
Nadzorni odbor občine Kidričevo
Kopalĺška ulica 14
2325 Kidľičevo

patum poľočila: Kidričevo, 26.0I.2016,nadzot je trajal od 08.30 do 12.00 ure.
St. Poročilaz 013-212014

Na podlagi 47.člena Statuta občine Kidľičevo (Uradni list RS, št. l0/4; v nadaljevanju statut)
in 9 . člena Poslovnika Nadzornega odbora oběine Kidľičevo je Nadzorni odbor občine
Kidričevo na 1 1. seji dne 26.2.2016 sprejel

KONCNO
PoRočILo o OPRAVLJENEM NADZoRU

Podjetja Vzdľževanje ĺn gľadnje Kidľičevo d.o.o., Kraigherjeva ulĺca 25,2325 Kĺdrĺčevo

I. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1 Nadzoľni odbor v sestavi:

l. Danica Bezjak, članica
2. Kaľrmen Vaupotič, članica
3. Mateja Školnik, članica
4. Marijana Vesenjak, predsednica
5. JanezČelofiga, ělan

1.2 Nadzoľ je opravila komĺsĺja v sestavi:

l. Mateja Školnik' članica
2. Kaľmen Vaupotič, članica

l.3 Podlaga za izł edbo nadzora:

1.4 Ime nadzoľovanega oľgana:

Yzdrževarýe in gradnje Kidľičevo d.o.o.
Kĺaigheľjeva ulica 25
2325 Kidričevo



1.5 Pľedmet nadzora

Nadzoľ podjetja YzdtŽevanje in gradnje Kidričevo d.o.o., Kľaigheľjeva ulica 25,2325
Kidriěevo

1.6 Datum nadzoľa:

26.01.2016

I. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor občine Kidričevo (v nadaljevanju No) je sprejel na svoji 9. redni seji, dne
03.I2.20l5' sklep o izvedbi nadzorapodjetja Yzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.

n. uvoD

2.1 Osnovni podatkĺ o nadzoľovanem oľganu

Yzüževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.
Kĺaigherjeva ulica 25
2325 Kidričevo

3.2 Upoľabljeni predpĺsi

- 3. In 25. Člen (uradni list RS, št.32193,30lg8 I27106 in 38/2010), 473.

- 473 . In 523 . Člena ( ZGD 1 -UPB6- Uľadni list RS, št' 65/09)

- 17. Člena (tJľadni list RS' št. l0/04 in 58/05)

- odlok o ustanovitvi javnega podjetja Yzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., z dne 24.02.
20tt

- Koněno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnega podjetja Yzdrževarýe in gradnje
d.o.o. z dne22.10.Ż0I3

3.3 Namen in cĺlji nadzora:

- pľeverit, ali so bila upoštevana priporočila' ki jih je podal nadzorni odboľ v Koněnem poročilu
o opravljenem nadzoru poslovanja javnega podjetja vzdrževaĺýe in gradnje d.o.o. z dne
22.10.2013

- Dati priporoěila in predloge zanadaljnje poslovanje organa.



II. UGOTOVITVENI DEL

Po pregledu je bilo ugotovljeno:

smo lahko ruzpolagali s podatki, ki so nam bili podani iz stľani vodstva
podjetja. Podjetje bo imelo na podlagi predstavljenih podatkov
ll.728,65 EUR dobiěka za leto 2015, s tem, da bo del dobička namenjen
za pokĺivanje prenesene čiste izgube iz prejšnjih let. Višina postavke na
kontu 9310 prenesena čista izguba iz pľejšnjih let je 8.413,54 EUR in bo
delno pokĺita'

Pľegledali smo ali so bili upoštevani predlogi iz strani nadzornega odbora z dne
22.t0.2013.

o Podjetje ob ustanovitvi ni razpolagalo z lastnimi osnovnimi sredstvi. Z
lastnikom občino Kidričevo je bila sklenjena Najemna pogodba za
premičnine (št. 478-1012012 z dne 19.04.2012) in Pogodba o oddaji
poslovnega prostora v najem (št. 3528-l l20I2 z dne 16.01.2012). Iz
predloŽenih evidenc je ľazvidno' da je podjetje v decembru 2011 in v
drugi polovici leta 2012 in v letu 2015 nabavilo nekaj lastnih osnovnih
sľedstev manjših vrednosti' Tako so npr. v letu 2015 nabavili manjši plug
zaposipavanje soli' Izpredloženih evidenc za|eto2015 je razvidno, da
je pretežni del osnovnih sľedstev v najemu od lastnika, zakar plaěuje
javno podjetje mesečno najemnino glede na opravljene efektivne ure s
strojno opremo. Le te so do meseca do meseca zelo razliěne, glede od
vrste stroja, ki ga v določenem letnem času uporabljajo. Nadzorni odbor
je dne 22.10.2013 predlagal, da zaĺadi|ažjega vodenja in obvladovanja
poslovanja javnega podjetja pľiporoča, da preide lastništvo nad vsemi
osnovnimi sredstvi, ki jih upoľablja javni zavod za izvajanje svoje
dejavnosti na najemojemalca. Iz pred|oženih evidenc za leto 2015 je
razvidno, da se pľiporočilo ni upoštevalo. Direktoľ podjetja g. Andrej
Intihar je povedal, da za to ni bilo navdušenja ne iz strani svetnikov in
ne iz stľani občine.

zaterjatve, ki imajo datum zapadlosti 3I.12.2015. Takšnih teľjatev je v
višini 32.942,67 EUR. Iz strani vodstva podjetja so nam povedali, da
opomine pošiljajo 3x letno in pri iĺerjavi jim pomaga zunanje podjetje.

in avtorskem honoraľju. Podatke na kaľtici smo primeqa|i z vhodnimi
dokumenti in nismo ugotovili nepravilnosti.

občine Kidričevo. Saldo na dan 3l.I2.20I5 je bil v višini lll.254,97
EUR.



ilI. PRIPoRočrr,ł IN PREDLoGI v osNUTKU ľonočrr,A NADzoRIrEGA

ODBORA:

Nadzoľni svet podjetjaYzdtževanje in gľadnje d.o.o. Kidričevo

naj še enkrat prouči smotrnost pľenosa osnovnih sredstev, ki jih

uporablja javno podjetje zaiz:ĺajaĺje svoje dejavnosti na

naj emoj em alcą zaradi transpaľentnosti poslovanj a.

Podjetje naj stľmi k temu, da preostanek nepokrite izgube izIeta

2014 v celoti pokľije v lefu 2017.

VIII. ZAKLĺučrc NADZoRNEGA oDBoRA

S tem poročilom je konkľeten nadzor nad poroěilom Podjetja Yzdrževanje in gradnje

Kidľičevo d.o.o. končano.

Poročilo pľipravile: PredsednikNO:

Kaľmen Vaupotič (članica)

Mateja Štonĺt

Marijana Vesenjak
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