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KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT) je na svoji 14. redni seji, dne 22. januarja 2020, s
sklepom št. 50-14-3 sprejel Letni program dela NO OT za leto 2020, v katerem je
predviden tudi pregled poslovanja osnovne šole Bistrica v letu 2019.
NO OT je na svoji 22. redni seji, dne 28. 10. 2020, sprejel sklep 87-22-6 o uvedbi
pregleda poslovanja OŠ Bistrica.
NO OT je dne 19. 11. 2020 na svoji 23. redni seji pričel z aktivnostmi (pripravo) v zvezi s
pregledom poslovanja OŠ Bistrica. Na tej seji je bil opravljen prvi intervju z ravnateljico
go. Dino Pintarič, ki je predstavila osnovne podatke o poslovanju šole v l. 2019.
Na 24. redni seji, dne 9. 12. 2020, so odgovorne sodelavke OŠ Bistrica predstavile
finančno poslovanje OŠ v l. 2019, NO OT pa je pregledal predloženo dokumentacijo o
oddaji prostorov, izvedenih javnih naročilih in drugih naročilih.
Na svoji 25. redni seji, dne 23. 12. 2020, je NO OT nadaljeval s pregledom zgoraj
navedene dokumentacije. Sklenjeno je bilo tudi, da se zaprosi OT za pojasnilo glede
določitve najemodajalca oddaje posameznih prostorov OŠ.
Na svoji 26. redni seji, dne 20. 1. 2021, je NO OT opravil pregled dodatno prejete
dokumentacije, pregled in uskladitev pripravljenih gradiv poročila. Obenem so se člani
dogovorili o nalogah za dokončanje Osnutka poročila o poslovanju OŠ Bistrica za l. 2019.
Na svoji 27. redni seji, dne 17. 2. 2021, so člani NO OT pregledali predlog Osnutka
poročila o poslovanju OŠ Bistrica za l. 2019, opravili zadnje uskladitve in sprejeli poročilo.
Na svoji 28. redni seji, dne 24. 3. 2021, so člani NO OT obravnavali Odzivno poročilo OŠ,
oblikovali vsebino končnega poročila in sprejeli končno poročilo.
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1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU
1.1 Ime nadzornega organa
Nadzorni odbor Občine Tržič (NO OT).
1.2 Ime organa, v katerem se opravlja nadzor
OŠ Bistrica
Begunjska c. 2
4290 Tržič
Podružnična šola Kovor
Kriška c. 15
4290 Tržič
1.3 Kaj se nadzoruje
Pregled poslovanja OŠ Bistrica v letu 2019.
1.4 Datum nadzora
Pregled poslovanja se je izvajal:
- 19. 11. 2020 na 23. redni seji NO OT;
- 9. 12. 2020 na 24. redni seji NO OT;
- 23. 12. 2020 na 25. redni seji NO OT;
- 20. 1. 2021 na 26. redni seji NO OT;
- 17. 2. 2021 na 27. redni seji NO OT;
- 24. 3. 2021 na 28. redni seji NO OT.
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2. UVOD
2.1 Osnovni podatki o nadzorovanemu
Naziv: OŠ Bistrica
Sedež: Bistrica, Begunjska c. 2 , Tržič, Slovenija
Matična št.: 508813500
Davčna št.: 55429483
Sedež OŠ Bistrica je na naslovu Begunjska c. 2 Bistrica in Podružnična šola Kovor na
naslovu Kriška c.15 Kovor.
Osnovna dejavnost : Osnovnošolsko izobraževanje
Poslovodstvo: OŠ predstavlja ravnateljica.
OŠ Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki je bil sprejet na 8. Seji občinskega
sveta Občine Tržič z dne 11. 12. 1996. OŠ ima tudi podružnično šolo v Kovorju.
S svojo dejavnostjo centralna šola pokriva območja naselij: Bistrica pri Tržiču, Ročevnica,
Loka, Brezje pri Tržiču, Popovo, Visoče, Kovor, Zvirče, Hudo, Hušica, Leše, Hudi graben,
Vadiče, Brdo in Paloviče.
Podružnična šola Kovor pa naselja: Zvirče, Kovor, Hudo, Hušica in Loka.
Dejavnost zavoda je osnovnošolsko izobraževanje in drugo izobraževanje. Dejavnost
zavoda se šteje kot upravljanje javne službe, ki je v javnem interesu. Vzgojnoizobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne devetletne šole.
Zavod poleg javne službe opravlja tudi prodajo storitev na trgu (oddaja šolskih prostorov
v najem).
2.2 Pravna podlago za izvedbo pregleda
−

32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07)

−

40. do 55. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS 19/2013)

−

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič (Uradni list RS, 52/2014)

−

Sklepi Nadzornega odbora Občine Tržič št. 6-2-3, 10-3-3a in 11-3-3b.

2.3 Datum in številka sklepa o izvedbi pregleda
Na svoji 14. redni seji z dne 22. januarja 2020 je NO OT sprejel sklep št. 50-14-3, s
katerim je v letnem načrtu svojega dela predvidel pregled poslovanja OŠ Bistrica.
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2.4 Namen in cilji pregleda
Glavni namen pregleda je bil ugotoviti morebitne neučinkovitosti, negospodarnosti,
nezakonitosti in nepravilnosti pri porabi javnih sredstev ter o tem izdelati poročilo z
ugotovitvami in podati priporočila.

2.5 Priprava poročila
Pri pripravi poročila so sodelovali Andreja Potočnik, predsednica odbora, ter člani NO OT
mag. Alenka Bradač, Boštjan Mešič, Luka Lukič in Edvard Polajnar.
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3. UGOTOVITVENI DEL
Ugotovitve
Ugotovitev 1:
NO OT je pregledal Pogodbo o dobavi električne energije št. 826890/2019/1-JBOA
sklenjeno z ECE d.o. Celje dne 29. 1. 2019 za l. 2019, katero je podpisal ravnatelj Štefan
Žun (takratni ravnatelj). V pogodbi je določeno, da se račun za dobavljeno električno
energijo izstavi enkrat letno. V razgovoru z zaposlenimi odgovornimi osebami OŠ Bistrica
na naši 24. redni seji dna 9. 12. 2020 pa je bilo ugotovljeno, da so se računi izdajali
mesečno. NO OT pričakuje pojasnilo, zakaj niso ravnali v skladu z pogodbo.
Pojasnilo OŠ k ugotovitvi 1:
Pri poizvedbi na ECE d.o.o. Celje smo prejeli odgovor, da zaradi likvidnosti poslovanja
upoštevali željo s strani šole in račune izdajali mesečno.
Odgovor NO OT:
NO OT je ugotovil, da nepravilnosti v tem slučaju ni bilo, saj je mesečno plačevanje
stroška za dobavljeno el. energijo ugodnejše za OŠ.

Ugotovitev 2:
NO OT je pregledal Pogodbo št. 013/2019, sklenjeno med OŠ Bistrica in firmo BIOS, za
obdobje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Predmet pogodbe je čiščenje zg. etaže s
pripadajočim stopniščem v OŠ Bistrica in telovadnica s pripadajočimi sanitarijami ter
dodatni del OŠ Bistrica po dogovoru z vodstvom šole (skupaj 2,75 čistilke). Obsega pa
vsakodnevno čiščenje 5 krat tedensko.
Cena je 2.420,80 evrov z DDV oz. 1.984,26 brez DDV. Računi za storitev se izdajajo
mesečno do petega v mesecu.
Odgovorna oseba za kakovost pri OŠ je g. Janez Meglič, za izvajalca pa g. Jure Zadnikar.
Z aneksom št. 01/2019 k pogodbi št. 13/2019 se pogodbena vrednost storitve spremeni
in znaša 2.611,37 evrov z DDV ali 2.140,47 evrov brez DDV, za čas od 1. 9. 2019 do 31.
8. 2020.
NO OT pričakuje pojasnilo razlogov za to podražitev.
Pojasnilo OŠ k ugotovitvi 2:
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Posredujemo pojasnilo g. Jureta Zadnikarja, ki navaja, da se je v preteklih letih
minimalna plača redno dvigovala, vendar nikoli niso mogli dvigovati cene čiščenja v OŠ
Bistrica, saj smo glede na cenzus za čistilko dobili točno določena sredstva s strani
ministrstva.
V letu 2019 se je cenzus za čistilke v javnih zavodih zvišal na 949,58 EUR, zato smo
takrat sporazumno uredili dvig cene čiščenja ter sklenili Aneks.
Odgovor NO OT:
Pojasnilo OŠ je zadovoljivo.

Ugotovitev 3:
NO OT je pregledal dokumentacijo o izvedbi projekta SIO-2020.
Gre za izvajanje štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji
in izobraževanju, ki ga je leta 2017 začel Arnes. Projekt so krajše poimenovali Slovensko
izobraževalno omrežje – 2020 oziroma SIO-2020. V okviru Programa se vzgojnoizobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancira izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT
opreme. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Stopnja sofinanciranja:
-

Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, so odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina
sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5%, lastna sredstva VIZ pa 37,5%.

-

Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …). Delež
sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50%, lastna sredstva VIZ pa 50%.

V primeru OŠ Bistrica to pomeni, da se lastna sredstva VIZ krijejo iz občinskega
proračuna in sicer iz proračunskih postavk:
-

40219 Osnovna šola Bistrica 39.500,00 € - za investicije (delno) in

-

50109 - projekti in investicije v osnovnih šolah 8.006,84 €.

In sicer je OŠ Bistrica v letu 2019 izvedla nakup:
-

Aktivne in pasivne opreme namenjene izgradnji omrežja v višini 31.163,00 EUR.
Od tega iz občinskega proračuna 11.686,16 EUR in 19.476,84 EUR sofinanciranja
iz ESRR,

-

IKT opreme v višini 4.886,10 EUR.
Od tega 2.443,05 EUR iz občinskega proračuna in 2.443,05 EUR sofinanciranja iz
ESRR.

OŠ Bistrica je v celoti počrpala s strani ministrstva odobrena sredstva dodeljena v sklopu
SIO-2020 projekta.
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Kot je razvidno iz predloženega spisa SIO-2020 projekta, so bila sredstva porabljena
skladno z namenom.
NO OT ni ugotovil nepravilnosti.
Ugotovitev 4:
NO OT je pregledal dokumentacijo o prenovi fizikalne učilnice.
Postopek je bil izveden po principu zbiranja ponudb in izbire najugodnejših ponudnikov za
posamezne sklope prenove.
Iz predložene dokumentacije je razvidno:
-

Dne 14. 6. 2019 je ravnatelj dr. Štefan Žun na osnovi izbora najugodnejših
ponudnikov Občini Tržič poslal Prošnjo za soglasje za obnovo fizikalne učilnice:
o

Skupna vrednost predlaganih del: 18.340,24 EUR

o

Izbrani dobavitelji po posameznih sklopi:
▪

Elektroinštalacijska dela - TIMSA d.o.o v vrednosti 1.518,40 EUR

▪

Pleskarska, vodovodno inštalaterska, parketarska, keramičarska,
zidarska in mizarska dela in obnova šolskega pohištva – Klebo
d.o.o. v skupni vrednosti 8.825,09 EUR

▪
-

Fizikalna oprema – UČILNA d.o.o. v vrednosti 7.996,75 EUR

Dne 21. 6. 2019 je OŠ Bistrica na zahtevo OT dopolnila Prošnjo za soglasje za
obnovo fizikalne učilnice še s ponudbami neizbranih dobaviteljev/ponudnikov, ki
so predložili ponudbe za izvedbo del.
Iz predloženih ponudb je razvidno, da je OŠ Bistrica izbrala najugodnejše
dobavitelje po posameznih navedenih sklopih.

-

Dne 26. 6. 2019 je OT izdala Soglasje župana k porabi sredstev za obnovo
fizikalne učilnice.
o

Vrednost odobrenih sredstev je 18.430.24 EUR

o

Sredstva za ta namen so bila predvidena v Odloku o proračunu OT za leto
2019 na proračunski postavki ''40219 – OŠ Bistrica''

o

Pogoj za izplačilo sredstev:
▪

Izjava ravnatelja, da je bila storitev opravljena in da so sredstva
namensko porabljena

▪
-

Predložene kopije računov za izvedena dela.

Dne 2. 10. 2019 je OŠ Bistrica predložila Izjavo ravnatelja o opravljeni storitvi
prenove v kateri izjavlja, da so bila sredstva namensko porabljena. Skupna
vrednost izvedenih del je bila 17.486,52 EUR kar je 943,72 EUR manj od
predračunske vrednosti.
NO OT v postopku in predloženi dokumentaciji ni ugotovil nepravilnosti.
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Ugotovitev 5:
Ob pregledu finančnega poročila o porabi sredstev iz občinskega proračuna je NO OT
ugotovil, da proračunska postavka ''40219 Osnovna šola Bistrica'' v višini 61.500,00 EUR,
ki je namenjena za kritje materialnih stroškov, plač administrativnega osebje, drugih
odhodkov in dodatnega programa, ne pokriva vseh realiziranih stroškov s tega naslova.
Vseh stroškov je bilo namreč 81.628,06 EUR. Razlika je torej 20.128,06 EUR.
Če upoštevamo, da je šola iz naslova uporabnin prostorov prejela od uporabnikov še
17.896,69 EUR, je primanjkljaj še vedno 2.231,37 EUR.
Na vprašanje, od kod so pokrili nastalo razliko, so odgovorni razložili, da to razliko
pokrivajo iz sredstev, ki jih prejemajo iz Ministrstva za šolstvo za kritje stroškov
pedagoškega procesa.
Na vprašanje NO OT, na osnovi kakšne podlage to lahko izvajajo, odgovorni niso vedeli
navesti formalne podlage, na osnovi katere bi bilo takšno prelivanje sredstev možno in
dovoljeno.
Zato NO OT pričakuje, da bo OŠ Bistrica pridobila in posredovala informacijo o ustrezni
formalni podlagi, ki dovoljuje tovrstno prerazporeditev virov.
Pojasnilo OŠ k ugotovitvi 5:
Možni prelivi so iz naslova materialnih sredstev, saj nam MIZŠ mesečno namenja
4.125,00

za

pokrivanje

materialnih

sredstev,

ki

jih

gospodarno,

racionalno

prerazporejamo za pokrivanje občinskega dela. Že vrsto let opozarjamo ustanovitelja
Občino Tržič, da imamo sredstev za pokrivanje materialnih stroškov premalo.
Odgovor NO OT:
Iz pojasnila OŠ še vedno ni razvidno ali je tako prelivanje sredstev dovoljeno, niti ni
navedena

formalna

podlaga,

ki

bi

utemeljevala

možnost

tovrstnega

prelivanja.

Predvidevamo, da je natančno opredeljeno katere vrste materialnih stroškov se krijejo iz
občinskega vira, katere vrste pa iz sredstev MZŠ.
Ugotovitev 6:
OŠ Bistrica je v poročilo, ki je bilo na podlagi sklepa NO OT, posredovano z dopisom 0601/2020/ z dne 27. 11. 2020, navedla, da je bil v letu 2019 strošek zemeljskega plina
24.466,27 €.
Iz pregledanih računov, ki so upoštevani v letnem poročilu stroška zemeljskega plina, je
razvidno, da šola mesečno prejema tri račune: za porabo zemeljskega plina za odjemno
mesto Bistrica pri Tržiču, za porabo zemeljskega plina za odjemno mesto Kovor in za
porabo toplotne energije za odjemno mesto Bistrica pri Tržiču.
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NO OT je pregledal prejete račune in kontokartico in ugotavlja, da se poročani znesek
ujema z dejansko zaračunanim, upoštevajoč zaračunavanje stroška plina Vrtcu Tržič in
podjetju Slorest.
Iz kontokartice 460201 Plina za ogrevanje Bistrica za leto 2019, z dne 9. 12. 2020, je
razvidno in v času pregleda je bilo pojasnjeno, da šola del stroška porabe zemeljskega
plana zaračunava Vrtcu Tržič, ki del svoje dejavnosti opravlja na lokaciji Osnovne šole
Bistrica.
V dopisu z dne 6. 1. 2021 šola pojasnjuje, da Vrtcu Tržič mesečno zaračunava 4,5%
celotnega stroška zemeljskega plina na Osnovni šoli Bistrica, ki je bil dogovorjen med
obema vodstvoma. Na kakšen način je bil določen ključ delitve stroška ni bilo pojasnjeno.
Iz iste kontokartice je razvidno tudi, da šola zaračunava del stroška zemeljskega plina
tudi podjetju Slorest. Na kateri osnovi in po kakšnem ključu ni pojasnjeno.
Pojasnilo OŠ k ugotovitvi 6:
Višina v odstotkih (4,5%) se je določila na podlagi kvadratnih metrov najetega prostora.
Iz tega izhaja, da je znesek za Vrtec Tržič v višini 4,5 % za Slorest pa velja, da se
zaračunavajo energenti po števcih, kar je navadno tudi v pogodbi.
Odgovor NO OT:
NO OT sprejema odgovor šole in se strinja z uporabo ključa za delitev stroškov
ogrevanja.

Ugotovitev 7:
Osnovna šola Bistrica je leta 2010 skupaj z Občino Tržič in Petrolom sklenila Pogodbo o
vgradnji mikro kogeneracijske naprave za objekt Osnovne šole Bistrica. Pogodba je
sklenjena za čas trajanja 10 let od dneva začetka obratovanja SPTE naprave in določbi,
da je najkasnejši rok za izvedbo vgradnje SPTE naprave 1. 10. 2010.
Z aneksom št. 1, z dne 6. 5. 2011, se je spremenil način porabe zemeljskega plina z
novim števcem ter določilo, da bo šola poleg računa za plačilo porabljenega energenta
zemeljskega plina na kotlu v kotlovnici OŠ Bistrica prejemala še račun za plačilo
dobavljene toplotne energije iz SPTE.
Z aneksom št. 2, z dne 8. 10. 2020, je bilo ugotovljeno, da je SPTE naprava začela z
rednim delovanjem 1. 4. 2011 in veljavnost pogodbe podaljšana do 31. 3. 2021.
Iz pregledane dokumentacije ni razvidno, zakaj je SPTE naprava redno začela obratovati
1. 4. 2011. V osnovni pogodbi je sicer navedeno, da je rok za izvedbo vgradnje SPTE
naprave 1. 10. 2010, pri čemer pa pojem vgradnje ni definiran z vidika njene uporabe in
s tem zaračunavanja stroška toplote.
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V pregledani pogodbi in aneksih ni naveden način določitve cene zemeljskega plina. Na
računih je navedeno »osnovni paket ugodnosti«.
V času izvajanja pregleda predstavniki šole niso znali pojasniti nadaljnjih postopkov glede
zagotavljanja oskrbe s toploto in zemeljskim plinom za potrebe šole po preteku pogodbe.
Pojasnilo OŠ k ugotovitvi 7:
Pogodba o vgradnji mikro kogeneracijske naprave za Objekt Osnovne šole Bistrica je
sklenjena med naročnikom Občino Tržič, izvajalcem Petrol in uporabnikom Osnovna šola
Bistrica, ter sklenjena v avgustu 2010 z dodanima aneksoma št. 1 in 2, ki opredeljujeta
obračun proizvedene toplote oz. podaljšata veljavnost pogodbe za 1 ogrevalno sezono.
V pogodbi je opredeljeno trajanje 10 let in z aneksom podaljšano do 31. 3. 2021.
3.člen pogodbe opredeljuje, da (navajamo) ... V času trajanja te pogodbe bo Izvajalec
(=Petrol) lastnik vseh tehničnih aparatur, naprav in ostalih stvari (vključno s programsko
opremo), ki sestavljajo energetsko postrojenje SPTE (= kogeneracije), lastninska pravica
pa bo na Naročnika (=OŠ Bistrica) brezplačno prenesena z dnem, ko preneha veljati ta
pogodba in pod pogojem, da bo Naročnik izpolnil vse svoje obveznosti iz te pogodbe.
Glede na navedeno določilo po izteku pogodbe prosto razpolagamo s to opremo, lahko jo
ugasnemo, lahko prevzamemo - podaljšamo obratovanje v lastnem imenu in za svoj
račun, ali damo v najem/upravljanje tretji osebi.
Prakse na tem področju praktično ni, ker smo med prvimi - ali celo prvi, ki je pred to
odločitvijo, kaj storiti. Je pa (praktično) istočasno kogeneracijo vgradila tudi Občina Tržit
in se bomo posvetovali, kako naprej.
Naše mnenje je, da, če je Petrol (ali kdo drug) pripravljen skleniti novo sodelovanje, ki
bo šoli zagotavljalo cenejšo toploto, kot je iz obstoječega plinskega kondenzacijskega
kotla (kar kogeneracija lahko je), je to za nas najugodnejša izbira.
Za prevzem obratovanja sami nimamo znanja in izkušenj, menimo, da je (pre)veliko
tveganje glede stroškov vzdrževanja naprave in zagotavljanja skladnosti s predpisi.
Verjetno pa je sprejemljivo za nekoga, ki se s tem profesionalno ukvarja.
Odgovor NO OT:
Iz odgovora šole je razvidno, da še niso pristopili k reševanju problematike zagotavljanja
primernega načina ogrevanja šolskih prostorov, čeprav se je pogodba iztekla. Kljub
temu, da kogeneracijska naprava prehaja v last šole, iz odgovora ni razvidno ali so
zagotovljeni pogoji za nadaljnje obratovanje in vzdrževanje naprave. Če šola sama na
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tem področju ne more najti primerne rešitve, je smiselno, da se obrne na Občino Tržič.
Ogrevanje šolskih prostorov je eden izmed pogojev za zagotavljanje nemotenega procesa
izobraževanja.
Ugotovitev 8:
Vodstvo šole je pripravilo razpis, z dne 19. 3. 2019, za Izbiro izvajalca storitev prehrane,
ki se izvaja na okolju prijazen način in pri katerih ponudnik dobavi del živil, pridelanih na
ekološki način.
Edini ponudnik je svojo ponudbo oddal dne 10. 4. 2019, Slorest d.o.o.
Iz razgovora z vodstvom šole je bilo pojasnjeno, da se je na javni razpis prijavil samo en
ponudnik, s katerim so sklenili pogodbo. Na trgu naj bi obstajala dva. Zato obstaja
možnost dogovarjanja in s tem nezmožnost pridobitve nižje cene. Šola sicer redno izvaja
tudi ankete zadovoljstva otrok s prehrano, ugotavljajo da so otroci s pripravljeno hrano
zadovoljni.
NO OT je pregledal Pogodbo o izvedbi javnega naročila »Izbira izvajalca storitev
prehrane, ki se izvaja na okolju prijazen način in pri katerih ponudnik dobavi del živil,
pridelanih na ekološki način.«, podpisano s strani izvajalca: Slorest d.o.o. ter naročnika:
Osnovna Šola Bistrica podpisano dne 1. 6. 2019 ter Pogodbo o prevzemu poimensko
določenih delavcev kuhinje za opravljanje storitev kuhanja strani izvajalca: Slorest d.o.o.
ter naročnika: Osnovna Šola Bistrica podpisano dne 1. 6. 2019.
Iz prve pogodbe je razvidno, da je predmet pogodbe izvajanje in delitev malic in kosil za
učence in zaposlene na Osnovni šoli Bistrica. Izvajalec za naročnika izvaja storitve
priprave kosil in malic za učence in zaposlene na šoli, ki vključuje:
-

Pripravo hrane v šolski kuhinji

-

Razdelitev vseh obrokov hrane na lokaciji šole v Bistrici, pobiranje uporabljene
posode in pribora, čiščenje vse opreme, potrebne za delitev obrokov, pomivanje
uporabljene posode in pribora v prostorih izvajalca pomivanje tal v prostoru
kuhinje ter takoj po obroku odvoz vseh odpadkov.

Iz pogodbe je razvidno, da mesečna najemnina za kuhinjo znaša 800,00 EUR, ki jo
izvajalec plača naročniku. Kriteriji in merila za takšno zaračunavanje niso bila pojasnjena.
Pojasnilo OŠ k ugotovitvi 8:
Pri poizvedovanju o kriteriju in merilih za izračunavanje najemnine podjetju Slorest v
višini 800 EUR smo prejeli odgovor s strani takratnih odgovornih, da se je, na podlagi
povprečne površine prostora (kuhinje) ter strojev v uporabi izračunala najemnina. Ostale
stroške vzdrževanje, voda, komunala, elektrika so ostali na strani najemnika Slorest. Na
višino najemnine po veljavni pogodbi nimamo vpliva, ob ponovni sklenitvi pa se bodo
proučili kriteriji in merila, s katerimi bodo lahko določali nove pogoje.
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Odgovor NO OT:
Iz odgovora OŠ je razvidno, da bodo ob ponovni sklenitvi pogodbe za izvajalca storitev
prehrane preučili kriterije in merila za plačilo najemnine za kuhinjo.

Ugotovitev 9:
NO OT je pregledal dokumentacijo o adaptaciji moške garderobe v telovadnici.
Postopek je bil izveden po principu zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
za celotno prenovo.
Iz predložene dokumentacije je razvidno:
-

Dne 01. 10. 2019 je ravnatelj dr. Štefan Žun na osnovi izbora najugodnejšega
ponudnika Občini Tržič poslal Prošnjo za soglasje za adaptacijo moške garderobe:
o

Skupna vrednost predlaganih del: 15.829,98 EUR, skupaj z vključenimi
morebitnimi nepredvidenimi dodatnimi stroški.

o

Izbrani dobavitelj za adaptacijo moške garderobe:
▪

-

Elvis Biberović s.p. DEKO,

Iz predloženih ponudb je razvidno, da je OŠ Bistrica izbrala najugodnejšega
dobavitelje za adaptacijo moške garderobe.

-

Dne 17. 10. 2019 je OT izdala Soglasje župana k porabi sredstev za adaptacijo
moške garderobe.
o

Vrednost odobrenih sredstev je 15.829,98 EUR z DDV

o

Sredstva za ta namen so bila predvidena v Odloku o proračunu OT za leto
2019 na proračunski postavki ''40219 – OŠ Bistrica''

o

Pogoj za izplačilo sredstev:
▪

Izjava ravnatelja, da je bila storitev opravljena in da so sredstva
namensko porabljena

▪
-

Predložene kopije računov za izvedena dela.

Dne 08. 11. 2019 je OŠ Bistrica predložila Izjavo v.d. ravnateljice Dine Pintarič o
opravljeni storitvi prenove v kateri izjavlja, da so bila sredstva namensko
porabljena. Skupna vrednost izvedenih del je bila 14.390,89 EUR.
NO OT v postopku in predloženi dokumentaciji ni ugotovil nepravilnosti.
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4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Priporočilo št. 1 (veza ugotovitev št. 5)
NO OT priporoča, da OŠ preuči ali pridobi navodila s strani Ministrstva za šolstvo RS, iz
katerih je razvidno, katere vrste materialnih stroškov lahko krije iz sredstev, ki jih
prejemajo mesečno s strani ministrstva. Obenem naj OŠ pridobi mnenje oziroma
formalno pravno podlago, da lahko morebitni preostanek sredstev nameni tudi za kritje
materialnih stroškov, ki jih je sicer dolžna kriti Občina Tržič.
Priporočilo št. 2 (veza ugotovitev št. 7)
NO OT priporoča, da OŠ vzpostavi evidenco sklenjenih pogodb in na ta način spremlja
roke njihovih veljavnosti. Tako bi vzpostavili boljše pogoje za pravočasno reševanje
problematike in iskanje rešitev po njihovem izteku ter se s tem izognili nepotrebnemu
tveganju in težavam.
Priporočilo št. 3 (veza ugotovitev št. 7)
Za iskanje rešitev, za katere na OŠ ni zaposlenega ustreznega strokovnega kadra, naj se
šola najprej obrne na ustanovitelja – Občino Tržič oz. pomoč zunanjega strokovnjaka.
Priporočilo št. 4 (veza ugotovitev št. 8)
NO OT priporoča, da ob ponovni sklenitvi pogodbe za izvajalca storitev prehrane OŠ
določi kriterije in merila za plačilo najemnine za kuhinjo.

predsednica odbora
ANDREJA POTOČNIK l. r.

•
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Tržič, 24. 3. 2021
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