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 ŠEMPET ER

Odgovorna oseba nadziranca:

ga. mag. Petra Stepišnik, ravnateljica

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:

predsednik
članica
član
član
član

Nadzor je potekal 15.02.2008 v prostorih Petke.

1. TOČKA NADZ ORA – Redni stroški delovanja šole

Mnenje: Pregledani stroški odgovarjajo obsegu delovanja šole in zakonskim
določilom glede javnih naročil.
2. TOČKA NADZ ORA – INVESTICIJE IN INV ESTICIJSKO VZDRŽ EVANJE

Ugotovitve : V letu 2007 so bila izvedena naslednja večja dela - investicije:

-nabava in postavitev ograje okrog zunanjega igrišča (vrednost 6.261,93 EUR)
-nabava in montaža garderobe (vrednost 7.595,00 EUR)
-nabava prenosnega računalnika (744,33 EUR)
-nabava kosilnice (432,50 EUR)
V vseh primerih gre za naročila male vrednosti in ni bilo potrebno pridobiti več
ponudb. Kljub temu so v primeru nabave ograje in garderobe pridobili po dve
ponudbi.
Mnenje: Postopek šole je v skladu z zakonskimi določili.
3. TOČKA NADZ ORA – POPIS OSNOVNIH SREDST EV IN DROBNEGA MATERIALA

Ugotovitve : Inventurna komisija je opravila svoje delo 21.12.2007. Vsi popisi so
vzorno urejeni. Odpisali so nekaj kosov stolov, miz in ostalih OS, ki so bili zaradi
dotrajanosti izločeni iz uporabe.
Mnenje: Popis OS in DI ter odpisi so narejeni pregledno in v skladu z zakonskimi
določili.

Žalec, dne 02.04.2008
Vročeno:

•
•

Odgovorni osebi nadziranc a
Županu Občine Žalec

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

