OBČINA ŽAL EC
NA DZ ORNI ODBOR
Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec
: (03) 713 64 00, Fax: (03) 713 64 64

Na podlagi 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), 39. člena poslovnika nadzornega odbora (Uradni list
RS št.96/05) in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne
01.10.2007 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora z dne 29.10.2007 posreduje Nadzorni
odbor Občine Žalec naslednje

POROČIL O O IZV EDBI NADZORA

Nadzorovana oseba:

OSNOV NA ŠOLA GRIŽ E

Odgovorna oseba nadziranca:

g. Franc ŽAGAR, ravnatelj

Predmet nadzora:
- Redni stroški delovanja šole
- Investicije in investicijsko vzdrževanje
- Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja
- Postavke po izboru članov nadzornega odbora

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani Nadzornega odbora:
Gvido HRIBAR
Jelka SREBRE
Andrej ŠPORIN
Dejan TURK
Rok ŽAGAR

Čas in kraj opravljanja nadzora:
Griže.

predsednik
članica
član
član
član

Nadzor je potekal 14.02.2008 v prostorih OŠ

1. TOČKA NADZ ORA – Redni stroški delovanja šole
Pri pregledu računov rednih stroškov ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

2. TOČKA NADZ ORA – INVESTICIJE IN INV ESTICIJSKO VZDRŽ EVANJE

Ugotovitev: V letu 2007 so namenili za investicijsko vzdrže vanje 1.700,00 Evrov, ki
so jih porabili za obnovo tal v likovni učilnici. Ker se predvideva v bližnji prihodnosti

gradnja nove OŠ, ni bilo nobenih investicij, prav tako pa pri investicijskem
vzdrževanju opravljajo le najnujnejša vzdrže valna dela, ker večji posegi niso
smiselni.
Mnenje: Odločitev šole glede tega je smiselna in glede na predvideno novogradnjo
povsem primerna.
3. TOČKA NADZ ORA – POPIS OSNOVNIH SREDST EV IN DROBNEGA MATERIALA

Ugotovitev: Popis OS in DI je bil izveden skladno z zakonskimi določili.
Popisni listi so pregledni in podpisani od članov popisnih komisij. Popisna komisija je
predlagala odpis nekaterih dotrajanih OS in DI v vrednosti cca 85,00 Evrov, saj so
bila praktično vsa OS in DI že v celoti odpisana. Hišnik je poskrbel, da se je odpisano
uničilo oz. odpeljalo na odpad.
Mnenje: Popis OS in DI ter odpisi so narejeni pregledno. Manjka izjava hišnika o
načinu uničenja oz. oddaji odpisanih sredstev na odpad.

Žalec, dne 02.04.2008
Vročeno:

•
•

Odgovorni osebi nadziranc a
Župan Občine Ž alec

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽAL EC
Gvido Hribar, dipl. upr. org.

