredstvo vseeno dodelijo, ker drugoie
iportno zvezo ne bi moglo delovoti. S stroni obiinske uprove bomo komisijo, ki bo imenovono
v letu 2077 opozorili no to, do naj dosledno upoiteva doloiilo provilniko<.

tlen omenjene pogodbe. Obtinska uprava na to odgovarja >> 6. ilen
pogodbe se smiselno nonoio no sredstvo zo dejovnost iportnih druitev in zveze zo izvedbo
progromo. Vso ostolo sredstvo se dru;tvom nakozujejo no podlogi predloienih dokazil. ee
druitvo kotere od oktivnosti ne izvede, zo to nimo dokozil. Sredstev ne morejo prejeti brez
Prav tako se ne izvaja 6.

dokozil in zoto tudi ni morebitnego vroionjo sredstevt.

Nadzorni odbor priporoia, da se v medsebojni pogodbi natanino zapiSejo vse medsebojne
obveznosti.
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Ugotovitve in

sta li5 6a

Nadzorni odbor Obiine Moravske Toplice je v okviru svojega Programa dela pregledal
poslovanje O5Z za leto 2015 v delu, ki se financira iz proraiuna Obtine I\,4oravske Toplice.
Nadzorni odbor

obiine Moravske Toplice priporota, da se v prihodnje podrobno preveri

vsa

dokumentacija vezana na razpis in se spremlja dejanska poraba po samem namenu. Prav tako
je potrebno upoStevati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa iporta v obdini Moravske
Toplice in Zakon o druitvih

RS.

Nadzorni odbor Obiine Moravske Toplice je pri pregledu predloiene dokumentacije ugotovil
tudi neizvedeno poroianje o izvedbi programov, zato poziva odgovorne k izvedbi. Nadalie pa

priporoia, da se v pogodbijasno doreiejo in zapiiejo vse medsebojne obveznosti.
Nadzorni odbor Obdine Moravske Toplice predlaga, da nadzorovani organ pri svojem delu
upoiteva priporotila in pripombe, ki iih je podal Nadzorni odbor. r .
',.

'

Odzivno poroiilo
Nadzorovana oseba v roku 15 dni od prejema tega poroiila poda odzivno porotilo, v katerem
se opredeli do posameznih navedb oziroma ugotovitev, navede mnenja in pripombe ter poda
pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter predloii dokazila in dejstva, na podlagi katerih je

mogoie navedene ugotovitve ovreii.

Zakljuiek
Nadzorovani organ se je na osnutek poroiila o opravljenem nadzoru poslovan.ia o5Z za leto
poroiila smo preieli
2015 odzval z odzivnim porotilom, dne 15.11.2016. Pripombe na osnutek
ga je
tudi s strani obdine Moravske Toplice. Pripombe so vkljuiene v dokonino poroailo, ki
Nadzorni odbor sprejel na 2. dopisni seji, dne 29 12 2016
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Vroiiti: nadzorovanemu organu, Zupanu Ob'ine Moravske Toplice in ob'inskemu
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