NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11
2342 RUŠE

Številka: 032-0022/2019
Datum: 23. 12. 2019

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
23/2018) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 37/2018) je Nadzorni odbor Občine Ruše na svoji 10. redni seji, dne 23. 12.
2019, sprejel
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1. POVZETEK
NO je opravil nadzor na nekaterih področjih delovanja javnega zavoda in ne ugotavlja
neskladnosti oz. nepravilnosti. Tako NO v svojem zaključku nadzora ni navedel
posebnih priporočil in predlogov za javni zavod.
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2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU
Nadzorni odbor Občine Ruše v sestavi

2.1

Jožef Babič, predsednik NO
Urška Bolčina, namestnica pred. NO
Marjan Viher, član
Matjaž Mihelak, član
Zdenko Štraus, član

-

2.2

Ime nadzorovanega organa

Javni zavod Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova 4, 2342 Ruše. Skrajšano ime
zavoda: OŠ Janka Glazerja Ruše.

2.3

Področje nadzora

Nadzor se je opravljal na naslednjih področjih:
Terjatve do uporabnikov in upravljanje le teh
Naročila velikih vrednosti
Nabave manjših vrednosti
Tržna dejavnost javnega zavoda
Investicije in investicijsko vzdrževanje

2.4

Datum nadzora

Nadzor se je opravljal:
Od 10.10. do konca novembra 2019

3. UVOD
3.1

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Javni zavod Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše je ustanovila Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o lokalni samoupravi ter na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št.
14/2005, 12/2007, 10/2010). OŠ Janka Glazerja je vpisana v sodni register ter v razvid
zavodov vzgoje in izobraževanja ministrstva, pristojnega za šolstvo. Zavod sestavljajo
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, enota vrtca Ruše in enota vrtca Bistrica ob Dravi.
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3.1.1 Organi in organiziranost ter število zaposlenih
OŠ Janka Glazerja ima naslednje organe:
Svet zavoda, ki upravlja zavod in ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja (trije
člani, ki jih imenuje občinski svet), predstavniki delavcev (pet članov voljenih
izmed delavcev šole in vrtca) ter predstavniki staršev (trije člani, ki jih voli svet
staršev).
Ravnatelja, ki je pedagoški vodja in poslovni organ zavoda, zastopa in predstavlja
zavod.
Strokovni organi (učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
razrednik in strokovni aktivi).
Svet staršev, v katerem ima vsak oddelek svojega predstavnika.
OŠ Janka Glazerja je imela na dan 31.12. 2018 skupaj 111 zaposlenih, od tega za
nedoločen čas 106 (po podatkih Ajpes-a , je bilo v letu 2018 iz ur zaposlenih 102 ).
3.1.2 Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti odgovorne osebe med
opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor
nanaša
Področja dela zavoda so:
osnovnošolsko splošno izobraževanje,
dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje javno veljavnih programov kot so:
storitve menz, priprava in dostava hrane, dejavnost knjižnic, drug kopenski
potniški promet, prodaja izdelkov učencem, dajanje lastnih nepremičnin v najem,
čiščenje stavb, fotokopiranje in drugo razmnoževanje, obratovanje športnih
objektov in druge dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše.
V letu 2018 (oz. šolsko leto 2017/18) je šolo obiskovalo 466 učencev in vrtec 196 otrok.
Odgovorna oseba v 2018 je ravnatelj OŠ Janka Glazerja, g. Ladislav Pepelnik.

3.1.3 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem
nadzora
Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom je bilo med opravljanjem nadzora
korektno in strokovno.
3.2

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:
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Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08,
76/08, 79/09, 51/10),
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 18/1998, 36/2000,
127/2006),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. št. 42/02 in 103/07),
Zakon o javnem naročanju-ZJN (Ur. l. RS št. 128/2006 ter spremembe in dopolnitve
zakona Ur. l. št. 16/2008, 19/2010 in 18/2011),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2),
Zakon o vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US,
36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009
(64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP2D),
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Janka Glazerja (UGSO, št.
62/2016);
Statut Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018)

-

-

3.3

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

V zvezi z izvedbo nadzora je bil izdan Sklep o nadzoru Pravilnosti in smotrnosti porabe
finančnega načrta in zaključnega računa Osnovne šole Janka Glazerja Ruše za leto 2018, št.
_________ z dne 7.10.2019.

3.4

Namen in cilji nadzora
- Preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter
transparentnost in smotrnost poslovanja
- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa

4. UGOTOVITVENI DEL
4.1 Naročila velikih vrednosti, javna naročila 2018
Naročnik Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše je objavil
dokument v zvezi z oddajo javnega naročila za »Sukcesivno dobavo konvencionalnih in
ekoloških živil« za obdobje dveh let, št. 430-14/2017-704 na Portalu javnih naročil RS pod
številko JN009723/2017-B01 dne 21.11.2017 in v Uradnem listu EU pod številko 2017/S
224-465477 dne 22.11.2017. Javno odpiranje ponudb je potekalo dne 27.12.2017 ob 12:00
uri v prostorih OŠ Janka Glazerja. Zapisnik iz javnega odpiranja ponudb je bil skladno s 7.
odstavkom 88. člena ZJN-3 posredovan vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe in sicer po
pošti – priporočeno dne 28.12.2017. Pravočasno prispelih ponudb je bilo 20.
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Predmet javnega naročila je bila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil, po
naslednjih razpisanih sklopih:
SKLOP

VRSTA ŽIVILA

1

MESO IN MESNI IZDELKI

2

PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI

3

EKO MLEKO IN EKO MLEČNI IZDELKI

4

SUHO SADJE IN OREŠČKI

5

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

6

KRUH, PEKOVSKI IZDELKI,SLAŠČICE

7
8

ZAMRZNJENA ŽIVILA
ŽITA,STROČNICE,TESTENINE,SEMENA IN OSTALI
IZDELKI

9

SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA

10

TROPSKO IN JUŽNO SADJE

11

BREZALKOHOLNE PIJAČE

12

RAZNA ŽIVILA

13

DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI

14

OLJA IN MARGARINA

15

KONZERVIRANA ŽIVILA

16

SLADKORJI

Naročnik je za posamezen sklop živil izbral najugodnejše tri ponudnike glede na uspešnost v
okviru razpisanega merila po vrstnem redu, na podlagi ponudbenega predračuna, s katerimi
je nato sklenil okvirni sporazum za obdobje od 1.2.2018 do 31.1.2020 s ponovnim
odpiranjem konkurence konec leta 2018.
Prispela dokumentacija se je preverjala v obdobju od 6.1.2018 do 16.1.2018. Ob podroben
pregledu ponudb je naročnik ugotovil, da je ponudba enega ponudnika nedopustna in se je
izločila iz nadaljnje obravnave in ocenjevanja. Dne 16.1. je ravnatelj izdal Odločitev o oddaji
javnega naročila. Na seznam kandidatov okvirnega sporazuma so se po posameznem
sklopu uvrstili naslednji kandidati:
PONUDNIKI
SKLOP
VRSTA ŽIVILA
1
MESO IN MESNI IZDELKI
2
PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI

STEVAN BABIČ D.O.O.
CELJSKE MESNINE D.D.
MESO IZDELKI MARKO ŽERAK S.P.
PERUTNINA PTUJ D.D.
STEVAN BABIČ D.O.O.
MESARSTVO OBLAK D.O.O.
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EKO MLEKO IN EKO MLEČNI IZDELKI
3
4
SUHO SADJE IN OREŠČKI
5

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

KELE & KELE D.O.O.
PITUS D.O.O.
S.P. PLOD D.O.O.
GEAPRODUKT D.O.O.
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O.

ŽITO D.O.O.
PEKARNA D.O.O.
PEKARNA PEČJAK D.O.O.
ZAMRZNJENA ŽIVILA
KVIBO D.O.O.
7
TVOJ HEKER ADRIJANO KOTNIK S.P.
ŽITO D.O.O.
ŽITA,STROČNICE,TESTENINE,SEMENA
8
IN OSTALI IZDELKI
MERCATOR D.D.
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
GEAPRODUKT D.O.O.
9
SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
S.P. PLOD D.O.O.
PITUS D.O.O.
10
GEAPRODUKT D.O.O.
TROPSKO IN JUŽNO SADJA
S.P. PLOD D.O.O.
PITUS D.O.O.
11
BREZALKOHOLNE PIJAČE
MERCATOR D.D.
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
12
RAZNA ŽIVILA
MERCATOR D.D.
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
13 DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI
MERCATOR D.D.
14
OLJA IN MARGARINA
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
PITUS D.O.O.
MERCATOR D.D.
KONZERVIRANA ŽIVILA
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
15
PITUS D.O.O.
16
SLADKORJI
MERCATOR D.D.
IMPULS DOMŽALE D.O.O.
6

KRUH, PEKOVSKI IZDELKI,SLAŠČICE

Ugotovitev:
Pri opravljenem nadzoru za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za
potrebe OŠ Janka Glazerja niso bile zaznane nepravilnosti.
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4.2 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
V veljavnem odloku o ustanovitvi javnega zavoda z dne 13.7.2005, ki ga je potrdil
občinski svet Občine Ruše, je v 11. členu odloka med drugim potrjena dejavnost:
- H/55.510 Storitve menz
- H/55.520 Priprava in dostava hrane
- K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
- O/92.610 Obratovanje športnih objektov
Nadzorni odbor je preveril poslovne dogodke oddaje športne dvorane v uporabo in
prodajo kosil.
1. Uporaba športne dvorane
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo poslovnih dogodkov med uporabnikom
športne dvorane in javnim zavodom kot sledi:
- konto kartico številka 12000 uporabnika za leto 2018, kjer so knjiženi poslovni
dogodki izdaja in plačila računov med letom in s končnim stanjem ob koncu leta;
- pogodbo številka 12/2017-2018 med šolo in uporabnikom potrjeno dne 12.9.2017 za
obdobje od 13.9.2017 do 13.6.2018 in pogodbo številka 3/2018-2019 za obdobje od
12.9 2018 do 5.6.2019;
- vlogo uporabnika (obrazec javnega zavoda) za uporabo prostora;
- račun številka 5-131-0004026 z dne 31.10.2018 ki ga je izdal javni zavod v znesku
52,35 € vključno z DDV, usklajen s pogodbeni obveznostmi;
- potrdilo o odobritvi podračuna oziroma potrditev plačila računa številka 5-1310004026 v znesku 52,35 €;
- kalkulacijo za uporabo šolskih telovadnic kjer so v kalkulacijo vključeni bistveni stroški
javnega zavoda na skupno površino športne dvorane in
- zapisnik Sveta zavoda z dne 29.9.2018, številka dokumenta 013-719-11/2018 s
sklepom o potrditvi cen uporabe prostorov
Ugotovitev:
Nadzorni organ pri preverjanju poslovnih dogodkov ugotavlja usklajenost poslovanja
zavoda s statutom in splošnimi akti zavoda.

2. Zunanji odjemalci kosil
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo poslovnih dogodkov med odjemalcem kosil in
javnim zavodom kot sledi:
- dokument obveznosti odjemalca in storitve kuhinje javnega zavoda pri izpolnjevanju
zahtev;
- mesečno Evidenco odjema kosil z vsakodnevnim evidentiranjem odjema;
- izstavljen račun številka 5834 za odjemalca pod šifro 0004074 v vrednosti 108,68 €
vključno z DDV izstavljen dne 31.10.2018;
- potrdilo o odobritvi podračuna oziroma potrditev plačila računa številka 5834 v
vrednosti 108,68 € vključno z DDV dne 13.11.2018;
- konto kartica uporabnika z referenco 0004074058340, kjer so na kartici knjiženi
poslovni dogodki izdaja in plačila računov med letom in s končnim stanjem ob koncu
leta;
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-

izračun cene kosila na podlagi preteklega obdobja in cenik šolske prehrane in
zapisnik Sveta zavoda z dne 29.9.2018, številka dokumenta 013-719-11/2018 s
sklepom o potrditvi cen kosil

Ugotovitev:
Nadzorni organ pri preverjanju poslovnih dogodkov ugotavlja usklajenost poslovanja
zavoda s statutom in splošnimi akti zavoda.

4.3 Nabave malih vrednosti
Pregledana dokumentacija:
1. Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju od 01.01. do 31.12.2018 (vir Ajpes)
2. Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2018 (vir Ajpes)
3. Računovodsko poročilo za leto 2018 (OŠ Janka Glazerja Ruše)
4. Material za izobraževanje: predlog za izdajo naročilnice, naročilnica št. 444/2018-N,
račun št. 18-1390-0049164, račun št. SP-10106/2018.
5. Higienski material: predlog za izdajo naročilnice, naročilnica št. 163/2018-N,
dobavnica 144/18, dobavnica št. 145/18, račun št. TRG3-BLAG1-977.
6. Čistila oz. material za čiščenje: predlog za izdajo naročilnice, naročilnica št.
175/2018-N, dobavnica št. 18-3510-010116, dobavnica št. 18-3510-010118, račun št.
18-3900-024546.
7. Delovna obleka: predlog za izdajo naročilnice, naročilnica št. 126/2018-N, dobavnica
št. 1/2018, račun št. 38/2018.
8. Material za vid in pisarniški material: predlog za izdajo naročilnice, ponudba št.
47096-430-13-2018, ponudba št. SP-11128/2018, ponudba št. 2792018, dobavnica
št. IZ-15159/2018.
Nadzor se je opravil nad naslednjimi postavkami: material za izobraževanje, higienski
material, čistila, delovna obleka, material za vid in pisarniški material.
Pregledani so bili računi, ki so vsebovali predlog za izdajo naročilnice, naročilnico, račun,
dobavnico in prilogo (ponudbe).
1. Material za izobraževanje P-1124: predmet naročanja v predlogu za izdajo
naročilnice iz dne 05.09.2018, je pisarniški material. Prispeli sta dve ponudbi in sicer
od podjetja Extra Lux d.o.o. in Mladinske knjige. OŠ pa je odločila za dobavitelja
podjetje Extra Lux d.o.o., saj je bila cena nižja kot ponudba Mladinske knjige pri
čemer je cena naročenega blaga po naročilnici št. SP-10106/2018 znašala 931,85
EUR. Po pregledu računa 18-1390-0049164 izdanega iz strani Extra Lux d.o.o. iz dne
18.09.2018 je OŠ Janka Glazerja Ruše, plačala podjetju Extra Lux d.o.o. 713,36 EUR
z DDV.
2. Higienski material P-464: predmet naročanja v predlogu za izdajo naročilnice iz dne
04.04.2018, je papirnata galanterija za šolo in vrtec. Dobavitelj blaga je Paloma Pis
d.o.o., ni pa podatka o tem ali je OŠ dobila več ponudb. Po pregledu računa pod št.
TRG3-BLAG1-977 je OŠ namenila 533,09 EUR za plačilo blaga.
3. Čistila oz. material za čiščenje P-564: predmet naročanja v predlogu za izdajo
naročilnice iz dne 09.11.2018, so čistila za šolo in vrtec. Prispela je le ena ponudba in
sicer od podjetja Barjans d.o.o.. Po pregledu dobavnic in računa pod št. 18-3900-
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024546 je šola podjetju Barjans d.o.o. za material za čiščenje plačala 535,01 EUR z
DDV.
4. Delovna obleka P-439: predmet naročanja v predlogu za izdajo naročilnice iz dne
16.03.2018, so trenerke za razredno stopnjo. Naročenih je bilo 16 trenerk za učiteljice
na razredni stopnji, dobavitelj pa je podjetje Martina Vračko s.p., ki je tudi edino
poslalo ponudbo. Po pregledu dobavnice in računa pod št. 38/2018 je OŠ podjetju
Martina Vračko s.p. za trenerke plačala 640,00 EUR z DDV.
5. Material za vid in pisarniški material P-1171: predmet naročanja v predlogu za izdajo
naročilnice iz dne 27.09.2018, je pisarniški material. Zbranih je bilo več ponudb, OŠ
pa se je odločila za dobavitelja Mladinska knjiga, saj je bila med vsemi ponudniki
najcenejša. Prav tako sta ponudbo poslala tudi Extra Lux d.o.o., kjer bi bila cena za
naročeno blago 180, 96 EUR z DDV in DZS kjer bi bila cena za blago 188,63 EUR z
DDV. Ponudba Mladinske knjige pa je znašala za enako blago 170,80 EUR.
Ugotovitev:
Po pregledu zbrane dokumentacije je razvidno, da se je OŠ Janka Glazerja Ruše v
primerih, kjer je imela na voljo več ponudb odločila gospodarno, saj je vedno izbrala
ponudnika, ki je postavil nižjo ceno.

4.4

Pravilnost in smotrnost porabe sredstev za investicije v letu 2018

Osnovna šola je v letu 2018 izvedla investicij (investicijsko vzdrževanje) v višini 76.343 €. V
letnem poročilu so nazorno prikazani podatki ločeno za predšolsko enoto (vrtec) in
osnovnošolsko enoto (šola). Podatki so prikazani sistematično tako po namenu porabe kot
tudi po virih financiranja. Glede na to, da ni prikaza in primerjave z načrtom investicij, NO
ocenjuje, da gre za izvajanje načrtov, ki jih je potrdil Svet zavoda in Občinski svet OR
(proračun, predloženo soglasje občine Ruše z dne
).
Priložena tabela za »predšolsko« in »osnovnošolsko« področje (arhiv).
NO je opravil vpogled v postopek nabave novih oken za osnovno šolo (večja postavka v
višini cca 16.000 €). Šola je pridobila 3 ponudbe (od teh je bila ena nepopolna) in sicer:
1. Rajmax d.o.o.: 10.989,15 (označena kot nepopolna)
2. Miran Topolovec s.p.: 14.919,73
3. Mizarstvo Mravljak d.o.o.: 15.982,06
Vodstvo šole je odločilo za ponudbo Mizarstvo Mravljak d.o.o. kot najboljšo in
komplementarno ponudbo (dodatna obrazložitev vodstva šole).
Ali je pri tem šlo za sredstva v višini načrtovanega zneska NO ne more ugotoviti na podlagi
predložene dokumentacije.
Pri pregledu posamezne postavke iz poročila (osnovnošolska dejavnost) in predloženih
dokumentov NO ugotavlja, da je bila operacija nabave korektno in pravilno izvedena.
Ugotovitev:
NO pri pregledu postopkov in izvedbe investicij v letu 2018 ni ugotovil nepravilnosti.
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Odzivno poročilo:
Svet zavoda osnovne šole Janka Glazerja Ruše vsako leto sprejme letni delovni načrt (LDN)
za šolsko leto in finančni načrt za tekoče leto. Sestavni del teh načrtov je tudi program
investicij in investicijskega vzdrževanja. Za finančni načrt poda soglasje tudi Občina Ruše.
Vir financiranja investicij in investicijskega vzdrževanja so namenska sredstva proračuna,
sponzorska sredstva, ki jih zbere šola in presežki prihodkov nad odhodki preteklih let. Svet
zavoda je sprejel finančni načrt za leto 2018 ,dne 22. 2. 2018.

Ugotovitve in zaključki NO ostanejo nespremenjeni.

4.5

Pregled terjatev in odprtih terjatev v 2018

Nadzorni odbor je pregledal kratkoročne terjatve do kupcev v letu 2018. To so terjatve za
storitve, ki jih izvaja osnovna šola: prehrana učencev, prispevki staršev za plačilo vrtca,
malice in kosila zaposlenim, zunanja kosila in uporaba šolskih prostorov.
Po pregledanih poslovnih knjigah je bila bilanca terjatev na dan 31. 12. 2018 je sledeča:
Terjatve do kupcev iz opravljanja dejavnosti-najemnine za telovadnico:

4.783,35 EUR

Terjatve do kupcev – posebne položnice vrtec, šola

44.534,91 EUR

Sporne terjatve do kupcev – izvršbe

33.250,82 EUR

Dvomljive kratkoročne terjatve do kupcev – nad 90 dni zapadlosti

16.225,63 EUR

V letu 2018 so oslabili neporavnane terjatve, ki so presegale rok plačila nad 366 dni v
vrednost 10.553,35 EUR.
Velika večina neplačanih terjatev nastane iz neplačevanja posebnih položnic za storitve,
ki jih varovancem vrtca in učencem nudi javni zavod. Ob tem sta osnovna šola in vrtec v
posebnem položaju, saj skrbi za otroke in je zavod dolžan, ne glede na morebitno
neplačevanje obveznosti, otrokom dajati vso potrebno oskrbo.
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše je v letu 2018 uporabljala sledeče načine, s katerimi
je poskušala doseči poravnavo terjatev.
- Mesečno opominjanje z izpisom dolga na računu ob položnici za tekoči mesec
- Na tri mesece opomin v pisni obliki
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše je imela od 16.10. 2017 dalje s podjetjem
CREDITEXPRESS d.o.o. sklenjeno pogodbo o upravljanju terjatev. V okviru predmetne
pogodbe je za Osnovno šola Janka Glazerja Ruše CREDITEXPRESS d.o.o. izvajal
poizvedovanja o finančnem stanju dolžnikov. Na osnovi spoznanega finančnega stanja se
je potem Osnovna šola Janka Glazerja Ruše odločala o smiselnosti izvršbe. Vloge za
izvršbo je vlagala Osnovna šola Janka Glazerja Ruše sama.
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V letu 2018 je bilo vloženih 24 izvršb. Skupni prihodki od poplačila terjatev iz izvršb so bili
15.760,64 EUR, stroški izterjave 1.117,02 EUR.

Ugotovitev:
NO odbor ocenjuje, da Osnovna šola Janka Glazerja Ruše upravlja s terjatvami na
način, da dosega najboljše možno poplačilo.

Predsednik NO:
Jože Babič
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