OBČINA PESNICA
NADZORNI ODBOR
Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02 654 23 09,
faks 02 654 23 19
e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si

Številka: 032-14/2015
Datum: 19. 12. 2017

Na podlagi 41 čl. Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) in 18 čl. Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Pesnica (MUV, št. 33/1999, 26/2017) je Nadzorni odbor Občine
Pesnica na 14. seji dne 19. 12. 2017 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
nad poslovanjem Osnovne šole Jakobski Dol v letu 2016

Nadzorni odbor Občine Pesnica (NO) je na svoji 12. seji dne 30. 5. 2017 v skladu s sprejetim Planom
dela in nadzora za leto 2017 sprejel sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem Osnovne šole

Jakobski Dol (v nadaljevanju: OŠ Jakobski Dol) za leto 2016.
Za izvedbo nadzora sta bila pooblaščena člana NO Jasna Drozg in Peter Kramberger.
Pri nadzoru je sodeloval Zdravko Šoštarić, ravnatelj OŠ Jakobski Dol.
Nadzor je bil opravljen v prostorih OŠ Jakobski Dol, Spodnji Jakobski Dol 4, 2222 Jakobski
Dol, dne 29. 6. 2017.

I. POVZETEK
V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja OŠ
Jakobski Dol v letu 2016.
Šola je ob koncu leta 2016 izvedla postopek javnega naročanja za nabavo prehrambnih
artiklov, ki je bil zaključen v letu 2017.
Glede nabave peletov za ogrevanje, bi bilo smiselno primerjati ponudbe različnih
ponudnikov, v kolikor že omogočajo polnjenje oz. doziranje v zalogovnik, kar je v času
nadzora šola že izvedla in po izvedenem javnem naročilu izbrala drugega ponudnika.
Za področje dobave električne energije bi bilo smiselno, da bi šola v preteklem obdobju
izvedla postopek javnega naročanja.
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Tudi za področje zavarovanja premoženja bi bilo, kljub sklenjeni deset-letni zavarovalni
pogodbi, s trenutno pogodbeno zavarovalno družbo – zavarovateljem, potrebno pridobiti
več ponudb in glede na seštevek letnih premij v deset-letnem obdobju, ki presega 20.000,00
EUR glede na določbe Zakona o javnih financah, ki določa da mora naročnik poslati v objavo
portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je v primeru naročanja blaga in storitev brez
DDV enaka, ali večja od vrednosti 20.000,00 EUR, to tudi storiti. Potrebno je preučiti
možnost in pogoje predčasne prekinitve trenutno veljavnih pogodb, ter ekonomsko
smiselnost le-tega in področje ustrezno urediti.
Smiselno bi bilo tudi razmisliti, da bi Občina Pesnica v bodoče za vse objekte v njeni lasti, ali
vsaj za večino teh, izvedla skupni postopek javnega naročanja za področje dobave električne
energije, zavarovanja premoženja, ter morebitna druga naročila dobave blaga in storitev.
Ustrezno bi bilo potrebno urediti tudi popoldansko uporabo šolske telovadnice in sprejeti
akt, ki bi urejal to področje. Šola je med trajanjem nadzora pristopila k pripravi pravilnika o
uporabi telovadnice (športne dvorane), ki je pripravljen za obravnavo na svetu zavoda.

II. PODATKI O NADZORU
1. Nadzorni odbor v sestavi:
• Peter Kramberger, predsednik odbora
• Jasna Drozg, članica
2. Poročevalec:
• Peter Kramberger
3. Izvedenec/ci:
• Posebnih izvedencev ni bilo vključenih v nadzor
4. Ime nadzorovanega organa:
-

Osnovna šola Jakobski Dol, Jakobski Dol 4, 2222 Jakobski Dol

5. Predmet nadzora:
-

smotrnost in zakonitost poslovanja (v okviru namenskih finančnih sredstev proračuna
Občine Pesnica) v letu 2016

III. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU
Ustanovitelj šole je Občina Pesnica (ustanovitelj).

2

OŠ Jakobski Dol je popolna devetletna šola. V sestavo šole sodi tudi enota Vrtca Jakobski Dol.
Šola opravlja poleg splošnega osnovnošolskega izobraževanja, po programih, ki jih določi
minister, pristojen za šolstvo in šport tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in
izobraževanjem:
• dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje,
• dejavnost zavoda za izobraževanje otrok in
• drugo izobraževanje;
OŠ Jakobski dol zajema učence iz šolskega okoliša: Spodnji Jakobski Dol, Zgornji Jakobski
Dol, Drankovec, Flekušek, Mali Dol, Ročica, Spodnje Hlapje, Zgornje Hlapje, del Jurjevskega
Dola, Kušernika, Ploderšnice, Počenika in Slatenika.
Organi in organiziranost Osnovne šole Jakobski Dol
Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• pet predstavnikov delavcev zavoda,
• trije predstavniki staršev.
V osnovno izobraževanje je bilo v šolskem letu 2015/2016 vpisanih 135 učencev, v vrtec pa
48 otrok.

IV. PREGLEDANA DOKUMENTACIJA
-

-

-

-

odprta pogodba št. 1-2016-SI10092293 za dobavo električne energije sklenjena z
družbo Energija Plus d.o.o., Maribor, z dne 15. 3. 2016;
polica za zavarovanje pravne zaščite na gospodarskem področju brez področja
prometa št. 471373 z dne 2. 10. 2012 (iztek police 30. 9. 2022) – Arag SE;
desetletna zavarovalna polica št. 605-1375611 za zavarovanje premoženja - stavbe
OŠ Jakobski Dol, 18. 12. 2015 sklenjena z zavarovalno družbo Zavarovalnica Maribor
d.d., z veljavnostjo 1. 1. 2016 do 1. 1. 2026;
zavarovalna polica za dodatno zavarovanje potresa št- 603-4468222, 18. 12. 2015
sklenjena z zavarovalno družbo Zavarovalnica Maribor d.d., z veljavnostjo 1. 1. 2016
do 1. 1. 2017;
desetletna zavarovalna polica št. 602-1385741 za zavarovanje premoženja –
računalniške opreme OŠ Jakobski Dol, 18. 12. 2015 sklenjena z zavarovalno družbo
Zavarovalnica Maribor d.d., z veljavnostjo od 1. 1. 2016 do 1. 1. 2026;
dokumentacija povezana z nabavo prehrambnega blaga;
dokumentacija povezana z nabavo peletov za potrebe ogrevanja.

V. NAČIN DELA

3

V izvedbi nadzora je bila uporabljena metoda na preskok s poudarkom na pregledu
sklenjenih pogodb s ponudniki blaga in storitev. Ves čas trajanja nadzora je bil za odgovore
na vprašanja na voljo ravnatelj šole Zdravko Šoštarić, ki je poskrbel tudi za predložitev
zahtevane dokumentacije. Od pregledanih pogodb je bila ena sklenjena v letu 2016, vse
ostale so bile sklenjene pred tem, z veljavnostjo tudi v nadzorovanem obdobju - letu 2016. V
nadzorovanem obdobju je šola izvedla javno naročilo, katerega postopek je bil zaključen v
letu 2017.

VI. UGOTOVITVE
1. Nadzor nad izvajanjem nabave električne energije
a. Pravni akti, upoštevani ob izvedbi nadzora nad izbiro dobavitelja električne
energije:
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) - Uradni list RS, št. 12/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – Ur. l. RS št. 91/2015 – v veljavi od 1. 4.
2016;
- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) – Ur. l. RS št. 11/11, 14/13-popr., 101/13,
55/15-ZFisP
b. Dejansko stanje: Za dobavo električne energije je bila sklenjena pogodba 1-2016SI10092293 z družbo Energija Plus d.o.o., Maribor, z dne 15. 3. 2016 (v veljavi ZJN-2).
Po pojasnilu ravnatelja je šola pridobila še ponudbo družbe Petrol d.d., formalno pa
javnega naročila pa niso izvedli.

c. Pravna norma:
- 53. člen Zakona o javnih financah – določa, da se pogodba za nabavo blaga,
naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
- 22. člen ZJN-3 - v 1. odstavku 22. člena določa da mora naročnik poslati v
objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je v primeru naročanja
blaga in storitev brez DDV enaka, ali večja od vrednosti 20.000,00 EUR.
- 2. točka 21. člena ZJN-3 določa da je za javna naročila, katerih ocenjena
vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. točke 21. člena, naročnik dolžan
upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo
transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta naročila voditi
tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in
vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s
106. členom ZJN-3. Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji
spletni strani, ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so
bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
vrednosti iz prejšnjega odstavka, ter enaka, ali višja od 10.000 eurov brez DDV,
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-

z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV
ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
40. člen ZJN-3 določa, da lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt v
odprtem postopku odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k
sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih
zahteva naročnik.

d. Ugotovitve:
- OŠ Jakobski Dol je 15. 3. 2016 z družbo Energija Plus d.o.o., Maribor sklenila
pogodbo za nedoločen čas za dobavo električne energije. Formalni postopek
javnega naročanja ni bil izveden, je pa šola pridobila ponudbo družbe Petrol
d.d., ki je ponudila enako ceno električne energije za VT porabo 0,059 EUR po
kW. Po pridobljenih podatkih je šola v nadzorovanem obdobju, torej v letu
2016 izkazala porabo električne energije v višini 6.811,69 EUR.

2. Nadzor nad izvajanjem nabave peletov za potrebe ogrevanja objektov OŠ Jakobski Dol
in Vrtca Jakobski Dol
a. Pravni akti, upoštevani ob izvedbi nadzora nad izbiro dobavitelja energentov:
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) - Uradni list RS, št. 12/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – Ur. l. RS št. 91/2015 – v veljavi od 1. 4.
2016;
- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) – Ur. l. RS št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15ZFisP
b. Dejansko stanje: OŠ Jakobski Dol za ogrevanje objekta šole in vrtca uporablja sistem
ogrevanja na pelete. Zaradi specifičnosti vgrajenega sistema, je bil v nadzorovanem
obdobju s tehnološkega vidika polnjenja silosa za pelete to v Sloveniji sposoben izvesti
zgolj en ponudnik – Peleti Expres d.o.o. Škofja Loka. V času trajanja nadzora je OŠ
Jakobski Dol izvedla javno naročilo za nabavo peletov pri drugem ponudniku – Alojz
Cugmajster s.p., ki je ponudil nižjo ceno, brez stroškov prevoza in omogočil ustrezno
doziranje v zalogovnik.

c. Pravna norma:
-

-

53. člen Zakona o javnih financah – Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev
in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno
s predpisi o javnem naročanju.
22. člen ZJN-3 - v 1. odstavku 22. člena določa da mora naročnik poslati v
objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je v primeru naročanja
blaga in storitev brez DDV enaka, ali večja od vrednosti 20.000,00 EUR.
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-

-

2. točka 21. člena ZJN-3 določa da je za javna naročila, katerih ocenjena
vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. točke 21. člena, naročnik dolžan
upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo
transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta naročila voditi
tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in
vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s
106. členom ZJN-3. Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji
spletni strani, ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so
bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
vrednosti iz prejšnjega odstavka, ter enaka, ali višja od 10.000 eurov brez DDV,
z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV
ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
40. člen ZJN-3 določa, da lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt v
odprtem postopku odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k
sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih
zahteva naročnik.

d. Ugotovitve:
- Osnovna šola Jakobski Dol je s prehodom na način ogrevanja s peleti pri
stroških ogrevanja ravnala racionalno, saj so stroški ogrevanja v letu 2016
znašali za objekta osnovne šole in vrtca 10.419,96 EUR. Ker je bila šola zaradi
sistema polnjenja silosa zavezana k naročanju pri zgolj enem dobavitelju,
možnost pridobivanja peletov v letu 2016 po najugodnejši ceni ni obstajala. V
letu 2017 je OŠ Jakobski Dol z javnim naročilom pridobila ugodnejšega
ponudnika za dobavo peletov, ki omogoča ustrezno polnjeneje zalogovnika.

3. Nadzor nad izvajanjem zavarovanja premoženja OŠ Jakobski Dol
a. Pravni akti, upoštevani ob izvedbi nadzora nad izvajanjem pogodbe o
zavarovanju premoženja:
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) - Uradni list RS, št. 12/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – Ur. l. RS št. 91/2015 – v veljavi od 1. 4.
2016;
- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) – Ur. l. RS št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15ZFisP
b. Dejansko stanje: OŠ Jakobski Dol je v letu 2015 z zavarovalno družbo
Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor sklenila polico (pogodbo) št. 605-1375611 za
zavarovanje premoženja – poslovnih objektov, za obdobje desetih let z iztekom
zavarovalnega kritja 1. 1. 2026. Ob sklenitvi je znašala letna zavarovalna premija
3.206,14 EUR in sicer za zavarovanje požara in elementarnih nesreč 2.066,15 EUR,
za splošno zavarovanje odgovornosti 736,48 EUR in drugo škodno zavarovanje
403,51 EUR.
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K osnovnemu zavarovanju premoženja je OŠ Jakobski Dol v letu 2015 z
zavarovalno družbo Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor sklenila polico (pogodbo)
št. 603-4468222 za dodatno zavarovanje potresa za obdobje enega leta z iztekom
zavarovalnega kritja 1. 1. 2017. Ob sklenitvi je znašala letna zavarovalna premija
629,82 EUR.
OŠ Jakobski Dol je v letu 2015 z zavarovalno družbo Zavarovalnica Maribor d.d.,
Maribor sklenila polico (pogodbo) št. 602-1385741 za zavarovanje premoženja –
računalniške opreme, za obdobje desetih let z iztekom zavarovalnega kritja 1. 1.
2026. Ob sklenitvi je znašala letna zavarovalna premija 1.446,18 EUR
Za zavarovanje pravne zaščite na gospodarskem področju brez področja prometa
je šola v letu 2012 sklenila deset-letno zavarovalno polico (pogodbo) št. 471373
pri zavarovalnici Arag, z iztekom kritja 30. 9. 2022. Letna premija po polici je ob
sklenitvi znašala 873,45 EUR, polica pa vsebuje indeksacijsko klavzulo.

c. Pravna norma:
-

-

-

-

53. člen ZJF-UPB4 – določa, da se pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in
oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev lahko sklene samo skladno s
predpisi o javnem naročanju.
22. člen ZJN-3 - v 1. odstavku 22. člena določa da mora naročnik poslati v
objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je v primeru naročanja
blaga in storitev brez DDV enaka, ali večja od vrednosti 20.000,00 EUR.
2. točka 21. člena ZJN-3 določa da je za javna naročila, katerih ocenjena
vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. točke 21. člena, naročnik dolžan
upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo
transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta naročila voditi
tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in
vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s
106. členom ZJN-3. Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji
spletni strani, ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so
bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
vrednosti iz prejšnjega odstavka, ter enaka, ali višja od 10.000 eurov brez DDV,
z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV
ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
40. člen ZJN-3 določa, da lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt v
odprtem postopku odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k
sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih
zahteva naročnik.

d. Ugotovitve:
OŠ Jakobski Dol je v letu 2015 brez izvedbe postopka javnega naročanja za
zavarovanje premoženja izbrala ponudnika zavarovalno družbo Zavarovalnica
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Maribor d.d., Maribor in z njo sklenila desetletne zavarovalne police za
zavarovanje objektov, protipotresnega zavarovanja in zavarovanja računalniške
opreme. Po navedbah ravnatelja niso pridobili ponudb drugih ponudnikov
zavarovalnih storitev.
Letna premija za zavarovalne police sklenjene z zavarovalno družbo Zavarovalnica
Maribor d.d., Maribor je ob sklenitvi znašala skupaj 5.282,14 EUR. V deset-letnem
obdobju (trajanje zavarovalnih polic) znaša skupaj cca. 52.821,40 EUR, kar
zavezuje naročnika k izvedbi postopka javnega naročanja po Zakonu o javnem
naročanju, zato je to področje potrebno ustrezno urediti.

4. Nadzor nad izvajanjem nabave prehrambnega blaga
a. Pravni akti, upoštevani ob izvedbi nadzora nad izbiro dobavitelja prehrambnega
blaga:
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) - Uradni list RS, št. 12/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – Ur. l. RS št. 91/2015 – v veljavi od 1. 4.
2016;
- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4) – Ur. l. RS št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15ZFisP

b: Dejansko stanje:
OŠ Jakobski Dol je v letu 2016 izvedla postopek javnega naročila velike vrednosti –
sukcesivna nabava konvencionalnih in ekoloških živil. Postopek izbire ponudnikov
je bil zaključen v letu 2017. V nadzorovanem obdobju je nabava živil potekala po
javnem naročilu iz leta 2012, objavljenem na portalu javnih naročil.
c. Pravna norma:
53. člen Zakona o javnih financah – določa, da se pogodba za nabavo blaga,
naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
- 22. člen ZJN-3 - v 1. odstavku 22. člena določa da mora naročnik poslati v
objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je v primeru naročanja
blaga in storitev brez DDV enaka, ali večja od vrednosti 20.000,00 EUR.
- 2. točka 21. člena ZJN-3 določa da je za javna naročila, katerih ocenjena
vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. točke 21. člena, naročnik dolžan
upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo
transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta naročila voditi
tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in
vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s
106. členom ZJN-3. Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji
spletni strani, ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so
bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih
-
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vrednosti iz prejšnjega odstavka, ter enaka, ali višja od 10.000 eurov brez DDV,
z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV
ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
40. člen ZJN-3 določa, da lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt v
odprtem postopku odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k
sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih
zahteva naročnik.

-

-

d. Ugotovitve:
Z ugotavljanjem usklajenosti zaračunanih in ponudbenih cen šola zagotavlja
načelo gospodarnosti, transparentnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev
pri oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Pri primerjavi ponudbenih
predračunov in dejansko zaračunanih cen dobavljenega blaga je razvidno, da
se najugodnejšega dobavitelja izbere po prejeti ponudbi.

5. Nadzor nad ureditvijo trženja telovadnice OŠ Jakobski Dol za zunanje uporabnike
a. Pravni akti, upoštevani ob izvedbi nadzora nad ureditvijo trženja telovadnice OŠ
Jakobski Dol za zunanje uporabnike:
-

Ni sprejetega ustreznega akta

b: Dejansko stanje:
Telovadnica se v popoldanskem času oddaja skupinam otrok iz lokalnega okolja
brezplačno. Za ostale najemnike znaša cena 15,00 EUR/60 minut. Cenik je na
predlog ravnatelja potrdil svet zavoda OŠ Jakobski Dol. Z najemniki se sklene
pogodba o koriščenju športne dvorane. V letu 2016 so znašali prihodki od trženja
telovadnice 2.060,00 EUR.
c: Ugotovitve:
OŠ Jakobski Dol ni izvedla analize stroškov obratovanja telovadnice v
popoldanskem času. Ali cena najema pokriva stroške obratovanja ni znano. Za
oddajanje telovadnice v uporabo zunanjim uporabnikom šola nima sprejetega
ustreznega akta – pravilnika, ki bi določal pogoje in način oddajanja telovadnice v
najem zunanjim uporabnikom.
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VII. PRIPOROČILA
Iz ugotovitev pri pregledu dokumentov in zadevne zakonodaje izhajajo naslednja priporočila:

Priporočilo št. 1:
Nadzorni odbor občine Pesnica priporoča, da OŠ Jakobski Dol v letu 2018 izvede za področje
dobave električne energije postopek javnega naročanja – odprti postopek po 40. členu ZJN3.

Priporočilo št. 2:
Nadzorni odbor občine Pesnica priporoča, da OŠ Jakobski Dol v prihodnje izvede za področje
zavarovanja premoženja postopek javnega naročanja in sicer, ko bo le-to glede na iztek
veljavnih pogodb mogoče. Pri tem se preveri, ali je predčasna prekinitev in pod kakšnimi
pogoji mogoča in smotrna. V kolikor je to mogoče, naj OŠ Jakobski Dol ne sklepa dolgoročnih
zavarovalnih pogodb, razen, če je to ekonomsko upravičeno.

Priporočilo št. 3:
Nadzorni odbor občine Pesnica priporoča, da OŠ Jakobski Dol v letu 2018 izvede za področje
dobave peletov za ogrevanje postopek javnega naročanja – odprti postopek po 40. členu
ZJN-3 in s tem puskuša med drugim ugotoviti, koliko ponudnikov že omogoča dobavo
peletov z ustreznim načinom polnjenja silosa (zalogovnika).

Priporočilo št. 4:
Nadzorni odbor občine Pesnica priporoča, da OŠ Jakobski dol pristopi k analizi stroškov
obratovanja športne dvorane v popoldanskem času in ugotovi ustreznost cene najema.
Oddajanje športne dvorane naj se uredi z ustreznim aktom – Pravilnikom, ki je po zagotovilih
po izvedenem nadzoru poslovanja šole pripravljen za obravnavo na svetu zavoda.

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
OBČINE PESNICA
Peter KRAMBERGER
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