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Številka:   060-0012/2020 
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 na seji OS dne  5. 2. 2020  in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št.060-0012/2020 
z dne 28. 5. 2020 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednje poročilo o 
opravljenem nadzoru 

 
KONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
ZKŠT Žalec 

 
Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih 

sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec   
 
1. Nadziranec:  Javni zavod ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva ulica 

9a, Žalec pregled za leto 2019 
 

2. Sklep o izvedbi nadzora  št. 060-0012/2020 z dne 28. 5. 2020 
 
3. Odgovorna oseba nadziranca: mag. Boštjan Štrajhar, direktor      

 

4. Namen in cilji nadzora: Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe 
javnih sredstev  iz proračuna Občine Žalec za  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 
 
Javni zavod ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, krajše ZKŠT Žalec, je Občina Žalec 
ustanovila leta 2002 za izvajanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma. Zavod 
je tako opravljal program, ki je v javnem interesu in je bil sofinanciran s sredstvi proračuna 
Občine Žalec, s sredstvi drugih proračunov (ministrstva, fundacija) in z nejavnimi prihodki 
javne službe (sofinanciranje s strani udeležencev, sponzorstva in donacije). V skladu z 
Odlokom o ustanovitvi je izvajal tudi tržno dejavnost, kamor so spadale prodaja izvodov 
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mesečnega časopisa Utrip Savinjske doline in oglasnega prostora v njem, organizacija in so-
organizacija prireditev (razen abonmajskih), posredništvo pri prodaji vstopnic, oddajanje 
prostorov v najem, prodaja blaga in turističnih paketov. 
 
Dejavnost javnega zavoda ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec opredeljuje Odlok o 
ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in turizem in njegove spremembe (Ur. list RS, št. 76/2001, 
41/2004, 31/2009, 44/2009) ter zakoni in drugi predpisi, dokumenti, programi ter notranji 
pravilniki in poslovniki Zavoda. Osnovo za delovanje časopisa Utrip Savinjske doline 
opredeljuje Zakon o medijih (Zmed-NPB6, 20. 6. 2016), Zakon o volilni in referendumski 
kampanji (ZVRK) Ur. list. RS, št. 41/2007 in 98/2013), Pravilnik o izdajanju lokalnega časopisa 
Utrip Savinjske doline, Programska zasnova lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline in 
Poslovnik o delu programskega sveta časopisa Utrip Savinjske doline. 
 
Zavod je imel tri organizacijske enote: OE Kultura, OE Šport, OE Turizem. 
 
OE Kultura je izvajala program javne službe na vseh področjih dejavnosti, kot jih opredeljujejo 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo (2014‒
2017), Lokalni program za kulturo (2014‒2020) in Letni program kulture v Občini Žalec, in 
sicer na področju knjige, uprizoritvenih umetnosti, glasbene in likovne umetnosti, kulturne 
dediščine ter kulturno-umetnostne vzgoje, ki preči področje kulture in izobraževanja. V 
sodelovanju z Uradom za negospodarske javne službe Občine Žalec je za občino pripravljala 
različne kulturne prireditve, razstave, literarne večere, predavanja, izdajala publikacije in 
revijo za književnost in kulturo, organizirala pa je tudi vse osrednje občinske proslave ob 
državnih in občinskem prazniku ter druge občinske protokolarne prireditve. V letu 2019 je po 
novem Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v Občini Žalec strokovna in 
administrativna opravila za društva prevzela Občina Žalec. Prav tako je prevzela opravila za 
izvedbo razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec. V enoti Kultura sta bila v 
letu 2019 redno zaposlena vodja programa (od 18. februarja 2019) in strokovni sodelavec za 
kulturo. Do 31. 3. je bil s sofinanciranjem ZRSZZ zaposlen strokovni sodelavec na enoletnem 
projektu Dopolnitev in posodobitev zbirk v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. 
 
V OE Kultura je  spadalo izdajanje mesečnega časopisa Utrip Savinjske doline. Prodaja izvodov 
časopisa in oglasnega prostora je predstavljala, v skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda, 
tržno dejavnost. V uredništvu časopisa je bila redno zaposlena tajnica. Ostala opravila v zvezi 
z izdajanjem časopisa, kot so urejanje, priprava prispevkov in lektoriranje, so izvajali zunanji 
sodelavci. V letu 2019 je bilo izdanih 11 številk časopisa, vedno v dveh snopičih po 16 strani, 
torej v skupnem obsegu 32 strani. Skupaj se je v letu 2019 razdelilo 130.841 izvodov, kar je 
5.100 izvodov več kot leta 2018. Povprečna mesečna naklada je bila 11.895 izvodov, to je 464 
izvodov več kot leta 2018. Naklada se zadnja tri leta počasi dviguje (leta 2018 11.431, leta 
2017 pa 11.333). Redno so Utrip Savinjske doline prejemala gospodinjstva Občine Žalec ter 
občin Braslovče in Prebold, decembra 2018 se je ponovno priključila Občina Tabor. V letu 
2019 je časopis praznoval 20-letnico in ob tej priložnosti je bila prenovljena celostna grafična 
podoba (prenovljen je bil logotip, barve in tipografije ter drugačno postavitev časopisa – pet 
kolon, določena struktura naslovov, urejena je bila postavitev stalnih rubrik). Jubilej so 
obeležili tudi z objavami zanimivih zapisov iz starih številk časopisa in njegovih predhodnikov 
na 26. strani (Naša dediščina). 
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OE Šport je v okviru javne službe organiziral športne prireditve, skrbel za redno vzdrževanje 
in izvajanje investicij v kompleksu Športnega centra Žalec, bil je koordinator mnogih 
prireditev, ki so jih organizirala športna društva Občine Žalec, in bil je glavni organizator 
občinskih in nekaterih področnih tekmovanj v sistemu šolskih športnih tekmovanj. Zveza 
športnih društev Občine Žalec je v letu 2019 postala regijska pisarna OKS-ZŠZ Žalec. S tem je 
zveza dobila priznanje za preteklo konstruktivno delo in hkrati prevzela nekatere nove naloge. 
Sodelujejo v komisiji za razdeljevanje sredstev preko Razpisov za sofinanciranje programov 
športa (administrativna opravila, povezana z razpisi, kar pa izvajajo strokovne službe Občine 
Žalec). V enoti sta bila v 2019 dva zaposlena: vodja programa šport in vzdrževalec športne 
infrastrukture. 
 
OE Turizem je opravljal javno službo in tržno dejavnost na področju turizma. V okviru javne 
službe so spadale pod turizem naslednje dejavnosti in storitve: 
• informacijska turistična dejavnost, 
• turistična promocija, 
• spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
• trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
• razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 
• razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, 
• organizacija in izvajanje turističnih prireditev, 
• ozaveščanje in spodbujanje prebivalstva k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma, 
• druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom. 
Tržno dejavnost je v letu 2019 enota turizem opravljala na štirih lokacijah (TIC Žalec, Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Trgovina Zeleno zlato in Fontana piv Zeleno zlato) s 
prodajo turističnih spominkov, piva, z vodenji, s trženjem turističnih programov in prodajo 
izdelkov kmetij Spodnje Savinjske doline oz. izdelkov blagovne znamke Zeleno zlato. INFO 
center Ribnika Vrbje je bil tudi v letu 2019 oddan v najem. 
TIC je opravljal informacijsko in prodajno funkcijo za vse tri enote zavoda. 
V enoti turizem so bili v letu 2019 zaposleni: vodja programa, šest turističnih informatorjev, 
en strokovni sodelavec za turizem in en oskrbnik (ena zaposlitev za določen čas od aprila do 
decembra). 
 
V okviru splošnega področja je potekala koordinacija dela za izvajanje dejavnosti vseh treh 
organizacijskih enot, skupna in splošna dela (pravne, kadrovske in finančne zadeve, 
komercialni dogovori in pogodbe, sodelovanje z zunanjimi izvajalci storitev računovodstva, 
čiščenja, tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju, izvajanje javnih naročil, 
stiki z javnostmi, marketing) in izvajanje tržne dejavnosti (organizacija in so-organizacija 
prireditev, posredništvo, oddajanje prostorov v najem). Poleg direktorja in njegove 
pomočnice sta bila v okviru splošnega področja še poslovna sekretarka in oskrbnik. 
 
Organi zavoda so bili: 

 Svet zavoda so sestavljali: Breda Veber, junija jo je zamenjal Franc Kos (po nastopu 
funkcije predsednika ZKD Savinja Žalec), Rok Žagar (predsednik Zveze turističnih 
društev Občine Žalec), Sebastjan Cilenšek (predsednik Zveze športnih društev Žalec), 
Nataša Gaber Sivka (predstavnica ustanoviteljice) in Majda Potočnik (predstavnica 
zaposlenih, po zamenjavi predstavnikov ZKD Savinja Žalec je bila junija izvoljena za 
predsednico sveta). 
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 Strokovni svet za kulturo so sestavljali (mandatno obdobje 2019—2024): Rudi Španzel 
– zunanji strokovnjak s področja kulture, Alenka Domjan – zunanja strokovnjakinja s 
področja kulture, Dejan Tamše – predstavnik Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, 
Polona Čmer – predstavnica Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Uroš Govek – 
predstavnik zavoda, Nataša Gaber Sivka – predstavnica ustanoviteljice. 

 Strokovni svet za šport so sestavljali (mandatno obdobje 2019—2024): Mitja Turnšek 
– zunanji strokovnjak s področja športa, Anita Seles Držan – zunanji strokovnjak s 
področja športa, Bogomil Polavder – predstavnik Zveze Športnih društev Občine Žalec, 
Tomaž Volk – predstavnik Zveze Športnih društev Občine Žalec, Janez Pikl – 
predstavnik zavoda, Nataša Gaber Sivka – predstavnica ustanoviteljice. 

 Strokovni svet za turizem so sestavljali (mandatno obdobje 2019—2024): Franci 
Privošnik – predstavnik gospodarstva, Alenka Doler – predstavnica gospodarstva, 
Zlatka Masnec – predstavnica Zveze turističnih društev Občine Žalec, Milena Kotnik – 
predstavnica Zveze turističnih društev Občine Žalec, Katja Fajić – predstavnica ZKŠT 
Žalec, Petra Centrih – predstavnica ustanoviteljice Občine Žalec. 

 Programski svet časopisa Utrip Savinjske doline v 2019 so sestavljali: Danilo Basle 
(predsednik, gospodarstvo), Tanja Razboršek Rehar (občina ustanoviteljica), Nejka 
Golič (druge občine), Ksenija Rozman (uredništvo), Anita Seles Držan (šport), Polona 
Čmer (kultura), Alenka Doler (turizem), Ivi Krašovc (kmetijstvo), Marko Verdev 
(sociala), Katja Palčnik (mladi), Viktor Mitov (politika). 

 Direktor zavoda je bil mag. Boštjan Štrajhar (od 1. 8. 2019, mandat 5 let). 

 
Ustanoviteljica Občina Žalec je na Zavod prenesla upravljanje blagovne znamke Zeleno zlato in 
upravljanje naslednjih objektov:  
- Dom II. slovenskega tabora Žalec,  

- Savinova hiša,  

- Športni center Žalec,  

- Ponirkov Info center pri Ribniku Vrbje ter tematski poti (učna ekološka pot, srčna pot),  

- Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,  

- Trgovina Zeleno zlato,  

- Fontana piv Zeleno zlato in  

- mobilno drsališče.  
 
ZKŠT je svojo dejavnost in izvajanje programov financiral: 

1. s prihodki tržne dejavnosti (prodaja vstopnic za prireditve za izven, prodaja časopisa in 
oglasnega prostora v njem, prodaja blaga, ogledov in turističnih paketov, licenčnina za 
uporabo blagovne znamke), 

2. s prispevki udeležencev, s prodajo vstopnic za prireditve in najemninami v okviru javne 
službe, 

3. s proračunskimi sredstvi ustanoviteljice Občine Žalec, 
4. s sredstvi proračuna Republike Slovenije, pridobljenimi na podlagi javnih razpisov, 

5. z donacijami in sponzorstvi. 
 
8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora 

 
V času nadzora je z NO sodeloval direktor mag. Boštjan Štrajhar , NO je dobil vse zahtevane 
podatke in dokumentacijo, nadziranec je bil pri posredovanju želenih podatkov kooperativen.  
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8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora  

Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora so naslednji: 
- Katalog zbirk osebnih podatkov ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS 
- Letno poročilo za leto 2019; 
- Navodila o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih, 
- Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih 
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 

- Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega 
načrta z Zakonom o računovodstvu, 

- Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  

- Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in turizem in  njegove spremembe(Odlok 
o ustanovitvi javnega zavida »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (UL RS 41/04, 
31/09, 44/09)) 

- Organizacijsko navodilo o delovnem času 
- Poslovnik o delu Sveta zavoda 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
- Pravilnik o izdajanju lokalnega časopisa Utrip Savinjske doline 
- Pravilnik o izdajanju revije Vpogled 
- Pravilnik o izplačilih sejnin in drugih osebnih prejemkih v Zavodu za kulturo, šport in 

turizem Žalec 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu, 
- Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in v najem za 

namene športa v Občini Žalec 
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, 
- Pravilnik o plačevanju redne delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu ZKŠT 

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
- Pravilnik o popisu 
- Pravilnik o računovodstvu 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava, 
- Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne  dejavnosti v 

Občini Žalec 
- Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v 

občini Žalec 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistematizaciji delovnih mest Javnega zavoda ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem 
Žalec 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 
- Pravilnik organizaciji in sistemizaciji 
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- Slovenskih računovodskih standardov, 
- Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2012-2018 
- Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) za 

koledarsko leto 2019 
- Zakon  o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 
- Zakon o davku na dohodek pravnih oseb ZDDPO-2 in novele, 
- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o medijih 
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Zakon o športu 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov 
- Zakon o zavodih 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ. 

 
8.4. Povzetek predstavitve zavoda ZKŠT Žalec  
 
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žalec 
leta 2002. Njegovo osnovno poslanstvo je opravljanje javne službe na področjih kulture, 
športa in turizma. 
 
Izvaja tudi tržno dejavnost, katere prihodke sestavljajo prihodki organizacije in soorganizacije 
prireditev, časopisa Utrip, posredništva pri prodaji vstopnic, najemnin, prodaje spominkov, 
pijače, turističnih paketov, vodenj in vstopnin.  
 
Ustanoviteljica mu je v upravljanje prenesla javno infrastrukturo vseh treh področij (Savinova 
hiša z likovnim salonom, Dom II. slovenskega tabora Žalec, kompleks atletskega štadiona z 
nogometnim igriščem,  Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, INFO center Ribnika 
Vrbje in  učno ekološko pot Vrbje, Fontano Zeleno zlato).   
 
V upravljanje mu je prenesla tudi blagovno znamko Zeleno zlato, ki označuje visoko 
kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. Dobrote savinjskih kmetij, 
ki nosijo to blagovno znamko, je zavod prodajal v Trgovinici Zeleno zlato na Podeželski tržnici 
Žalec. 
 
Zavod je izdajatelj časopisa Utrip Savinjske doline, ki izhaja v nakladi cca 13.000 izvodov 11 x 
letno. Prejemajo ga brezplačno gospodinjstva v občinah Žalec, Prebold, Braslovče in Tabor, za 
svoje občane so ga kupile navedene Občine. V Občini Vransko in občini Polzela je časopis v 
prosti prodaji. 
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ZKŠT Žalec ima tri organizacijske enote: OE kultura, OE šport in OE turizem in splošno 
področje. V Zavodu je bilo zaposlenih 14 delavcev. Organi zavoda so : svet zavoda, strokovni 
svet za kulturo, strokovni svet za šport in strokovni svet za turizem. 
 
Od septembra 2013 ZKŠT omogoča nakup vstopnic za prireditve, ki jih organizirajo, preko 
spleta: http://zkst-zalec.kupikarto.si/ 

 
9. UGOTOVITVENI DEL 
 
9.1.  Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora  

Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki jih je ZKŠT objavil na spletni strani Ajpes-          
a: Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov, Izkaz prihodkov in odhodkov – po vrstah 
dejavnosti in Poslovno poročilo s pojasnili. 

9.2. Prihodki v letu 2019 

ZKŠT je svojo dejavnost in izvajanje programov financiral: 
- S proračunskimi sredstvi ustanoviteljice OŽ 
- S sredstvi proračuna RS, pridobljenimi na podlagi javnih razpisov 
- S prispevki udeležencev in s prodajo vstopnic za prireditve v okviru javne službe 
- S prihodki tržne dejavnosti (prodaja vstopnic za prireditve za izven, najemnine, 

prodaja časopisa in oglasnega prostora v njem, prodaja blaga, ogledov in turističnih 
paketov, licenčnina za uporabo blagovne znamke 

- Z donacijami in sponzorstvi. 
-  

V letu 2019 je ZKŠT ustvaril 1.514.442 EUR skupnih prihodkov in tako realiziral 93 % prihodkov, 
predvidenih v finančnem načrtu. Pri tem je bilo realiziranih 95 % načrtovanih odhodkov, in 
sicer v višini 1.497.331 EUR. Rezultat je bil presežek prihodkov v višini 17.574,47, z 
upoštevanjem pokrivanja dela stroškov vzdrževanja s presežki prihodkov iz prejšnjih let 
(5.835,23 EUR), je znašal presežek leta 2019 23.409,70 EUR. Realizirali so bili vsebinski načrti 
po programih. 

V poslovnem letu 2019 je bil zavod deležen dveh celovitih grafičnih prenov, in sicer časopisa 
Utrip, osvežili pa so tudi logotip zavoda. Oktobra in novembra je bila v zavodu opravljena 
izredna notranja revizija na področjih pregleda realizacije priporočil iz opravljenih notranjih 
revizij v obdobju 2010-2018 in preveritve pravilnosti razvrščanja zaposlencev na javno službo 
in tržno dejavnost glede na opredeljene normative zaposlovanja. Revizija je ugotovila, da je 
vodstvo v pretežni meri upoštevalo dana priporočila in jih v celoti ali delno realiziralo. Začeli 
so s spremembami sistematizacij ter jih uskladili z zakonom kot tudi s kolektivnimi pogodbami, 
prav tako so pričeli s preverbami pravilnosti napredovanj in izplačil v preteklem pet letnem 
obdobju. Aktivno so se povezali z lokalno turistično organizacijo in skupaj načrtovali dodatne 
dejavnosti za še večjo prepoznavnost produktov in okolja v katerem delujejo. Znotraj zavoda 
so pričeli z optimizacijo dela in stroškov. Začeli so s prenovo spletne strani, ki pa še ni končana.  

 Uvedli so kartično beleženje delovnega časa. Pisarna tajništva Utripa je bila prestavljena v 
prvo nadstropje, pisarna območne enote JSKD pa v pritličje. Tržni del poslovanja, predvsem 
fontana piv, je bila zelo odvisna od vremenskih razmer. Mesec maj je bil zelo deževen, prav 
tako je bilo zaradi dežja manj obiska preko vikendov poleti, ki so bili deževni. 
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Iz državnega proračuna so bila za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 12.560,00 EUR, prejeli 
pa so jih 7.063 EUR, in sicer za del plače zaposlenega na projektu ureditve muzejske zbirke 
Ekomuzeja (zaposlen je bil do 31. 3. 2019), za Šport mladih in za festival BUMfest. 

Iz občinskega proračuna so prejeli planirana sredstva za tekočo porabo in za izvedbo 
dogovorjenih programov, investicije pa niso bile vse realizirane (obnova podija pred vhodom 
v Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je bila prestavljena v leto 2020). 

Za leto 2019 so planirali 112.290,00 EUR prihodkov od opravljanja javne službe (prodaja 
vstopnic za abonmajske predstave in koncerte, prijavnine in plačila udeležencev prireditev, 
sofinanciranje počitniških programov). Ustvarili so jih v višini 124.127,15 EUR (indeks 111). 

Za leto 2019 so si zadali cilj ustvariti prihodke s prodajo blaga in storitev v višini 697.351,00 
EUR. Realizirali so jih v znesku 604.601,11 EUR (87 %), in sicer 102.681,20 EUR z vstopninami 
za predstave (komercialne), 31.881,32 z najemninami, 327,86 EUR od sponzorjev, 135.902,66 
EUR s prodajo časopisa Utrip Savinjske doline in oglasnega prostora v njem, 9.389,21 s 
posredovanjem za druge organizatorje in 324.418,86 EUR s prodajo v enotah turizma (TIC, 
Ekomuzej, Trgovina Zeleno zlato in Fontana piv). Na nižje prihodke od najemnin je vplivala 
manj zanimiva ponudba predstav organizatorjev, ki so nameravali najeti dvorano (nekaj je bilo 
odpovedi zaradi nizkega zanimanja obiskovalcev), drugi dejavnik pa je bila velika zasedenost 
dvorane za izvajanje javne službe, tako da so morali nekaj organizatorjev odkloniti. Na to, da 
prihodki od prodaje Zeleno zlato niso dosegli planiranih za leto 2019, je vplivalo več 
dejavnikov: trgovina ni obratovala zaradi gradbenih del na tržnici, ponudba v nadomestnem 
objektu pri fontani je morala biti zmanjšana, prodaja vrčkov je bila zelo odvisna od vremenskih 
razmer, ki so bile še posebej v maju slabe (deževen maj in deževnih več vikendov v juniju in 
juliju). Na rezultat poslovanja Trgovine Zeleno zlato s fontano je vplivalo tudi to, da so že pred 
začetkom poslovanja oz takoj ob zagonu bili realizirani veliki stroški promocije in nabave 
materialov ter blaga za prodajo. 

 

Tabela: Prihodki in stroški po enotah 

ORG.ENOTA Mat.stroški 
stroški 
plač skupaj stroški 

Dotacije 
OŽ 

Dotacije 
druge 

Donacije, 
sponzorstva Prihodki 

Skupaj 
dotacije in 
prihodki Saldo 

KULTURA 186.928 2.229 189.157 101.715 6.104 1.064 93.244 202.126 12.970 

UTRIP 98.678 29.383 128.061 0 0 0 135.903 135.903 7.841 

ŠPORT 94.931 0 94.931 77.096 960 0 20.386 98.441 3.511 

TURIZEM 389.722 82.422 472.144 125.433 0 0 351.001 476.434 4.290 

SPLOŠNO 260.437 346.766 607.203 474.407 0 0 127.594 602.001 -5.202 

SKUPAJ 1.030.696 460.800 1.491.496 778.651 7.064 1.064 728.128 1.514.905 23.410 

 

Tabela: Plan in realizacija po enotah 

ORG.ENOTA plan 2019 real. 2019 indeks 

KULTURA 185.350 202.126 109 

UTRIP 145.000 135.903 94 

ŠPORT 115.970 98.441 85 

TURIZEM 555.401 476.434 86 

SPLOŠNO 618.130 602.001 97 

SKUPAJ 1.619.851 1.514.905 94 
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Tabela: Prihodki po vrstah, planirani in realizirani 

  Real plan  real indeksi indeksi 

  2018 2019 2019    

  1 2 3 3/1 3/2 

PRIHODKI 
1.584.187,5

5 
1.619.851,0

0 
1.514.905,2

3 96 96 

Občinski (in državni) proračun 787.279,73 810.210,00 785.714,00 100 97 

Prihodki iz javne službe 144.363,25 112.290,00 124.127,15 86 111 

-prihodki od vstopnin, prireditev 132.852,60 92.900,00 110.188,94 83 119 

-prihodki ZRSZZ za plače javnih del           

-prihodki od prodaje 11.310,65 19.390,00 13.202,21 117 68 

-prejete donacije, dotacije 200,00   736,00 368   

Prihodki ustvarjeni na trgu 651.361,35 697.351,00 604.601,11 93 87 

-prihodki od vstopnin za predstave 100.768,25 100.000,00 102.681,20 102 103 

-od najemnin 24.962,60 36.300,00 31.881,32 128 88 

-od sponzorstev 15.712,29 16.700,00 327,86 2 2 

-prodaja TIC, Ekomuzej, Hram, for 353.166,40 394.351,00 324.418,86 92 82 

-prihodki od časopisa 149.815,91 145.000,00 135.902,66 91 94 

-drugi prihodki dejavnosti 6.935,90 5.000,00 9.389,21 135 188 

Finančni prihodki           

Drugi prihodki 1.183,22   463,00 39   

Delež obč. prorač. sredstev (%) 49,7 50,0 51,9     

Prihodki iz javne službe (%) 9,1 6,9 8,2     

Prihodki na trgu (%) 41,1 43,1 39,9     

 

9.3. Odhodki v letu 2019 

ZKŠT je za leto 2019 načrtoval odhodke v višini 1.572.931 EUR, realizirani pa so bili 95 % v višini 
1.497.331 EUR. S prihodki od tržne dejavnosti so pokrili stroške plač v višini 139.441 EUR (7 
zaposlenih), iz občinskega proračuna so za stroške plač prejeli 323.347,17 EUR (za pokritje 70 
%  stroškov dela). 

Tabela: Odhodki po vrstah, planirani in realizirani 

  Real plan  real indeksi indeksi 

  2018 2019 2019    

  1 2 3 3/1 3/2 

STROŠKI 
1.580.071,6

9 
1.572.931,0

0 
1.497.331,0

0 95 95 

Stroški storitev 830.881,99 776.200,00 761.050,70 92 98 

Stroški dela 456.378,81 464.100,00 460.799,71 101 99 

Stroški materiala 275.690,81 310.531,00 255.097,61 93 82 

Amortizacija 14.373,08 17.500,00 16.026,28 112 92 

Drugi odhodki (zam. obresti, odpis 
terjatev, odškodnine, 
prevrednotovalni) 890,47 500,00 1.356,70 152 271 

Drugi stroški (obv. praksa, 
donacije, subvencije 1.846,53 4.100,00 3.000,00 162 73 
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9.4. Investicije v letu 2019 

V proračunu Občine Žalec je bilo planiranih 11.500 EUR sredstev za investicije v Ekomuzeju 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, porabili so jih 4.092,23 EUR za opremo prostora za ogled 
VR filma in ureditev muzejskih zbirk. 

V proračunu Občine Žalec je bilo predvidenih 10.300 EUR za investicijsko vzdrževanje Ribnika 
Vrbje, porabili so jih za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje, usklajeno s planom (table, 
leseni podest pri INFO centru, varovalna podloga pri igralih, grelci pri info-centru, izolacija, 
vzdrževanje in zamenjava igral); porabili so predvidenih 4.000 EUR za opremo prostora za 
catering v avli Doma II. slovenskega tabora (vgradna omara in regali, transportni vozički); 4.000 
EUR je bilo predvidenih za investicije v Savinovi hiši, v skladu s planom so jih porabili za nakup 
umetniškega dela (kip Krajnc) in prenovo centralnega ogrevanja. Za investicije v Športni center 
Žalec je bilo predvidenih 10.000 EUR, porabili so jih 8.032 EUR za pripravo projektne 
dokumentacije, evidentiranje stavb in izdelavo načrta inštalacije.  

V finančnem načrtu je bila predvidena poraba presežkov preteklih let za namene investicij v 
višini 8.915 EUR, realizirali pa so jih: 

- v višini 5.835 EUR so prenovili napeljavo klimatizacije na strehi nad avlo Doma II. 
slovenskega tabora (znesek 3.608,15 EUR), na Fontani piv so namestili nove povezave 
in zamenjali inštalacijo (znesek 2.227,08 EUR). 

Za znesek 7.450 EUR so nabavili novo opremo: omare in regale v Trgovini Zeleno zlato (2.441 
EUR), nadgradnjo programa za polnjenje vrčkov na Fontani Zeleno zlato(607 EUR). 

Zaradi dotrajanosti in nujnosti zamenjave so po sklepu sveta zavoda s sredstvi presežkov 
preteklih let nabavili še alarmno napravo (2.163 EUR) ter računalnik in telefon ( 2.238 EUR) v 
Domu II. slovenskega tabora Žalec. 
 
9.5. Kadri 

V skladu s kadrovskim načrtom, je bilo na dan 31. 12. 2019, 18 zaposlenih. Za stroške plač 11 
zaposlenih je bil vir financiranja občinski proračun, za 7 zaposlenih pa prihodki od tržne 
dejavnosti. 

 
9.6. Pregled poslane dokumentacije in ugotovitve nadzora 
 
S strani strokovnih služb ZKŠT je NO pridobil naslednjo dokumentacijo: 

- Kartico vseh prihodkov iz občinskega proračuna OŽ 
- Pregled vseh prejetih računov za mesec marec in avgust 2019 
- Kartice stroškovnih mest 
- Poročilo o opravljenem izrednem notranje revizijskem pregledu s strani preizkušene 

državne notranje revizorke Suzane Pomer 
- Pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna OŽ za leto 2019 
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Pregled Pogodbe št. PG-0061/2019 za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, pogodba se je 
sklepala za financiranje dejavnosti s področja promocije OŽ in spodbujanja razvoja turizma in 
gostinstva (vključevala pa je naslednje: turistična promocija, turistični informacijski center TIC, 
turistični podmladek, sofinanciranje turistični prireditev, sofinanciranje turističnega vodenja, 
Festival Zeleno zlato, Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje, kulinarični turistični produkt 
Zeleno zlato, kolesarski turistični produkt) skrbnik pogodbe na OŽ je Petra Centrih, vrednost 
pogodbe je 139.400,00 eur.  

 
Pregled Pogodbe št. PG-0115/2019 za obdobje 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, pogodba se je 
sklepala za financiranje dejavnosti, ki je kot obveznost lokalne skupnosti določena z Zakonom 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakonom o športu (vključevala pa je : izvedba 
protokolarnih dogodkov, prireditve ob občinskem prazniku, prireditve ob državnih praznikih, 
ostale prireditve, protokol poročnih obredov, nepremična kulturna dediščina, upravljanje in 
vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, 
izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij, dejavnost ZKŠT, programi samostojnih kulturnih 
izvajalcev in drugih pravnih oseb,   programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih 
oseb v Savinovi hiši, programi samostojnih kulturnih izvajalcev – Bumfest, festival akustične 
glasbe, nagrade za kulturne dosežke Savinova odličja, festival sredi zvezd, mednarodni 
folklorni festival, upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II slovenskega tabora, investicije in 
investicijsko vzdrževanje Doma II slovenskega tabora, športne prireditve, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje Športnega centra Žalec, investicije in investicijski vzdrževanje Športnega parka 
Žalec, drsališče v Žalcu, kolesarska dirka po Sloveniji, financiranje programov preživetja 
prostega časa otrok in mladine med počitnicami), vrednost pogodbe je 698.050,00 eur.  
Sredstva za tekoče transfere za neprogramske stroške po pogodbi št. PG-0115/2019, je OŽ 
zagotavljala uporabniku proračunskih sredstev mesečno, v višini dvanajstine proračunskega 
zneska, na podlagi zahtevka za izplačilo. Obvezna priloga zahtevka je bila mesečna specifikacija 
neprogramskih stroškov. 
Pri zahtevku za izplačilo sredstev za prireditve ali založniške dejavnosti je bila obvezna priloga 
s specifikacijo stroškov in prihodkov. Specifikacijo stroškov so pripravili in potrdili programski 
vodje posameznih področij (kultura, šport). 
Za investicijske transfere (za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje) je moral uporabnik 
proračunskih sredstev k zahtevku priložiti kopijo računa. 
 
Naključno so bili pregledani naslednji računi: 

- Avtobusna postaja Ljubljana, račun št. 520-0002469, znesek 207,40 eur, najem 
poslovnega prostora za oglaševanje – Fontana piv, 

- Davor Kukovič s.p., račun št. 2019-00067, znesek 400,00 eur, nastop DJ 15.8.2019 in 
17.8.2019 pri Fontani piv, 

- Društvo slovenski tolkalni projekt, račun št. 9/2019, znesek 2.301,82 eur, ostali stroški 
nastopa na festivalu Bumfest, 

- Mojca Puncer-pedagoginja in kritičarka/recenzentka, račun št. 5e, znesek 500,00 eur, 
kustosinja razstave Linija uvida, 

- Petka šolske storitvene dejavnosti, račun št. 2019-000000094, znesek 3.208,60 eur, 
računovodske storitve marec 2019, 

- Rok Luzar s.p., račun št. 026/2019, znesek 400,00 eur, glasbeni nastop Beer garden pri 
Fontani piv, 

- Salomon d.o.o., račun št. 19-001997/IFP, znesek 2.172,61, tisk Utrip Savinjske doline 
7/19, 
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- Vrtci Občine Žalec, račun št. 2019-000000210, znesek 568,70, prehrana zunanji – vrtec 
(kul počitnice v času od 22. 7. do 9. 8. 2019), 

- Zahtevek izdan OŽ 2019/14000026 z dne 25.4.2019, znesek 2.100,74 eur, investicije in 
investicijsko vzdrževanje Ekomuzej, fototapeta 3D, 

- Grenko tisk storitve d.o.o., račun št. 19-300-000224, znesek 1.788,64 eur, slike in 
tapete, nalepke, 

- Rok Narberger s.p., račun št. 19000036, znesek 325,00 eur, nalepka 3D napis, peskana 
- Zahtevek izdan OŽ 2019-14000113, znesek 5.475,34 eur, pog. št. PG-0115/2019, 

materialni stroški SM30, 7/2019 (ZKŠT skupni in programski stroški – specifikacija 
priložena), 

- Zahtevek izdan OŽ 2019-14000062, znesek 8.391,14 eur, pog. št. PG-0115/2019, 
materialni stroški SM30, 4/2019 (Dvorec Novo Celje, ZKŠT skupni in programski 
stroški), 

- Zahtevek izdan OŽ 2019-14000132, znesek 24.309,39 eur, pog. št. PG-0115/2019, 
plače in drugi izdatki., prispevki delodajalca, premije KDPZJU za 9/19 (specifikacija 
priložena), 

- Zahtevek izdan OŽ 2019-140000055, znesek 35.632,21 eur, pog. št. PG-0115/2019, 
plače in drugi izdatki, prispevki delodajalca, premije  KDPZJU, regres za 5/19 
(specifikacija priložena), 

- Zahtevek izdan OŽ 2019-14000022, znesek 5.249,18 eur, športne prireditve 
(specifikacija priložena), 

- Zahtevek izdan OŽ 2019-14000107, znesek 716,51 eur, pog. št. PG-0061/2019, TIC 
avtodomi (poraba vode in elektrike), 

 
Pri pregledu računov in zahtevkov nismo zaznali nepravilnosti. 

V nadaljevanju je bilo pregledano Poročilo izredne revizije v letu 2019 na osnovi pogodbe št. 
PG-0618/2019 z dne 30.9.2019, ki jo je sklenila OŽ s Suzano Pomer s.p., preizkušeno državno 
notranjo revizorko , kjer se je pregledovalo realizacijo priporočil iz opravljenih notranjih revizij 
za obdobje 2010-2016 in preveritev pravilnosti razvrščanja zaposlenih na javno službo in tržno 
dejavnost glede na opredeljene normative zaposlovanja. 

Povzetki iz poročila so naslednji: vodstvo zavoda je v pretežni meri upoštevalo podana 
priporočila v okviru opravljenih notranjih revizij, saj so v celoti ali delno realizirana. V 
navedenem obdobju je bilo podanih 36 priporočil, 27 priporočil je vodstvo zavoda upoštevalo, 
9 priporočil pa do dneva poročila(30.11.2019) ni bilo realiziranih. 

Na področju preveritve priporočil iz notranjih revizij v letih 2010 do 2016 je notranja revizija  
dodatno opozorila na naslednje zadeve: 

- Zavod naj dopolni akte o ustanovitvi zavoda, ustanovni akt je bil sprejet aprila 2004 in 
dopolnjen 2009, potem pa ni bil več ažuriran, izvajalec Idealis d.o.o., ki je pripravil  
Poročilo o pregledu plač v ZKŠT v juniju 2019 je opozoril na potrebo po sprejetju 
statuta, 

- Zavod naj posodobi  registre tveganj, ki niso bili ažurirani od leta 2009, 

- Zavod naj dopolni Pravilnik o računovodstvu glede: določanja amortizacijskih stopenj 
pri osnovnih sredstvih, dopolni določbe glede vrednotenja zalog trgovskega blaga in 
knjiženja poslovnih dogodkov trgovinskega poslovanja na podlagi izpisov iz programa 
Adopta, v katerem se vodi trgovinsko poslovanje, opredeli sodila v pravilniku o 
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računovodstvu, pravilno razkrivanje le-teh v računovodskem poročilu ter presoja sodila 
deleža stroškov za delitev skupnih stroškov, 

- Zavod naj sprejme interni akt na področju naročanja, 

- Zavod naj zagotovi centralno hrambo prevzemnih dokumentov pri prejetih računih v 
tajništvu v okviru programa za vodenje prejetih računov, 

- Zavod naj ustrezno dopolni opis nalog za DM turistični informator na področju 
blagajniškega poslovanja, kot je to v opisu Blagajničar. 

Revizija je opozorila, na podlagi revizijskih postopkov v okviru preveritve priporočil, še na 
naslednje zadeve, ki po mnenju revizije pomenijo pomembno neskladnost z veljavno 
zakonodajo: 

- V letu 2018 porabljen del presežka prihodkov nad odhodki v znesku 10.389 eur za 
nakup kostumov in dela izdatkov za sceno za tržno prireditev »Hmeljska princesa« brez 
ustreznega soglasja sveta zavoda oz. ustanovitelja kot to določa 36. člen Odloka o 
ustanovitve ZKŠT. Poraba presežka je v poslovnih knjigah evidentirana na podlagi 
dopisa direktorja zavoda računovodskemu servisu z dne 30. 1. 2019; 

- Knjiženje prenosa amortizacije v breme obveznosti za sredstva v upravljanju na podlagi 
neustreznih in neutemeljenih podlag v letu 2018. Na podlagi elektronskega sporočila 
direktorja z dne 7. 2. 2019 je računovodski servis opravil prenos stroškov amortizacije 
na SM 30 – ZKŠT skupni in programski stroški v breme obveznosti za osnovna sredstva 
v upravljanju v višji vrednosti (177.081 eur) kot je bilo sploh evidentiranih stroškov 
amortizacije. Zaradi tega so v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2018 za razliko v 
znesku 4.079 eur premalo izkazani stroški. Zavod je za leto 2018 izkazal presežek 
prihodkov nad odhodki pred davki v znesku 4.116 eur. Upoštevajoč neupravičeno 
prenesene stroške amortizacije v breme obveznosti za osnovna sredstva v upravljanju 
bi presežek znašal samo 37 eur; 

- Pomanjkljivo pripravljen poslovni del letnega načrta za leto 2018, saj Poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih ne vsebuje vseh sestavin kot so predpisane v 16. členu 
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna; 

- Nepravočasno obravnavanje letnega poročila 2018 s strani sveta zavoda (potem, ko je 
zaključni račun že oddan na Ajpes). Svet zavoda je obravnaval letno poročilo za 2018 
na svoji seji 24.4.2019,kar je po predpisanem roku za oddajo letnega poročila AJPES-u 
(t.j. do 28. februarja); 

-   Neusklajena vrednost investicijskih odhodkov in načrta investicijskih vlaganj in 
vzdrževanja v finančnih načrtih za leto 2017 in 2018. Za leto 2018 so investicijski 
odhodki premalo izkazani za 3.000 eur, za leto 2019 pa za 5.500 eur; 

- Odsotnost protikorupcijskih klavzul v primeru pogodb, ki presegajo 10.000 eur brez 
DDV kot to določa 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (primeri 
pogodb o skupni organizaciji predstav). 

Na področju pravilnosti razvrščanja zaposlenih na javno službo in tržno dejavnost glede na 
opredeljene normative zaposlovanje, je notranja revizija na podlagi opravljenih revizijskih 
postopkov, zaključila, da pravilno razvrščanje ni bilo možno v celoti potrdit, saj občina 
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ustanoviteljica ni opredelila normativov za zaposlovanje na področju javne službe zavoda v 
letu 2018. 

Kadrovski načrt za leto 2018 je skupaj s finančnim načrtom obravnaval svet zavoda na 18. seji 
dne 22.3.2018 in ga tudi potrdil. Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za 2018 je bilo 
načrtovano 16 zaposlenih, od tega 11,40 iz proračuna občine, 0,6 iz nejavnih sredstev za 
opravljanje javne službe in 4 iz tržne dejavnosti. 

Kadrovski načrt za leto 2018 je bil še dopolnjen v marcu in aprilu, vendar k spremembam svet 
zavoda ni podal soglasja. 

Na podlagi preveritev skladnosti razporejanja plač zaposlenih pri dejavnostih v primerjavi s 
kadrovskim načrtom za leto 2018, je revizija ugotovila večja odstopanja pri štirih javnih 
uslužbencih. Od tega je pri treh uslužbencih izračunan delež zaposlitve v primerjavi s 
kadrovskim načrtom večji na javni službi, pri enem uslužbencu pa je večji delež na tržni 
dejavnosti. 

Revizija je vodstvu zavoda predlagala, da pripravi načrt uresničitve podanih priporočil, ki bo 
opredeljeval: 

- Popravljalne ukrepe – aktivnosti 

- Odgovorne osebe in 

- Predvidene roke za izvedbo posameznih nalog  načrta ter izpeljavo tako zastavljenih 
aktivnosti v predvidenih rokih. 

NO je pregledal tudi Poročilo o pregledu plač v ZKŠT, ki ga je pripravil izvajalec Idealis d.o.o. 
(v nadaljevanju izvajalec) v juniju 2019. Izvajalec je na podlagi pravnih podlag in 
dokumentacije, ki mu jo je izročil naročnik, opravil pregled določitve in izplačila plač ter 
delovnih razmerij pri naročniku. V okviru pregleda je izvajalec preveril tudi ustreznost 
predloženih aktov, ki definirajo notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v ZKŠT. 

Izvajalec je predlagal, da ZKŠT sprejme statut, ki bo v skladu z Zakonom o javnih zavodih in 
ustanovitvenim aktom.  

Izvajalec je v nadaljevanju ugotovil, da je ZKŠT neustrezno sprejemal splošne akte, ki so urejali 
notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest. Izvajalec je predlagal, da naj ZKŠT 
sprejme nov splošni akt, ki bo urejal notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest, ki 
naj bo v celoti usklajen z veljavnimi predpisi. 

Izvajalec je predlagal, da naj ZKŠT, glede na navedbe izvajalca, ki so bile podane v poročilu kot 
tudi v prilogah tega poročila, postopa na način, kot je določen z zakoni, podzakonskimi 
predpisi in kolektivnimi pogodbami, in sicer v delu, ki se nanaša na Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju in Zakon o javnih uslužbencih ter tudi v delu glede določb Zakona o delovnih 
razmerjih. Vsi predlogi izvajalca, navedeni v tem poročilu in njegovih prilogah so za ZKŠT 
priporočeni. 

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH  SREDSTEV 

NO v postopku pregledane dokumentacije in na osnovi Poročila izredne revizije, kjer so bila 
ugotovljena odstopanja pri razporejanju plač zaposlenih po dejavnosti (tržna dejavnost in 
javna služba), ugotavlja, da javna sredstva proračuna OŽ niso bila porabljena pravilno, kot bi 
morala biti v skladu s kadrovskim načrtom, na osnovi katerega OŽ izplačuje dotacijo za plače 
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iz proračuna za javno službo. Iz predložene dokumentacije (priloga 4 pri Poročilu o izredni 
reviziji) nismo mogli finančno oceniti, kakšna je bila nepravilna razporeditev sredstev. 

11. PRIPOROČILO 

Poslovodstvo ZKŠT naj pristopi k realizaciji priporočil, ki jih je predlagala notranja izredna 
revizija in svetovalna družba  v Poročilu o pregledu plač v ZKŠT.   

NO predlaga ZKŠT, da nas obvešča o odpravi nepravilnosti, da nam dostavi rokovnik za 
aktivnosti, ki jih mora izpeljati in o odpravi nepravilnosti, ki so bile ugotovljene in še niso bile 
sanirane. 

NO bo ponovno pregledal poslovanje ZKŠT za leto 2020 in 2021, da bo ugotovil, če so se 
pomanjkljivosti odpravile. 

12. NAPOTILO 

NO je posredoval Osnutek poročila za leto 2019, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti 
dne 4.11.2020. Direktor g. Štrajhar je dne 12. 11. 2020 poslal elektronsko pošto, kjer je podal 
pripombo, da priimek revizorke Pomer ni zapisan pravilno, kar je NO popravil. 
 
Ker nadziranec ni imel drugih pripomb na osnutek poročila, je NO izdelal končno poročilo. 
 
Žalec, dne  

12. 11. 2020 

 
Pripravila   Predsednica Nadzornega odbora 
Slavica Čehovin              Slavica Čehovin 
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