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Številka:     060-0014/2020 
Datum:      12. 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 z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora 060-0014/2020 z dne 

02. 09. 2020 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru 

 
OSNUTEK POROČILA 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev 
prejetih iz proračuna Občine Žalec 
 
1. Nadziranec:  UPI ljudska univerza Žalec 

 

2. Sklep o izvedbi nadzora  št. 060-0014/2020 z dne 2. 9. 2020 
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: Franja Centrih, direktorica 

 

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 septembru in oktobru 

2020 
 

8. UVODNI DEL POROČILA 
 
8.1. Osnovni podatki 

 
Ustanoviteljice zavoda (po soustanoviteljskih deležih): Žalec (53%), Polzela (13%), Braslovče 
(12%), Prebold (12%), Vransko (6%), Tabor (4%).  
 
UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanovljena 
je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala 
v UPI – ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih 
občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje 
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in permanentno izobraževanje. S širitvijo izobraževalnih programov se je tudi večalo število 
zaposlenih in danes je na UPI – ljudski univerzi zaposlenih 15 ljudi. 
Začetek izobraževanja odraslih sega v leto 1975, ko je bila ustanovljena Delavska univerza 
Žalec. Takrat so se v ponudbi izobraževalnih programov osredotočali na šolske oblike 
izobraževanja, družbeno-politično izobraževanje, strokovno-funkcionalno usposabljanje ter 
na splošno izobraževanje. Prvo leto je bilo v izobraževalne programe vključenih 2080 
udeležencev. Že leto kasneje je število udeležencev naraslo na več kot 3600 udeležencev. 
Hkrati s številom udeležencev se je večala tudi pestrost ponudbe izobraževalnih oblik. Leta 
1979 so pričeli s ponudbo jezikovnega izobraževanja odraslih ter povečali 
ponudbo strokovnega poklicnega in visokošolskega izobraževanja, zmanjševal pa se je delež 
družbeno-političnega izobraževanja.  
Osnovno poslanstvo UPI Žalec je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v 
lokalnem okolju in širši regiji, kar pomeni, da želijo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in 
zagotavljati kar se da bogato izbiro različnih izobraževalnih programov, tečajev in delavnic 
tako na področju formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja in svetovalno dejavnost. 
Osredotočajo se na različne ciljne skupine odraslih.  
 

 8.1.1 Dejavnost zavoda 

Dejavnost je razdeljena na naslednja področja dela: 
 
I. Programi za pridobitev formalne izobrazbe 

 Osnovna šola za odrasle 

 Programi srednješolskega izobraževanja za odrasle 
 
II. Programi splošnega neformalnega izobraževanja 

 Tuji jeziki in slovenščina kot tuji jezik 

 Računalniški tečaji 

 Programi splošnega opismenjevanja (UŽU programi, računalniška pismenost) 

 Programi za integracijo priseljencev 

 Usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije 

 Tečaji in delavnice za zdravje in osebnostno rast 

 Študijski krožki 

 Izobraževanje za trajnostni razvoj 
 

III. Svetovanje in druge dejavnosti v podporo učenju 

 Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO), 

 Karierni kotiček Žalec (prej CIPS) 

 Središče za samostojno učenje (SSU) 

 Borza znanja 

 Teden vseživljenjskega učenja (TVU) in Parada učenja 

 Učna pomoč 
IV. Večgeneracijski center Planet generacij UPI in Družinski center UPI 
 
V. Projektno delo in razvoj 

 Regijski/lokalni projekti 

 Nacionalni projekti (ministrstva, ESS) 

 Mednarodni projekti (Erasmus +) 
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 D-Learn mreža 
 
 
 

8.2.  Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 
 

V času nadzora je NO sodeloval s predstavniki UPI Žalec preko elektronske pošte in z 
telefonskimi razgovori. NO je dobil vse zahtevane podatke, dokumentacijo, ter pojasnila. 
Nadziranec je bil pri posredovanju želenih podatkov kooperativen.  

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

 Drugi akti in predpisi, ki urejajo področje izobraževanja odraslih. 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

 Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije 

 Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih 

 Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov 
in opreme v izobraževanju odraslih 

 Pravila zavoda UPI – ljudska univerza Žalec 

 Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj 

 Pravilnik o poklicni maturi 

 Pravilnik o splošni maturi 

 Pravilnik o zaključnem izpitu 

 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013-2020 

 Strategija dolgožive družbe 

 Strategija pametne specializacije 

 Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji 

 Zakon o delovnih razmerjih 

 Zakon o gimnazijah 

 Zakon o izobraževanju odraslih 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

 Zakon o osnovni šoli 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

 Zakon o računovodstvu 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS 

 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za tekoče leto in drugih ukrepih 
v javnem sektorju 

 Zakon o zavodih 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ 
 
9. UGOTOVITVENI DEL 

 

9.1.  Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora  
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Nadzorni odbor se je najprej seznanil s poslovnim poročilom za leto 2019 in računovodskim 
poročilom za leto 2019.  

V letu 2019 je bilo ustvarjeno 770.063 € prihodkov in 743.223 € celotnih stroškov oz. 
odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je tako za leto 2019 znašal 26.840 €. 

 

V nadaljevanju pregledana dokumentacija 

9.1.1 Pogodba št.: PG-0078/2019 Zagotovitev sredstev iz občinskega proračuna 

 
Nadzorni odbor  je prejel v vpogled Pogodbo o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna 
za leto 2019 št. PG-0078/2019 podpisano dne 16.  04. 2019. Iz nje je razvidno financiranje 
dejavnosti, ki je kot obveznost lokalne skupnosti določena z Zakonom o izobraževanju odraslih 
(Ur.l. RS, št. 110/06-UPB1) in podzakonskimi akti ter Odlokom o proračunu Občine Žalec za 
leto 2019. 
 
9.1.1.1 Pregled financiranja po pogodbi št.: PG-0078/2019 

 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI        v € 

 10039001 Aktivna politika zaposlovanja       
 10010 Javna dela na področju izobraževanja odraslih    5.190,00 

 413300 Tekoči transfer v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.407,00 

 413301 Tekoči transfer v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev  783,00 

           
19 IZOBRAŽEVANJE         
 19059001 Izobraževanje odraslih       
 19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec 35.180,00 

 413302 Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve   18.680,00 

 432300 Investicijski transferi javnim zavodom     16.500,00 

           
 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin      
 20073 Večgeneracijski center       5.110,00 

 413302 Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve   5.110,00 
           
 SKUPAJ SREDSTVA            45.480,00 

 
V pogodbi je določen višji svetovalec za vzgojo in izobraževanje g. Matej Pinter, kot pooblaščen 
predstavni OŽ, ki kontrolira porabo sredstev dodeljenih iz te pogodbe. 
Pogodba prav tako zajema protikorupcijsko klavzulo. 
 
9.1.1.2 Pregled realizacije po pogodbi št.: PG-0078/2019 

 

       Plan Poraba 

10039001 Aktivna politika zaposlovanja        5.190,00 4.363,88 

 413302 sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.407,00 4.363,88 

 413301 sredstva za prispevke delodajalcev  783,00 0,00 

         
19059001 Izobraževanje odraslih       35.180,00 19.031,97 

 413302 izdatki za blago in storitve   18.680,00 19.031,97 

 432300 investicijski transfer javnim zavodom  16.500,00 0,00 
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin     5.110,00 5.804,77 

 413302 sredstva za izdatke za blago in storitve  5.110,00 5.804,77 

         
SKUPAJ PLAN IN PORABA SREDSTEV       45.480,00 29.200,62 

 
Ugotovitve Nadzornega odbora: 
Nadzorni odbor je prejel kartico stroškovnega mesta Občine Žalec vodene s strani UPI Ljudske 
univerze Žalec po posameznih stroškovnih mestih. Ugotovljeno je bilo, da je seštevek postavk 
kartice stroškovnega mesta OŽ je 30.075,48 Eur, plan porabe in realizacija za sredstva OŽ pa 
je seštevek 29.200,62 Eur. Kje je nastala razlika 874,86 eur? 
 
Odgovor podan s strani UPI Žalec: 
Na kartici stroškovnega mesta občine Žalec beležimo dejanske stroške programov (na osnovi 
izračunanega ključa), ki so pa višji kot pa znaša sofinanciranje dejavnosti s strani Občine Žalec. 
Razliko pokrivamo iz prihodkov tržne dejavnosti. V kolikor je potrebna korekcija stroškovnega 
mesta in bi moralo biti stanje na stroškovnem mestu  enako realizaciji pogodbe, bomo zadevo 
ustrezno uredili in stroške v višini 874,86 EUR prestavili na stroškovno mesto UPI. 
 
Glede na to, da so stroški pregledani in nadzorovani s strani višjega svetovalca za vzgojo in 
izobraževanje, ki je bil določen s strani OŽ, nadzorni odbor ne vidi potrebe po prestavljanju 
stroškov. V kolikor pa bi ta razlika prerasla 1.000,00 € pa bi bilo smiselno urediti tudi ta del.  
 
Nadzorni odbor je tudi prejel pojasnilo glede predavanj (g. Repnik) in ostalih izvajalcev: 
 
Izvajamo javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle, v katerem poučujemo zunanji 
predavatelji, s katerimi imamo sklenjene avtorske pogodbe ali pogodbe o sodelovanju (če ima 
predavatelj odprt s.p.). 
G. Repnik v tem programu poučuje predmeta matematika in fizika. Za izvedene ure predavanj 
omenjenih predmetov je na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju izdal e-račune (za vsak 
posamezen mesec). 
Glede izvedbe programov/predavanj vodimo pedagoško evidenco (dnevniki). Avtorski 
honorarji se nanašajo na izvajanje programa osnovne šole za odrasle in srednješolskih 
programov. S predavatelji imamo sklenjene pogodbo o sodelovanju ali avtorsko pogodbo. 
 
432300 investicijski transfer javnim zavodom v višini 16.500,00 € v letu 2019 ni bil realiziran. 
 
9.1.2 Pogodba št.: PG-0078/2019 Karierni kotiček 

 
UPI Ljudska univerza Žalec je z OŽ sklenila tudi Pogodbo o zagotovitvi sredstev iz občinskega 
proračuna za leti 2019 in 2020 št.: PG-0447/2019 z dne 18. 07. 2019.  
 
Sredstva po tej pogodbi so namenjena za sofinanciranje programa dela Kariernega kotička, ki 
ga izvaja UPI Ljudska univerza Žalec. Program predstavlja dejavnost, ki je brezplačna za občane 
in je namenjena različnim ciljnim skupinam za izvajanje storitev poklicnega svetovanja. 
 
Vrednost pogodbe za leto 2019 je bila v višini 3.160,00 €.  
 
Iz pregleda plana in realizacije po tej pogodbi nadzorni odbor ne ugotavlja nobenih 
nepravilnosti. 
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10. NAPOTILO 
 
NO je posredoval Osnutek poročila za leto 2019, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti 
dne 5.11.2020. Direktorica ga. Centrih je dne 11. 11. 2020 poslala elektronsko pošto, kjer je 
napisala, da se s prejetim osnutkom poročila o opravljenem nadzora v celoti strinja. Poudariti 
pa je želela le, da Občina Žalec spremlja poslovne dogodke izključno po načelu denarnega toka, 
UPI ljudska univerza pa tudi po načelu nastanka poslovnega dogodka. Kljub temu, da imajo na 
posameznem stroškovnem mestu Občine Žalec evidentirane stroške, ki presegajo vrednost 
sofinanciranja dejavnosti, Občina Žalec v nobenem primeru ni nakazala sredstev preko 
pogodbenih obveznosti. Razliko, ki nastane na posameznem stroškovnem mestu, pokrivajo iz 
prihodkov tržne dejavnosti. 
 
Ker nadziranec drugih pripomb na osnutek poročila ni imel, je NO izdelal končno poročilo. 
 
Žalec, dne 12. 11.  2020 
 
Poročilo pripravila 
Vesna Napotnik 
 
        Predsednica Nadzornega odbora 
                                Slavica Čehovin 
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