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ZAPISNIK

O INŠPEKCIJSKEM NADZORU NAD IZVAJANJEM ZAKONA O JAVNIH 
FINANCAH IN PREDPISOV, KI UREJAJO POSLOVANJE S SREDSTVI 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA,

pri 
proračunskem uporabniku 

Šolski center Velenje

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih 
financah (URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 
56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 -
ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 -
ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 
96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018) in 
Zakona o splošnem upravnem postopku (URL RS št. 24/06 UPB2, 105/06, 126/07, 
65/08, 8/10, 82/13). 

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena Zakona o javnih financah. 

Inšpekcijo je opravil Maksi Milavec, inšpektor višji svetnik Urada RS za nadzor 
proračuna - Sektor proračunske inšpekcije (v nadaljevanju : UNP) na podlagi naloga za 
inšpekcijski nadzor št. 06102-116/2018/5 z dne 13.12.2018. Pregled dokumentacije je 
bil opravljen 19., 20. in 21. decembra 2018 ter 4. in 7. januarja 2019 na sedežu 
Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje (v nadaljevanju : ŠC Velenje) in 
28. decembra 2018 na sedežu UNP.

I . UVOD

Odgovorna oseba Šolskega centra Velenje je Janko Pogorelčnik - direktor. 
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Predmet nadzora 

Predmet nadzora je izvajanje Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna pri ŠC Velenje za leto 2018 in za posle 
navedene v prijavi z dne 26.11.2018.

Zakonodaja

Okrajšava Tekst
ZJF Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 

79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 -
ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 
107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 
101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 
14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 
80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018)

ZJN-3 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (URL RS, št. 91/15 in 14/18)  
ZZRZI Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (URL 

RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-
2 in 98/14)

ZIntPK-UPB2 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (URL RS, št. 
45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011)

Navodila za 
uporabo vozil

Splošna navodila za uporabo vozila za potrebe službene vožnje z 
dne 3.5.2013

Pravilnik MW Pravilnik o oddaji naročil malih vrednosti z dne 1.9.2004

II . OPIS STANJA IN UGOTOVITVE 

ŠC Velenje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavljajo štiri srednje šole, Višja 
strokovna šola, MIC - Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe. V 
šolskem in študijskem letu 2018/2019 poteka izobraževanje v 26-ih srednješolskih in 6-
ih višješolskih strokovnih programih. Ustanovitelj ŠC Velenje je Republika Slovenija. 
ŠC Velenje je v letu 2018 do 19.12.2018 od Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport prejel 7.531.496,35 EUR sredstev za delovanje.   

Inšpektor je pregledal vsebino prijave, evidentirane stroške ŠC Velenje v letu 2018 in
izvajanje navodila za uporabo službenega vozila ŠC Velenje.

1. Vsebina prijave 

V prijavi je navedeno, da ŠC Velenje deluje nezakonito oziroma nepravilno, tako se  
vzbuja sum o koruptivnosti. Prijavitelj navaja tudi domnevno nezakonito oddajo javnega 
naročila v letu 2018 za storitve čiščenja z urejanjem okolice, storitve odvoza odpadkov 
in za zimska opravila (v nadaljevanju : naročilo), saj naj bi bilo naročilo oddano kot 
pridržano za invalidska podjetja, kar vzbuja sum, da je bilo naročilo oddano za točno 
določeno podjetje. 
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1.1. Oddaja javnega naročila invalidskemu podjetju

Inšpektor ugotavlja, da je ŠC Velenje oddal naročilo podjetju Aktiva TS d.o.o., Ljubljana 
12 F, 1236 Trzin (v nadaljevanju : izvajalec) in dne 30.3.2018 z njim podpisal pogodbo 
ter 29.8.2018 aneks k pogodbi. Pogodbena vrednost za 48 mesecev izvajanja storitev 
je 1.562.774,29 EUR, po podpisanem aneksu pa 1.216.567,43 EUR. Aneks je bil 
podpisan  za obdobje 43 mesecev. Primerjalno gledano, po mesecih izvajanja storitve,
so s podpisom aneksa prihranili 182.541,53 EUR. Odgovorne osebe ŠC Velenje so 
izjavile, da so zaradi racionalizacije stroškov iskali možnosti znižanja stroškov čiščenja 
in ugotovili, da bi z znižanjem pogostosti čiščenja po posameznih lokacijah lahko le te 
znižali. Odločili so se za znižanje pogostosti čiščenja pisarn in generalnega čiščenja 
prostorov med šolskimi počitnicami. Izvajalca so pozvali, da pripravi ponudbo in s 
pogajanji  dogovorili novo ceno ter pogostost čiščenja, ki je zapisana v aneksu k 
pogodbi.

V prijavi se omenja domnevno nezakonita oddaja naročila za čiščenje prostorov v letu 
2018, saj naj bi bilo  naročilo oddano kot pridržano za invalidska podjetja. Postopek 
oddaje vzbuja sum, da je bilo naročilo oddano za točno določeno podjetje. 
Odgovorne osebe ŠC Velenje navedbe v prijavi zanikajo. Navajajo, da je bilo naročilo 
oddano skladno z 31. členom ZJN-3, ki omogoča oddajo tovrstnih naročil t.j. kot 
pridržano naročilo za invalidska podjetja. Pojasnili so, da jih je dne 27.11.2018 Državna 
revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil pisno pozvala, da ji 
predložijo dokumentacijo postopka in izbora izvajalca za čiščenje. ŠC Velenje je 
komisiji dne 3.12.2018 poslal zahtevano dokumentacijo. Do 7.1.2019 ŠC Velenje od 
komisije ni prejel odločitve o pregledu dokumentacije.   

1.2. Zagotavljanje prisotnosti dežurne čistilke

V prijavi je navedeno, da naj bi izbrani izvajalec kršil pogodbo, saj v ŠC Velenje ne 
zagotavlja prisotnosti dežurne čistilke v času od 7:00 do 10:00 zjutraj in od 13:00 do 
14: 00 ure popoldne. 
Inšpektor po pregledu pogojev iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju : RD)
ugotavlja, da je ŠC Velenje postavil posebne zahteve glede prisotnosti čistilke. RD je 
sestavni del pogodbe. ŠC Velenje ima štiri lokacije za čiščenje. Na 16. strani RD je 
določeno :  

6.2.1.1 Posebne zahteve naročnika
Izvajalec mora zagotoviti:
-dopoldansko dežurstvo delavke (od 7. do 14. ure) opremljene z dežurnim telefonom, 
za vzdrževanje sanitarnih prostorov in ostalih prostorov oz. za izvedbo del po naročilu 
naročnika in
-dežurstvo delavke ob sobotah in nedeljah v primeru športnih in drugih aktivnosti (po 
potrebi in na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom; na mesec okvirno 70 ur).

Odgovorne osebe ŠC Velenje so navedbe v prijavi zanikali. Navedli so, da je snažilka 
skladno s pogodbenimi zahtevami prisotna in se na dežurni telefon tudi odziva. 
Poudarili so, da so s storitvami izvajalca zadovoljni.   

Inšpektor je pregledal dve poročili o kontroli kvalitete čiščenja (maj, september) od 
osmih. Poročili sta sestavni del izdanih računov izvajalca za opravljene storitve. Iz dveh 
poročil, ki so jih zapisali predstavniki izvajalca in odgovorne osebe ŠC Velenje, ni 
razbrati, da izvajalec ne zagotavlja prisotnosti dežurne čistilke v času, kot je določen v 
pogodbi t.j. v RD. 
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Inšpektor pri pregledu dokumentacije o zagotavljanju prisotnosti dežurne čistilke na 
ŠC Velenje, ni ugotovil nepravilnosti.    

1.3. Delo invalidov

V prijavi je navedeno, da čiščenja tako obsežnih površin ne morejo izvajati invalidi, saj 
imajo invalidi omejitve pri delu. Kot primer je v prijavi navedeno čiščenje zunanjih oken 
na zgradbi ŠC Velenje, ki je visoka 20 m.

V 12. členu pogodbe je določeno, da mora biti izvajanje storitev  opravljeno v skladu z 
vsemi veljavnimi predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje
navedeno v pogodbi. Inšpektor ugotavlja, da so omejitve pri delu za posamezne 
delavce s statusom invalida določene v odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju : ZPIZ).
Odgovorni na ŠC Velenje so pojasnili, da je Inšpektorat Republike Slovenije za delo na 
ŠC Velenje izvajal nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu. Nadzor je bil 
opravljen 26.4.2018. Inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti, je pa napotil izvajalca, da za 
eno delavko-čistilko pridobi odločbo ZPIZ, iz katere bo razvidno, če je delavka zaradi 
svoje invalidnosti sposobna opravljati delo čistilke. Izvajalec je pridobil od ZPIZ 
dodatno mnenje o ustreznosti delovnega mesta obravnavane čistilke. Mnenje je 
izvajalec dne 19.9.2018 posredoval inšpektoratu.     

Prvi odstavek 53. člena ZZRZI določa, da gospodarska družba, ki je registrirana kot 
družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, 
lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim letom zaposluje in 
usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v družbi. Odgovorni na ŠC 
Velenje so pojasnili, da upoštevajoč 53. člen ZZRZI, vsaj 60 % delavcev invalidskega 
podjetja ni invalidov, torej, če so delavci za delo usposobljeni, kar mora zagotavljati po 
pogodbi izvajalec, lahko ti delavci čistijo tudi zunanja okna na višini 20 m.  

Inšpektor pri pregledu zakonskih določb o možnostih opravljanja dela invalidov in
pregledu zapisnika Inšpektorata Republike Slovenije za delo, ni ugotovil 
nepravilnosti oziroma ni ugotovil, da bi izvajalec, ali ŠC Velenje postopal drugače 
kot je določeno z zakonodajo in pogodbo med ŠC Velenje in izvajalcem.    

1.4. Davek na odvoz odpadkov

V prijavi je navedeno, da je ŠC Velenje v razpis vključil odvoz odpadkov. Na te storitve 
plača 22 % davek. Davek na odvoz smeti-odpadkov pri neposredni pogodbi s 
koncesionarjem pa je zgolj 9,5 %. 
Odgovorne osebe ŠC Velenje so izjavile, da so, zaradi zahteve po celovitosti izvajanja 
opravil odvoza smeti-odpadkov kot je pobiranje, ločevanje in pravočasni odvoz, v RD 
vključili tudi zahtevo za odvoz odpadkov, ki naj jih izvaja le en izvajalec. 

1.5. Generalno čiščenje prostorov

V prijavi je navedeno, da izbrani izvajalec v letu 2018 ni opravil letnega čiščenja 
prostorov, ki je bilo predvideno s pogodbo. 
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Pogodba med ŠC Velenje in izvajalcem je bila podpisana 30.3.2018, aneks pa dne  
29.8.2018. Inšpektor po pregledu pogojev iz RD ugotavlja, da je ŠC Velenje postavil 
posebne zahteve glede pogostosti generalnega čiščenja prostorov. Na 21. in 22. strani 
RD je določeno, da se periodična opravila generalnega čiščenja prostorov, ki so v RD 
našteta, izvaja enkrat ali večkrat letno. Čiščenje mora biti opravljeno v času šolskih 
počitnic, vendar ni določeno ali v času letnih ali v času zimskih počitnic.
Kot že zapisano, je ŠC Velenje  zaradi racionalizacije stroškov iskal možnosti znižanja 
stroškov in ugotovil, da bi z znižanjem pogostosti čiščenja po posameznih lokacijah 
lahko znižali stroške. Odločili so se za znižanje pogostosti čiščenja pisarn in 
generalnega čiščenja prostorov med šolskimi počitnicami. Izvajalca so pozvali, da 
pripravi ponudbo in nato s pogajanji dogovorili izvajanje generalnega čiščenja, ki se bo 
do izteka pogodbe v letu 2022 izvajalo le dvakrat v obdobju od podpisa aneksa do 
izteka pogodbe. Z aneksom je predvideno čiščenje v šolskem letu 2019/2020 in 
2021/2022.

Inšpektor pri pregledu pogodbenih določil, RD in vsebine aneksa k pogodbi, ki določa 
pogostost generalnega čiščenja prostorov na ŠC Velenje, ni ugotovil nepravilnosti.    

1.6. Računi za posodabljanje sistema

V prijavi je navedeno, da je ŠC Velenje v letu 2017 izbral podjetje Varnost Maribor za 
tehnično varovanje. Istega leta je to podjetje v mesecu juliju in avgustu že izstavilo 
dodatne račune za posodabljanje sistema za okvirno vsoto 7.000,00 EUR.   

Inšpektor ugotavlja, da ima ŠC Velenje s podjetjem Varnost Maribor d.d., Kraljeviča 
Marka ulica 5, Maribor (v  nadaljevanju : Varnost Maribor) sklenjeno pogodbo o 
zagotavljanju vzdrževanja sistema za tehnično varovanje, ki je bila podpisana dne 
19.12.2016 in pogodbo za sprejem alarmnih signalov in intervencijo z dne 21.12.2016. 
Sistemi za tehnično varovanje so v lasti ŠC Velenje. Pogodbi zagotavljata varovanje
ŠC Velenje na vseh lokacijah zavoda.
Odgovorni na ŠC Velenje so izjavili, da sklenjeni pogodbi sicer zagotavljata varovanje, 
ki omogoča intervencije na vseh štirih lokacijah ŠC Velenje, toda pod pogojem, da 
sistem javljanja požara in vloma deluje. Pojasnili so, da je sistem v preteklosti deloval 
nezanesljivo, prihajalo je do stalnih težav pri prenosu signala. Od zunanjega 
svetovalca za varnost so pridobili dokumente iz leta 2016, v katerih je naveden primer 
nezanesljivega javljanja požara. Gasilska postaja je prejela signal o lokaciji požara v 
svoj center šele eno uro po sprožitvi alarma na ŠC Velenje. V decembru 2016 je ŠC 
Velenje, po postopku zbiranja ponudb, izbral podjetje Varnost Maribor, ki je ponudil 
zahtevani sistem za 4.339,94 EUR. 
Izbrani ponudnik je v letu 2017 dostavil opremo, s katero je ŠC Velenje  posodobil 
sistem za javljanja požara in vloma. Hkrati je  ŠC Velenje posodobil opremo tako, da  
so zamenjali analogni sistem javljanja požara in vloma z internetnim sistemom 
javljanja. 

Inšpektor na podlagi dokumentacije o nabavi sistema javljanja požara in vloma in 
pojasnil odgovornih na ŠC Velenje, zakaj so v letu 2016 nabavili sistem, ki zagotavlja 
nemoteno varovanje objektov, ni ugotovil nepravilnosti, ki bi nakazovale na to, da 
je bil sistem javljanja požara in vloma kupljen nesmotrno, ali da bi bil kupljen v 
nasprotju z  določbami Pravilnika MW. Torej, podjetje Varnost Maribor je bilo 
izbrano za nabavo novega sistema za javljanje požara in vloma. Podjetje sistema ni 
dostavilo in zaračunalo na podlagi dveh pogodb iz leta 2016, ki sta bile podpisane dne 
19.12.2016 in 21.12.2016, kot je to navedeno v prijavi. 
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2. Stroški ŠC Velenje  v letu 2018 

Inšpektor je poleg vsebine prijave pregledal tudi ostalo poslovanje ŠC Velenje s 
sredstvi državnega proračuna. Tako je pregledal izvajanje pogodbe za fizično 
varovanje ljudi in premoženja ŠC Velenje, izvajanje pogodbe o sofinanciranju 
interventnega primera za leto 2018 (postavitev dvigala), nekatere stroške za strokovno 
izobraževanje zaposlenih, izvajanje pogodbe za nabavo pisarniškega materiala in 
izvajanje navodila za uporabo službenega vozila.  

Inšpektor je pregledal izvajanje pogodbe za fizično varovanje ljudi in premoženja ŠC 
Velenje za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018 in pogodbo za fizično varovanje ljudi in 
premoženja ŠC Velenje za obdobje od 1.9.2018 do 30.6.2019. Obe pogodbi je ŠC 
Velenje sklenil z HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, Velenje. Vrednost 
prve pogodbe je 8.799,62,00 EUR z DDV, ki je bila realizirana v višini 8.835,00 EUR z 
DDV. Vrednost druge pogodbe je 20.398,00 EUR z DDV, ki je bila do dne 31. 12. 2018
realizirana v višini 6.062,81 EUR z DDV.
Po pregledu vsebin obeh pogodb inšpektor ugotavlja, da 17. člen pogodb vsebuje 
protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.
Varovanje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajanje storitve 
dnevnega varovanja se obračunava mesečno po urah in cenah iz pogodb. Inšpektor je 
pregledal plačan račun v višini 1.649,93 EUR za mesec maj 2018  po pogodbi za 
obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018 in plačan račun v višini 1.616,75 EUR za mesec 
september 2018, po pogodbi za obdobje od 1.9.2018 do 30.6.2019. Skladno s 
pogodbami je izvajalec ob izdaji računov dostavil tudi poročila o opravljenem delu. 
Inšpektor ob pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ŠC Velenje sta dne 4.6.2018 
podpisala pogodbo o sofinanciranju interventnega primera za leto 2018 v višini 
84.790,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov postavitve dvigala v ŠC 
Velenje v skupni vrednosti 107.848,00 EUR. ŠC Velenje je moral po pogodbi na 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do 30.9.2018 dostaviti zahtevek za 
izplačilo v pogodbeni višini in priložiti vse zahtevane priloge. Zahtevek ŠC Velenje z 
zahtevanimi prilogami je bil na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslan 
dne 17.9.2018, plačan pa dne 12.10.2018.  
Inšpektor ob pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.  

Inšpektor je pregledal nastale stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih ŠC 
Velenje. V letu 2018 je bilo do 19.12.2018 izplačano 7.008,31 EUR sredstev. Pregledal 
je dokumentacijo treh strokovnih izobraževanj zaposlenih (plačilo kotizacij, naročilnice, 
prijavnice, vabila in potrdila o plačilih računov). 
Inšpektor ob pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.  

Inšpektor je pregledal izvajanje pogodbe za nabavo pisarniškega materiala, ki sta jo 
dne 7.3.2018 podpisala ŠC Velenje in dobavitelj Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., 
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana za okvirno vrednost 11.817,44 EUR brez DDV. Po 
pogodbi dobavitelj na ŠC Velenje dostavlja pisarniški material po cenah iz ponudbe in 
cenah iz rednega cenika z 40 % popustom. Inšpektor je pregledal pravilnost 
zaračunanih cen materiala za izdana računa v mesecu maju v višini 41,39 EUR in 
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septembru 2018 v višini 51,16 EUR. Po pregledu vsebine pogodbe inšpektor ugotavlja, 
da 21. člen pogodbe vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-
UPB2.
Inšpektor ob pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.  

ŠC Velenje je v letu 2013 izdal Navodilo za uporabo vozil. ŠC Velenje  ima štiri 
službena vozila. Inšpektor je za vozilo Renault Trafic letnik 2015 pregledal 
dokumentacijo (potni nalogi, pogodbe o uporabi vozila, obrazci za evidentiranje vožnje 
po potnem nalogu) treh voženj, ki so bile opravljene v mesecu oktobru leta 2018. 
Inšpektor ugotavlja, da so zaposleni ŠC Velenje ob uporabi vozila postopali skladno z  
Navodilom za uporabo vozil.   

POVZETEK

Predmet nadzora pri ŠC Velenje so bile domnevne nepravilnosti navedene v prijavi, ki 
se nanašajo na oddajo del čiščenja zunanjemu izvajalcu Aktiva TS d.o.o., Ljubljana in 
domnevno neizvajanje pogodbe s strani istega izvajalca. Inšpektor je pregledal tudi 
nekatere druge evidentirane stroške ŠC Velenje v letu 2018 in izvajanje Navodila za 
uporabo vozil ŠC Velenje.  

V prijavi je navedeno, da je ŠC Velenje domnevno nezakonito oddal javno naročilo za 
storitve čiščenja, saj naj bi bilo naročilo oddano kot pridržano za invalidska podjetja. 
Inšpektor je ugotovil, da je Državna revizijska komisija, ki je po Zakonu o javnem 
naročanju pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, pisno pozvala ŠC 
Velenje, da ji predloži dokumentacijo postopka in izbora izvajalca za čiščenje. ŠC 
Velenje od komisije še ni prejel odločitve o zakonitosti oziroma nezakonitosti oddaje 
naročila.   
V prijavi so navedene še naslednje domnevne kršitve pogodbe z izvajalcem : 

- da v ŠC Velenje ni zagotovljena prisotnost dežurne čistilke v času, ki je bil 
določen s pogodbo, 

- da čiščenja tako obsežnih površin ne morejo izvajati invalidi, saj imajo invalidi 
omejitve pri delu, 

- da je ŠC Velenje v razpis vključil odvoz odpadkov in na storitve plača 22 % 
davek, medtem ko je davek na odvoz smeti pri pogodbi s koncesionarjem zgolj 
9,5 %, 

- da je bilo generalno čiščenje prostorov ŠC Velenje predvideno s pogodbo,    
- da izbrani izvajalec v letu 2018 ni opravil čiščenja prostorov in 
- da je ŠC Velenje v letu 2017 izbral podjetje Varnost Maribor za tehnično 

varovanje, a istega leta je to podjetje že izstavilo dodatne račune za 
posodabljanje sistema. 

Inšpektor po pregledu dokumentacije, izjav zaposlenih in pregledu korespondence med 
izvajalcem čiščenja prostorov in ŠC Velenje, ni ugotovil nepravilnosti, ki so bile 
navedene v prijavi.  

Inšpektor je pregledal tudi izvajanje pogodbe za fizično varovanje ljudi in premoženja 
ŠC Velenje, izvajanje pogodbe o sofinanciranju interventnega primera za leto 2018 
(postavitev dvigala), nekatere stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih, izvajanje 
pogodbe za nabavo pisarniškega materiala in izvajanje navodila za uporabo 
službenega vozila.  
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Ob pregledu dokumentacije in izvajanju navodila inšpektor, ni ugotovil nepravilnosti.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite 
na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 
33, Ljubljana.

                                                                                     
Zapisnik sestavil :
Maksi Milavec                                                                                   
inšpektor višji svetnik

Vročiti : 
- Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje – po ZUP

V vednost :
- Ministrstvo za finance, kabinet – elektronsko na naslov gp.mf@gov.si
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