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O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž AL E C  
 
 
 
 
ZADEVA: 
 

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine 
Žalec o opravljenem nadzoru poslovanja: Občine 
Žalec, Nadstrešek tržnice  
 

 
PRAVNA PODLAGA: 48. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list 29/13 in 

23/17) 
 
 

NAMEN: Seznanitev Občinskega sveta z dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora.  
 
 

OCENA STANJA: 
 

Seznanitev Občinskega sveta z dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora.  
 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Seznanitev Občinskega sveta z dokončnima 
poročiloma Nadzornega odbora.  
 
 

NAČELA IN CILJI:  Seznanitev Občinskega sveta z dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora. 
  
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec za leto 2021 so 
zagotovljena sredstva za delo Nadzornega odbora. 
 
 

PREDLAGATELJ:  Nadzorni odbor Občine Žalec 
 
 

POROČEVALEC: Dokončno poročilo bo na seji Občinskega sveta 
podala predsednica Nadzornega odbora Slavica 
Čehovin.  
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ŽUPAN OBČINE ŽALEC 
OBČINSKI SVET OBČINE ŽALEC 
 
 
 
 
 
ZADEVA: DOKONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
 
V skladu z določili 48. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17) vam 
posredujemo Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru 
poslovanja Občine Žalec, Nadstrešek tržnice. 
 
Nadzorni odbor izdela dokončno poročilo o posameznem nadzoru z ugotovitvami nadzora, 
predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi, Občinskemu svetu ter Županu 
občine.  
 
Občinski svet mora dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru 
obravnavati na prvi naslednji seji po dokončnosti poročila.  
Občinski svet, Župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročilo Nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 

Dokončno poročilo je bilo Županu Občine Žalec posredovano 23. novembra 2020.  
 
 
 
 

Vročeno: 

 naslovu  

 zbirka dokumentarnega gradiva  

 

PREDSEDNICA 
NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE ŽALEC 
Slavica Čehovin 
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Številka:   060-0011/2020 
Datum:     18. 11. 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 za leto 2020  in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št.060-0011/2020 z dne 28. 5. 
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  v letu 2018 in 2019 
 
1. Nadziranec:  OBČINA ŽALEC, NADSTREŠEK TRŽNICE  

  
2. Sklep o izvedbi nadzora  št. 060-0011/2020 z dne 28.5.2020 
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: Janko Kos, župan Občine Žalec     

 

4. Namen in cilji nadzora: Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe 
javnih sredstev  proračuna Občine Žalec za  2018 in 2019. 

 
5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora v sestavi: 

Slavica Čehovin, predsednica 
Bernarda Simončič, namestnica predsednice 
Marjeta Jesenek, članica 
Vesna Napotnik, članica 
Matjaž Vodlan, član 

 
6. Poročevalec: Slavica Čehovin, predsednica NO  
 
7. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec od junija do 

oktobra 2020 
 

8. UVODNI DEL POROČILA 
 
8.1. Osnovni podatki in materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora 
 
Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki so bili navedeni v Zaključnem računu 

proračuna občine Žalec za leto 2018 in 2019 glede sredstev porabljenih za nadstrešek tržnice 

Žalec.  

 

V Obrazložitvi zaključnega računa proračuna za leto 2018 je bilo pod postavko 16039005 

Druge komunalne dejavnosti navedeno naslednje:  
16086 Nadstrešnica tržnice mesta Žalec  

Realizacija znaša 253.059,52 € in je manjša od planirane. Zaradi pozne odločbe Agencije RS za 

kmetijske trge in podeželje o sofinanciranju (prejeta šele v juniju 2018) in zaradi nemotenega 
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obratovanja Fontane piv, se je pričetek del za nadkritje tržnice v Žalcu (projekt LAS SSD 

»Nadgradnja podeželske tržnice Žalec«) prestavil v oktober 18. Sredstva so se namenila: 

- 405,04 € za objavo članka v lokalnem časopisu UTRIP,  

- 1.753,75 € za investicijski nadzor (gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu),  

- 7.405,40 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo (PZI za razširitev ploščadi - zunanja 

ureditev in komunalna infrastruktura, PZI za nadstrešnico –dodatni 5. modul in elektroinštalacije, 

ter za Varnostni načrt) in  

- 243.495,33 € za novogradnje. Le-te vključujejo: prestavitev obstoječih kontejnerjev, izdelavo in 

montažo jeklene konstrukcije za nadkritje tržnice (DUOL) ter izvedbo zunanje ureditve (pretežni 

del). V oktobru 18 se je naročil dodatni prodajni kontejner. Rok izvedbe projekta LAS SSD 

(nadstrešnica) je do odprtja fontane 1.4.19 (oddaja zahtevka do 30. aprila), promocijske aktivnosti 

in delavnice pa bodo potekale do septembra 2019 (oddaja končnega zahtevka 25.9.19).  

Za predvideni večji obseg izvedbe del za novogradnje - razširitev ploščadi in elektroinštalacije se 

je izvedla prerazporeditev sredstev znotraj programa 1603 »Komunalna dejavnost« v skupni višini 

59.000 €, za potrebe večjega obsega nadzora (vključena tudi zunanja ureditev) pa se je izvedla 

prerazporeditev znotraj PP v višini 4.622,00 € (prenos s konta 420804 –načrti na konto 420801 –

Investicijski nadzor).  

 

V Obrazložitvi zaključnega računa proračuna za leto 2019 je bilo pod postavko 16039005 

Druge komunalne dejavnosti navedeno naslednje:  
16086 Nadstrešnica tržnice mesta Žalec:  

214.248,63 € se je namenilo za posodobitev in nadgradnjo podeželske tržnice v Žalcu z 

nadstrešnico, celovito zunanjo ureditvijo in uskladitvijo z SMJ Žalec ter nabavo opreme.  

Sredstva so se namenila:  
- 405,04 € za promocijsko zloženko o investiciji v okviru LAS SSD  

- 1.314,34 € za stroške oglaševanja (objava člankov, oglaševanje dogodkov v okviru LAS SSD  

oboje predmet LAS SSD);  

- 2.651,35 € za drugi splošni material in storitve (soglasja za odklop in ponovno priključitev 

prodajnih kontejnerjev na elektro omrežje, ureditev vodovodnih priključkov z vodomeri, manjša 

ureditvena dela in storitve);  

- 732,00 za izdelavo geodetskega posnetka in Elaborata za vključitev nadstrešnice v kataster stavb;  

- 62.639,17 € za urbano opremo (nakup dodatnega večnamenskega kontejnerja za razširitev 

gostinske in trgovske ponudbe v višini 23.130,72 €, nakup novih stojnic -10 kom, nabava lesenih 

mizic in pultov, nabava okroglih lesenih klopi, dodatna dela na kontejnerjih - dodatni zaključki, 

nadstreški, okno);  

- 135.965,93 € za novogradnje – od tega 89.010,80 € za premično nadstrešnico I. faza - 4 moduli 

(LAS SSD), 19.405,13 € za dodatni 5. modul nadstrešnice - oboje z dodatnimi in več deli: nabava 

luči, ogrevanje žlebov, dodatno barvanje, podaljšanje žlebov, večji obseg jeklene konstrukcije, večji 

obseg fiksne strehe in PU panelov; 20.442,77 € za dokončanje del za novo zunanjo ureditev 

(utrditev ploščadi z elektriko), 1.851,62 € za arheološke raziskave in 5.255,61 € za dodatna elektro 

inštalaterska dela;  

- 10.113,80 € za investicijski nadzor (povečan obseg nadzora zaradi dodatnih del in podaljšanje 

roka izvedbe - gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu, projektantski nadzor, od tega znaša 

1.870,00 € brez DDV odobreni gradbeni nazor v okviru LAS SSD);  

- 427,00 € se dodatno nameni za revizijo statike projekta PZI za nadstrešnico  
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Realizacija je nižja od planirane zaradi manjšega obsega potrebnih dodatnih del pri investiciji 

nadstrešnice, manjšega obsega nabavljene opreme in ker niso bili potrebni stroški za strokovne 

komisije (tehnični pregled).  

Z izgradnjo nadstrešnice (I.faza-4 moduli), nadzorom in spremljajočimi aktivnostmi je občina Žalec 

s partnerji kandidirala na razpis LAS SSD EKSRP in pridobila odločbo o sofinanciranju operacije 

»Nadgradnja podeželske tržnice Žalec« v višini 112.000 €, od tega občini pripada znesek 

sofinanciranja 107.482,03 €. Občina Žalec je s partnerji izvedla vse zahtevane aktivnosti in oddala 

zahtevek za sofinanciranje v odobrenem znesku konec sept.2019.  

  

Iz obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna 2019 po programskih klasifikacijah 

je za druge komunalne dejavnosti 214.248,63 EUR navedeno:  

Opis podprograma  

Sredstva so namenjena urejanju – posodobitvi podeželske tržnice v Žalcu v letu 2019 v okviru 

projekta LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec«, ki poteka v obdobju 1.10.18 do 

31.08.19. Upravljanje in tekoče vzdrževanje tržnice izvaja JKP Žalec –EUJP in se financira iz 

sredstev najemnin za stojnice in zabojnike.  

 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o gospodarskih javnih službah,  

- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Žalec,  

- Pogodba o upravljanju tržnice z javnim komunalnim podjetjem Žalec  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem urejena 

podeželska tržnica v Žalcu z nadstrešnico, ki bo omogočala celoletno uporabo in ponudbo, pestra 

in izvirna ponudba lokalnih kmetijskih proizvodov, povečanje samooskrbe v Spodnji Savinjski 

dolini, zanimivost ponudbe za domačine in turiste. Nadstrešnica bo omogočala tudi širitev turistične 

ponudbe in prireditev v povezavi s Fontano piv zeleno zlato.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

V okviru projekta LAS SSD bo Občina Žalec izgradila nadstrešnico iz jeklenih okvirjev, na okvirje 

pa bo napeta zgibana platnena pomična streha napeta, ki se bo odpirala od vzhoda proti zahodu (1 

faza, 4 moduli-segmenti), zagotovila nadzor in promocijske aktivnosti, del sredstev pa se bo 

namenil za dejavnosti partnerjev. Skupna potrjena sredstva projekta znašajo 191.049 EUR, 

sofinanciranje pa 112.000 EUR ali 71%. Zaradi večje funkcionalnosti bo občina dodatno zgradila 

še en segment nadstrešnice. Izvajalec nadstrešnice je firma DUOL, Brezovica pri Ljubljani. Sočasno 

bo JKP Žalec izvedlo tudi zunanjo ureditev (izvajalec Remont NG d.o.o., Velika Pirešica 51, Žalec), 

ki vključuje novo utrditev območja, ki bo  usklajena z ureditvijo SMJ 171 Žalec (asfalt in granitne 

kocke), izgradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in fekalne kanalizacije ter elektro 

priključke za delovanje nadstrešnice in odvijanje prireditev.  

Pod nadstrešnico bo nameščen dodatni prodajni zabojnik in nove lesene prodajne stojnice. Z 

gradbenimi deli smo pričeli v oktobru 2018 in v decembru izvedli že večino izplačil. Gradbena dela 

bodo večinoma zaključena do marca 2019, otvoritev pa načrtujemo sočasno z odprtjem fontane piv 

1.aprila 2019.  

Kazalniki: uspešno izveden projekt LAS SSD v skladu z roki, predvidenimi sredstvi in kazalniki, 

pridobljena sredstva sofinanciranja, povečano število ponudnikov, povečano število obratovalnih 

dni in obiskovalcev tržnice in spremljajočih prireditev.  

Realizacija letnih izvedbenih ciljev podprograma  

Realizacija je v skladu s zastavljenimi cilji. Zaradi dodatnih in več del je prišlo do zamika izvedbe 

del v julij 2019, realizacija sredstev pa je manjša od planirane (manjši obseg dodatnih in več del kot 

planirano). V okviru projekta LAS SSD »Nadgradnja podeželske tržnice Žalec« je Občina Žalec s 
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partnerji izvedla vse zahtevane aktivnosti in oddala zahtevek za sofinanciranje v odobrenem 

skupnem znesku 112.000 EUR konec sept.2019. Od tega pripada občini 107.482,03 €. 

 

9.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 

 
V času nadzora NO so bili vsi podatki  zahtevani za pregled  na razpolago na sedežu Občine 
Žalec. Pred začetkom pregleda smo dobili tudi ustna pojasnila glede graditve nadstrešnice na 
tržnici Žalec.  

9.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora  

Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora so že navedeni pod točko 8.1.  
 
10. UGOTOVITVENI DEL 
 

10.1.  Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora 

 

Nadzorni odbor je za preveritev sredstev porabljenih za nadstrešek tržnice zahteval in 
pregledal naslednjo  dokumentacijo:  

- Načrt (projekt) komunalne infrastrukture za objekt za razširitev ploščadi tržnice v  Žalcu, ki jo 
je izdelala Savinjaprojekt d.o.o. Žalec junija 2018 in sprememba projekta  oktobra 2018.  Po 
rekapitulaciji načrta naj bi pripravljalna dela in rušitve, zunanje površine, meteorna 
kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje in ostala ter zaključne dela skupaj 
znašala 148.427,82 EUR brez DDV oziroma 178.113,38 EUR z DDV. Seznanili smo se tudi s 
predhodno Ponudbo s strani Savinjaprojekta d.o.o. z dne 5.9.2017 za izdelavo projekta 
Razširitev ploščadi tržnice v Žalcu v višini 2.000,00 EUR brez DDV in Ponudbo za spremembo 
projekta z dne 16.10.2018  v višini 350,00 EUR brez DDV.  

- Tripartitna Gradbena pogodba št. 28/2018 (Občina Žalec, JKP-pooblaščenec za vodenje 
investicij  in Remont NG d.o.o.-izvajalec) za izvedbo zunanje ureditve na tržnici Žalec  od 
12.10.2018 in aneks k pogodbi št. 25.3.2019 (za podaljšanje roka izvedbe). Okvirna pogodbena 
vrednost je znašala 144.595,01 EUR brez DDV.  

- Načrt gradbenih konstrukcij – tehnično poročilo, ki ga je izdelal EEP, projektiranje in 
svetovanje Sežana d.o.o., odgovorni projektant David Vesnaver.  

- Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom (male vrednosti) poslana v objavo 18.4.2017, ki je 
vsebovala povabilo k oddaji ponudbe, navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe, pogoji za 
priznanje sposobnosti, merilo za oddajo javnega naročila, zavarovanje, odločitev o oddaji 
javnega naročila, pravno varstvo, sklenitev pogodbe in razpisne obrazce.  

- Občina Žalec je pravočasno do 10.5.2017 prejela dve ponudbi in sicer od SGP Kograd IGEM 
d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu in od DUOL d.o.o. Brezovica.  

- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb: cena od SGP Kograd IGEM d.o.o. je znašala 272.950 
EUR z DDV, cena od DUOL d.o.o. je znašala 181.874 EUR.  

- Odločitev o oddaji naročila dne 16.5.2017, merilo najugodnejša cena, torej DUOL d.o.o.  

- LAS Spodnje savinjske doline: Sklep od 12.7.2017 o sofinanciranju z nepovratnimi sredstvi 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 112.000 EUR, razliko krije prijavitelj 
iz lastnih sredstev v primeru potrditve s strani Agencije za kmetijske trge.  
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- Pogodba z DUOL d.o.o. od 7.7.2017 št.403-06-007/2017 za module 1-4  

- Aneks št. 1 – pričetek del 1.3.2018 

- Aneks št. 2 – pričetek del 1.9.2018 

- Gradbeno dovoljenje 21.6.2018 

- Aneks št. 3 – pričetek del 10.okt.2018 in predložitev bančne garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti  

- CDA 40 Zavarovalnica d.d. – garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti od 12.9.2018 

- Aneks št. 4 – podaljšanje roka izvedbe in predložitev nove bančne garancije od 10.12.2018 

- Aneks št. 5 od 7.2.2019 za podaljšanje roka in predložitev nove bančne garancije za 10 % 
pogodbene vrednosti 18.187,15 EUR  

- Aneks št. 6 za podizvajalce: podizvajalec Minitec d.o.o. – avtomatizacija strehe od 23.3.2019, 
podizvajalec Ključavničarstvo Kunc d.o.o. – izdelava in montaža kovinskih elementov od 
21.3.2019, podizvajalec Elmar Žalec od 22.3.2019, podizvajalec Debevc d.o.o. Žalec – pokritje 
zimske strehe 

- Aneks št. 7 za podaljšanje roka izvedbe in podaljšanje bančne garancije  

- Aneks št. 8 od 26.4.2019 za dodatna dela in povečanje pogodbene vrednosti za 19.573,26 
EUR brez DDV, torej skupaj pogodbena vrednost 205.753,87 EUR z DDV in podaljšanje roka 
izvedbe do 13.5.2019 –za štiri module  

- Zapisnik izvedenih pogajanj 27.8.2018, ponudba 32.655 EUR, s pogajanji znižana cena na 
29.815,49 EUR brez DDV.  

- Pogodba z DUOL od 4.10.2018 za 5. modul za 20.815,49 EUR in DDV je 36.374,90 EUR 

- Aneks št. 1 od 10.12.2018 za podaljšanje roka in predložitev nove bančne garancije  

- Aneks št. 2 od 7.2.2019 za podaljšanje roka in predložitev nove bančne garancije (10 % od 
pogodbene vrednosti je 3.637,49 EUR) 

- Aneks št. 3 od 27.3.2019 oddaja poslov tretjim osebam – podizvajalcem: Ključavničarstvo 
Kunc d.o.o.(kovinski elementi), Minitec d.o.o. (avtomatika), Debevc d.o.o. (pokritje in kleparski 
zaključki), Elmar d.o.o. (elektroinštalacije)  

- Aneks št. 4 od 8.4.2019 za podaljšanje roka in nova bančna garancija  

- Aneks št. 5 za izvedbo dodatnih del in povečanje pogodbene vrednosti za 7.136,13 EUR, 
skupaj 39.951,62 EUR in DDV je 45.089,98 EUR.  

- knjigovodske kartice za 2018: skupaj 255.473,81 EUR,  

- knjigovodske kartice za 2019: skupaj 214.248,00 EUR, tudi za lesene stojnice 23.608 EUR, 
dodatni kontejner 23.130 EUR in za JKP – zunanja ureditev 

- Odločba MKGP od 4.6.2018 o pravici do sredstev, odobreno 107.482,03 EUR za Občino Žalec  

- Ponudbe za strokovni nadzor: Magros d.o.o. od 11.5.2017 za 2.200 EUR, Uniprojekt 2.300 
EUR, Bogomir Amon za 2.500 EUR, vse brez DDV.   

- Pogodba od 17.9.2018 z Magros d.o.o. Celje za strokovni nadzor za 2.684,00 (z DDV) in trije 
aneksi za podaljšanje roka in štirje računi za 2.200 EUR in DDV.   

- 1. situacije DUOLd.o.o. od 20.12.2018 za 99.052,85 EUR in dobropis za -1.981,06 EUR  
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- Končna situacija od DUOL d.o.o. od 20.8.2019 za 89.010,80 EUR z DDV.   

- Uporabno dovoljenje Upravne enote Žalec od 19.7.2019 

- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP: garant CDA 40 Zavarovalnica 
Koper, znesek garancije 9.403,18 k pogodbi iz leta 2017 za 1-4 segmente.  

- Podaljševanje rokov: zaradi unikatnih tehničnih rešitev, težav pri dobavi materiala, vključitev 
podizvajalcev za specifična dela pri avtomatiki, elektriki, mehaniki.  

- Odprtje tržnice 10.8.2019.  

Pojasnila, ki nam jih je na začetku pregleda dokumentacije podala direktorica občinske uprave 
ga. Tanja Razboršek Rehar: poudarila je, da je bil projekt težaven, da so izbrali arhitekte, ki so 
bili nagrajeni in so projektirali tudi  Fontano piv, da nadstrešek simbolizira hmeljsko žičnico. 
Potem je razložila potek dela, ki je naveden v prej navedeni dokumentaciji. Najprej je 
komunalno infrastrukturo s tripartitno pogodbo izvajal Remont NG d.o.o. s JKP kot 
pooblaščencem za vodenje poslov.  Prva pogodba z DUOL d.o.o. se je nanašala na štiri module, 
potem pa so se odločili, da se naredi še peti modul, za katerega je bila sklenjena nova pogodba. 
Uspešni so bili pri pridobitvi sredstev MKGP.  Na naše vprašanje, zakaj je bila izbrana pomična 
streha, je odgovorila, da zato, da je nekaj posebnega, kot je posebna Fontana piv.  

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

11. NAPOTILO 

Osnutek poročila o nadzoru je NO poslal po elektronski pošti dne 4. 11. 2020. Odzivno poročilo 
na osnutek poročila je NO prejel po elektronski pošti dne 18. 11. 2020.  
V odzivnem poročilu je OŽ zapisala, da po pregledu Osnutka poročila o opravljenem nadzoru 
– Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev 
prejetih iz proračuna OŽ v letu 2018 in 2019, Občina Žalec ugotavlja, da za nadzor Nadstrešek 
tržnice v Žalcu, NO ni ugotovil nepravilnosti. 
Občina je mnenja, da končna ugotovitev NO glede ocene smotrnosti v Osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru ne sodi, saj je v sklepu o izvedbi nadzora z dne 28. 5. 2020 opredeljen 
nadzor in podaja mnenja o pravilnosti in zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi. 
OŽ je napisala, da mora NO ugotovitve, glede podanega mnenja o smotrnosti, preveriti, kar v 
tem primeru ni bilo ne iz strokovno tehničnega, prostorskega in stroškovnega vidika, zato OŽ 
predlaga NO, da črta to navedbo iz poročila. 
 
NO je upošteval pripombo OŽ, popravil poročilo in pripravil Končno poročilo. 
 

Žalec, dne 18. 11. 2020 

 
Pripravila   Predsednica Nadzornega odbora 
Bernarda Simončič              Slavica Čehovin 
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