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Številka:     060-0006/2020 
Datum:      21. 9.  2020                                                 

 
 
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 na seji OS z dne 5. 2. 2020 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora 060-0006/2020 

z dne 25. 02. 2020 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek 
poročila 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:  Mladinski svet Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec 

 

2. Sklep o izvedbi nadzora  št. 060-0006/2020 z dne 25. 02. 2020 
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: Jure Macuh, predsednik Mladinskega sveta Občine Žalec 

 

4. Namen in cilj nadzora: pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe 
javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2019 

 
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 
 

7.  Kraj in čas opravljanja nadzora: nadzor se je izvajal v mesecu juniju in juliju 2020 
 
 

8. UVODNI DEL POROČILA 
 
8.1. Osnovni podatki  

 
Mladinski svet občine Žalec je uradno registriran z dnem 11. 06. 2004. Na podlagi 24. člena 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 
16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. novembra 2012 sprejel 
Odlok o mladini v občini Žalec, s katerim so bili postavljeni cilji, namen, načela, program dela 
in način financiranja. Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna 
demokratična prostovoljna samostojna združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90 % 
članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo 
sedež v občini in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje 
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načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v 
skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot 
samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge 
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v 
temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju. 
 
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima 
sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. 
 
Občina sofinancira mladinske programe in mladinske projekte preko letnega javnega razpisa. 
Sredstva občina zagotavlja z občinskim proračunom. Podrobnosti sofinanciranja mladinskih 
programov in projektov ureja pravilnik. 
 
Program dela zajema: 

–  izobraževanje mladih, 
–  zaposlovanje mladih, 
–  bivanjske razmere mladih, 
–  zdravje in dobro počutje mladih, 
–  mladinsko organiziranje, 
–  participacija mladih, 
–  prostovoljstvo mladih, 
–  informiranje mladih, 
–  mobilnost mladih. 

 

Na področju Občine Žalec delujejo naslednja mladinska društva: 
 

- Študentski klub Žalec 
- Klub mladih KS Galicija 
- Športno društvo Bodysolution 
- Društvo mladih Šempeter 
- Društvo mladih ekstremnih športnikov – INEKSTREMO 
- Podmladek NSi 

 
Društva, ki so bila zaradi neaktivnosti ukinjena: 

- Športno kulturno društvo VIŽDE 
- Društvo za napredek in regionalni razvoj 
- Mladi za prihodnost 

 
8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 

 
Nadzorni odbor je prejel vso dokumentacijo potrebno za pregled porabe sredstev, ki so bila 
dodeljena trem društvom na področju delovanja mladih v Občini Žalec preko javnega razpisa 
za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec. 
Nadzorni odbor pa ni prejel programa dela Mladinskega sveta Občine Žalec za leto 2019. 
 
8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora  
-  Statut Občine Žalec 
-  Zakon o javnih financah 
-  Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2019 
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- Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s 
področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec 
 
 

9. UGOTOVITVENI DEL 
 
S strani Občine Žalec je Nadzorni odbor prejel dopis »Predložitev dokumentacije za nadzor 
Mladinskega sveta Občine Žalec za leto 2019«: 
 
»Na podlagi poziva NO z dne 18. 05. 2020, vam v nadaljevanju podajamo odgovor, ki se 
nanaša na nadzor porabe Mladinskega sveta Občine Žalec: 
Občina Žalec v letu 2019 ni sofinancirala dejavnosti Mladinskega sveta Občine Žalec, zato ne 
razpolagamo s programom dela in poročilom MSOŽ za leto 2019. Občina Žalec v letu 2019 ni 
nakazala sredstev MSOŽ kar je razvidno iz izpisa kartice proračunske postavke 18121 
Dejavnost mladinskega sveta in mladinskih klubov v prilogi in iz obrazložitve ZR Proračuna za 
leto 2019.« 
 
Povzeli smo tudi obrazložitev iz Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2019: 
»18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov« 
Sredstva s skupni višini 10.866,44 € so bila porabljena za sofinanciranje društev s področja 
mladinske dejavnosti na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec za leto 2019, na katerega so se 
prijavila 3 društva. Skupno jim je bilo dodeljenih 10.500,00 €. 
 
Nadzorni odbor je preveril navedbe dopisa in ugotovil, da Občina Žalec v letu 2019 ni 
sofinancirala samega delovanja Mladinskega sveta Občine Žalec, je pa na podlagi Javnega 
razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini 
Žalec za leto 2019, objavljen v časopisu Utrip ter na spletni strani Občine Žalec, sofinancirala 
programe treh društev v skupni vrednosti 10.500,00 €. 
 
18059002 Programi za mladino  
18121 Dejavnosti Mladinskega sveta in mladinskih klubov  
 

Upravičenec Dodeljena sredstva  

Športno društvo Bodysolution  3.100,00 € 

Klub mladih KS Galicija  3.700,00 € 

Študentski klub Žalec  3.700,00 € 

Občina Žalec * 366,44 € 

Skupaj 10.866,44 € 

 
* Občina Žalec je 22. 03. 2019 izvedla v sodelovanju s Študentskim klubom Žalec okroglo 
mizo »Mladi in občina – z roko v roki v prihodnost«. Za uspešno izvedbo okrogle mize so se 
porabila sredstva v višini 366,44 € in sicer za moderatorja, povrnitev potnih stroškov 
predstavnika Mladinskega centra Velenje in za pijačo za sodelujoče. 
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Nadzorni odbor je pregledal pripadajočo dokumentacijo. 
 
   1. Študentski klub Žalec, pogodba št. PG-0299/2019 
 
V letu 2019 je študentski klub Žalec organiziral tri projekte in sicer: 
 

- mesec sociale in zdravje 2019 (9 aktivnosti) 
- šport s študentskim klubom Žalec (4 aktivnosti) 
- žalska noč mladih 2019 (2 aktivnosti) 

 
Za projekt mesec sociale in zdravja 2019,je študentski klub prejel s strani Občine Žalec ,dne 
05. 12. 2019 sredstva v višini 600,00 €, ki jih je glede na dano poročilo, ustrezno porabil. 
 
Za projekt šport s študentskim klubom Žalec, je študentski klub Žalec prejel s strani Občine 
Žalec, dne 05. 12. 2019 sredstva v višini 600,00 €, ki so bila ustrezno porabljena in v skladu s 
pogodbo o sofinanciranju s strani Občine Žalec. 
 
Za izvedbo projekta Žalska noč je študentski klub s strani Občine Žalec prejel dne 05. 12. 
2019 sredstva v višini 2.500,00 € in jih skladno z pogodbo o sofinanciranju porabil. 

 
   2. Športno društvo Bodysolution, pogodba št. PG-0301/2019 
 
V letu 2019 je športno društvo Bodysolution izvedlo tečaj dinamičnega raztezanja in 
ogrevanja 1. in 2. stopnja za mlade v Občini Žalec. Po poročilu športnega društva 
Bodysolution sta oba projekta uspela. Strošek izvedbe obeh projektov je bil 3.639,18 €. 
Občina Žalec je krila znesek 3.100,00 € kot je bilo dodeljeno po pogodbi. 
 

Izvajalec Št. računa Datum Znesek 

Nizki štart, Lucija Ocvirk s.p. 2019 - 00280 25.11.2019 2.100,00 € 

Tatjana Klakočar s.p. 77/2019 25.11.2019 1.000,00 € 

Žan Skok s.p. 2019-02548 25.11.2019 539,18 € 

Skupaj     3.639,18 € 

 
 
   3. Klub mladih KS Galicija, pogodba št. PG-0300/2019 
 
V letu 2019 je klub mladih KS Galicija izvedel projekt spodbujanje športne aktivnosti in 
tekmovalnosti mladih v Občini Žalec (8 aktivnosti) in projekt za razvoj kraja in dobro mladih v 
Občini Žalec.  
 
V posredovani dokumentaciji so predloženi tudi računi, vendar je nekaj računov zelo slabo 
vidnih, zato razpredelnice ni bilo mogoče narediti. Se pa iz vsebine računov vidi, da so bila 
sredstva namenjena za izvedbo obeh projektov. Občina Žalec je po pogodbi projekte 
sofinancirala v višini 3.700,00 €. Po poročilih kluba mladih KS Galicija sta oba projekta uspela. 
 
 
 
9.2. Ugotovitve nadzora 
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Nadzorni odbor je ugotovil, da so bila sredstva dodeljena v skladu z razpisno dokumentacijo 
in da so bila dodeljena sredstva ustrezno uporabljena. 
 
 

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH  SREDSTEV 

V primeru nadzora Mladinskega sveta Občine Žalec NO ni odkril napak ali nepravilnosti. 

11. NAPOTILO 

Nadzorni odbor je poslal Osnutek Poročila o nadzoru za leto 2019, ki ga je nadziranec prejel 
po elektronski pošti 31.8.2020. 
 
Dne 9. 9. 2020 smo prejeli od predsednika mail, da soglaša z osnutkom Poročila. Ker 
zavezanec ni imel pripomb na osnutek poročila, je NO izdelal končno poročilo. 
 
Žalec, dne 21. 9. 2020 

 

Poročilo pripravila 

Vesna Napotnik 

         Predsednica NO 

         Slavica Čehovin   
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