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

POROČILA O IZVEDBI NADZORA

Nadzorovana oseba:

II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC

Odgovorna oseba nadziranca:

ga. Danica Veligošek, 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 oodbora:
Gvido HRIBAR
Jelka SREBRE
Andrej ŠPORIN
Dejan TURK
Rok ŽAGAR

Čas in kraj opravljanja nadzora:
Petka.

predsednik
članica
član
član
član

Nadzor je potekal 14.02.2008 v prostorih JZ

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
Ugotovitve: II. OŠ je v letu 2006 pridobila 3 ponudbe za zamenjavo oken na celotni severni
strani šole in sicer:

•
•
•

podjetja ROBOTRADE v vrednosti 10,437.000 SIT z DDV
podjetja ALUKOMEN v vrednosti 10,703.628 SIT z DDV
podjetja 9.511,000 SIT brez DDV, kar bi z DDV-jem znašalo 11,413.200 SIT

Ker je bila v ponudbi podjetja ALUKOMEN vključena tudi demontaža starih oken z odvozom,
je bilo izbrano to podjetje. Drugi razlog za izbor tega podjetja so bile reference iz I. OŠ Žalec,
kjer je isto podjetje prav tako izvajalo menjavo oken.
Podjetje ALUKOMEN je dne 10.12.2007 posredovalo ponudbo št. 5072/07 v vrednosti
15.577€ z DDV, nato pa se je II. OŠ na podlagi planiranega zneska v letu 2007 odločilo
plačati 6.700 € vnaprej, da se je porabil znesek iz plana tekočega leta. Na podlagi te
odločitve je bil 28.12.2007 plačan račun številka 1070513 v vrednosti 6.700 €, z dobaviteljem
pa je bilo dogovorjeno da se razlika do ponudbe plača v letu 2008 oz. po izvedeni montaži, ki
je planirana za 25.2.2008 ob ugodnih vremenskih raz merah.
Od ostalih investicij bi izpostavili nakup vozila za prevoz otrok. Prevoz otrok se namreč krije
iz občinskih sredstev in zajema tudi šoferja in spremljevalko. Šofer je sicer zaposlen v II. OŠ
in opravlja 60% svojega dela kot hišnik in 40% kot šofer. Šoferja financirajo občine, iz kater ih
prihajajo otroci.
V oktobru 2007 je bil izveden nakup vozila za prevoz otrok in za to je II. OŠ pridobila 2
ponudbi. Povpraševanja so bila sicer poslana 4 potencialnim dobaviteljem:
•
•
•
•

AVTOTEHNIKA Celje, ki je posredovala ponudbo za vozilo RENA ULT Master
Minibus v vrednosti 30.637 €
AVTOCENTER Celeia za vozilo OPEL Vivario v vrednosti 19.849 €
AVTOCENTER Košak ni posredoval ponudbe z obrazložitvijo, da nimajo
primernega vozila, ki bi zadovoljeval zahtevanim pogojem
AVTO CELJE ponudbe ni posredoval

Na podlagi prejetih ponudb in dobrih referenc je bil izbran dobavitelj AVTOCENTER Celeia in
vozilo OPEL Vivaro na podlagi ponudbe 006/2007. Pri tem želim izpostaviti, da se vozilo
financira s strani 6 občin ustanoviteljic, ob tem da Občina Žalec plačuje 53% delež, Polzela
13%, Prebold in Braslovče 12%, Vransko 6% in Tabor 4%.
Vezano na nakup vozila je bila posredovana informacija, da Občine Tabor, Vransko in
Polzela plačujejo račune po planu v dvanajstinah, Občine Braslovče in Žalec na podlagi
računov, Prebold pa investicijskega vzdrževanja sicer na plačuje, vendar je v primeru nakupa
vozila to izvedlo.
Mnenje: Pri plačevanju računov v primerih, ko so pri financiranju vključene tudi druge Občine
ustanoviteljice, bi se moral način plačevanja poenotiti.

3. TOČKA NADZ ORA – POPIS OSNOVNIH SREDST EV IN DROBNEGA INVENTARJA
Pri pregledu popisa OS in drobnega inventarja ni bilo opaziti nepravilnosti.

Žalec, dne 02.04.2008
Vročeno:
•
•

Odgovorni osebi nadziranc a
Županu Občine Žalec

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

