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NADZORNI ODBOR
OBEINE ROGATEC

Na podlagi 46. dlena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS, 3t.67114-uradno preci5deno besedilo) in
36. clena Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Rogatec je Nadzorni odbor Obdine Rogatec, na 4.
redni seji, dne 16.3.2016, sprejel

POROEILO O OPRAVLJENEM NADZoRU PoSLoVANJA JAVNEGA zAVoDA
TURIZEM IN RAZVOJ OBEINE ROGATEC V 2. POLOVICI LETA 2015

1.

Nadzorni odbor v sestavi:
- Peter Sturbej, predsednik
Tatjana Smeh, dlanica
Bruno Krklec, clan

2

Porodevalec: Peter Sturbei

zA

KULTURo.

lme nadzorovanega organa: Javnizavod za kulturo, turizem inrazvoj Obdine Rogatec
4

Predmet nadzora: poslovanja Jlavnega zavoda za kllturo, turizem in razvoj Obdine Rogatec v

drugi polovici leta 20'15

UVOD

z dne 10.2.2006 je Obdina Rogatec ustanovila
n! nadin, da sta sezdruZita Javnizavodza
upravljanje spomenikov in kulturne dedi5dine Obdine flogatec - RogaSka dediSdina, ki je bil

Z odlokom objavljenim v Uradnem listu 5t.

1312006,

Javni zavod za kulturo, turizem inrazvoj Obdine Rogatec,

ustanovljen v Odlokom o ustanovitvijavnega zavoda za uprtavljanje spomenikov in kulturne dedi5dine
Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. t;7104, 123104 in 16/05) ter Zavod Turizem Rogatec, ki je bil
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi lokalne turistidne organjzacije (Uradni list RS, 5t. 13/01)ter aktom
o ustanovitvizavoda, sprejetim na 16. rednisejiObdinskega sveta Obcine Rogatec, dne7.2.2001.

Dejansko Stevilo zaposlenih v zavodu na dan 31.12.2015
skladu s kadrovskim nadrtom zaleto 2A15.

jp bilo 9 zaposlenih javnih

usluZbencev, v

Sodelovanje med nadzorovanim organom in nadzornim orgqnom je bilo v dasu nadzora dobro.

Pravna podlaga za izvedbo predmetnega nadzora

je opredeljena v 2.

odstavku 41. clena Statuta

Obdine Rogatec in 10. dlena Poslovnika Nadzornega odboraj Obdine Rogatec.

Sklep o izvedbi nadzora nad zakljudnim radunom proradunq Obdine Rogatec je bil sprejet na 3. redni
seji Nadzornega odbora Obdine Rogatec, dne 21.10.2015.
Namen in cilj pregleda je bil pregled poslovanja Javnega zQvoda za kulturo, turizem in razvoj Obdine
Rogatec v 2. polovici leta 2015

UGOTOVITVENI DEL
Pri opravljanju nadzora so bili uporabljeni naslednji dokumdnti:
Program dela in finandni nacrt Zavoda za kulturo, tuiize in razvoj Rogatec

-

Letno porodilo zateto20lS
Zakon o javnih financah
Zakon o zavodih
Zakon o radunovodstvu
Navodilo
pripravi finandnih
proracunov

o

-

Pravilnik

zaleto2Ojs

nadrtov posrednifr uporabnikov drZavnega

o sestavljanju letnih porocil

in

obdinskih

za

Javnega prava

-

Pravilnik

-

Javnega prava
Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in obhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o nacinu in stopnjah odpisa neopredmeienih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
Pravilnik o odlocitvi neposrednih in posrednih upora$nikov drZavnega in obdinskih proradunov

o enotnem kontnem na6ru

za

Nadzorni odbor je pri pregledu pravilnosti poslovanja Javr]ega zavoda za kulturo, turizem in razvoj
obdine Rogatec v 2. polovici leta 201ti ugotovil, da je zavdd pri njegovi pripravi uposteval predpisno
zakonodajo ter ne ugotavlja kr5itev preclpisov.

PRIPOROCILA IN PREDLOGI
Nadzorni odbor v tem delu nima nobenih priporodil in predlolov

O"tr
Vroditi:

-

Obdina Rogatec, Zupan Martin Mikolid
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

