Nadzorni odbor Občine Ruše
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11
2342 RUŠE
Datum: 29.01.2018
Številka: 032-0031/2017
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slov. občin, št. 25/2011,
34/2012) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ruše je Nadzorni odbor
Občine Ruše na svoji 25. seji, dne , sprejel 25.01.2018.
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v skladu
s finančnim načrtom in zaključnim računom
Javnega zavoda Osnovna šola Janka Glazerja Ruše za leto 2016

1.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1. Nadzor je izvedel Nadzorni odbor v sestavi:
Andrej REŽONJA, predsednik NO
Robert LEVA, podpredsednik
Drago PEČNIK, član
Mitja MAVRIČ, član
Matjaž MIHELAK, član
1.2. Ime nadzorovanega organa
Javni zavod, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova 4, 2342 Ruše
1.3. Področje nadzora
- Nadzor stroškov in poraba energentov za vrtec Ruše in enota Bistrica ob Dravi v letu
2016,
- Izposoja službenih vozil društvom
- Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2016
1.4. Datum nadzora
Nadzor se je opravil v novembru 2017
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1.5. Nadzorovani organ
Javni zavod Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Lesjakova 4
2342 Ruše
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše (v nadaljevanju tudi: OŠ JGR) je javni vzgojnoizobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ruše in ga sestavljata Osnovna šola Janka
Glazerja in Vrtec Ruše z enoto Bistrica ob Dravi.
Zavod izvaja dejavnost predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja splošnega tipa,
pripravo prehrane za otroke in učence, prevoz otrok in prehrane, organizacijo kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditev. Za zunanje abonente nudi kosila, v najem pa
zainteresiranim daje na razpolago prostore šole. Dejavnost zavoda je javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v vrtcu od 1. leta do vstopa v šolo in v šoli od 1. do
9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na
način in po postopku, ki je določen z zakonom.
Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti. Vodijo jih učitelji
in zunanji sodelavci.
Organiziranost zavoda:
Strokovni organi zavoda: svet zavoda, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in
strokovni aktivi, šolska svetovalna služba. V vrtcu so organizirani strokovni timi po
starostnih obdobjih.
Zavod vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ. Pri delu mu pomaga pomočnik
ravnatelja, ki opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in so opisane v aktu o sistemizaciji.
Pri vodenju vrtca pomaga ravnatelju pomočnica ravnatelja za predšolsko vzgojo.
Odgovorna oseba zavoda – ravnatelj: Ladislav Pepelnik
OŠ JGR je v letu 2016 vpisala 451 učencev v 19 oddelkih osnovne šole in 192 otrok v 11
oddelkih Vrtec Ruše.
Zavod ima 103 zaposlenega, v letu 2016 je imel tudi 6 zaposlenih preko programa javnih
del.
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2. PREDMET NADZORA
Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v skladu s finančnim načrtom in
zaključnim računom Javnega zavoda OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE za leto
2016.

3. UGOTOVITVENI DEL
Ugotovitve iz tega poročila so namenjene nadzorovanemu organu in Občini Ruše.
3.1 Nadzor stroškov in poraba energentov za vrtec Ruše in enota Bistrica ob Dravi v
letu 2016
Iz pridobljene dokumentacije smo ugotovili letni finančni učinek (prihranek) sredstev pri
porabi energentov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015, ko energetska sanacija vrtca še ni
bila izvedena. Po pričakovanjih ugotavljamo, da se je poraba elektrike povečala, poraba plina
pa zmanjšala. V letu 2016 je tako celotni prihranek sredstev za porabo energentov 811,52 €
glede na predhodno leto. Seveda se zavedamo, da bodo relevantni podatki investicije vidni
šele v prihodnjih letih. S samo investicijo smo pridobili večje udobje za naše malčke,
posodobitve so bile nujne in so velika pridobitev za predšolsko vzgojo v naši občini. Obstajajo
pa pomisleki v zvezi s prihranki energije v primerjavi s stroški izvedenega projekta.
Poročilo projekta Energetska sanacija vrtca v Rušah
Opis projekta z naborom ključnih ukrepov
V mesecu marcu leta 2013 smo z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor podpisali pogodbo
o skupnih vlaganjih v energetsko obnovo vrtcev v naši občini, pri čemer so sofinancirana
sredstva ministrstva pravzaprav sredstva EU, konkretneje Kohezijskega sklada. Celoten
projekt, ki je zajemal obe enoti vrtca v Rušah in Bistrici ob Dravi, je obsegal naslednje
aktivnosti:
- energetsko sanacijo ovoja stavbe in stavbnega pohištva (izvedbo toplotne izolacije fasade,
menjavo in vgradnjo oken oziroma vrat, izolacijo podstrešja),
- vgradnjo energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov
(optimizacijo ogrevalnih sistemov, vgradnjo prenosnikov za vračanje toplote),
- rabo obnovljivih virov energije (vgradnjo toplotnih črpalk).
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Finančna konstrukcija operacije
Viri financiranja
MzIP PP 962210

Evropska unija

MzIP PP 962410

Proračun RS

OB108-12-0007

Proračun občine Ruše

Realizirano ob
zaključku investicije

Delež

228.560,60 €

52,49 %

40.334,22 €

9,26 %

166.537,01 €

38,25 %

435.431,83 €

100,00 %

Skupaj viri:

Končna vrednost izvedene investicije Energetske sanacije vrtcev v Rušah je bila 435.431,83 €.

PREDŠOLSKA VZGOJA
Stroški
2014
Realizacija

2015
Realizacija

8.923,13 €
8.728,07 €
4.487,42 €

Poraba elektrike
Poraba plina
Material za
sprotno
vzdrževanje
Storitev za tekoče
vzdrževanje
ZBIR 2015
Stroški
Poraba elektrike
Poraba plina
ZBIR 2016

Indeks 15/14

11.783,66 €
4.518,10 €
1.308,22 €

2016
Plan
11.000,00 €
4.500,00 €
1.700,00 €

10.627,68 €

10.727,36 €

10.000,00 €

101

32.766,30 €

28.337,34 €

27.200,00 €

86

2014
Realizacija
8.923,13 €
8.728,07 €
17.651,20 €

2015
Realizacija
11.783,66 €
4.518,10 €
16.301,76 €

2016
Realizacija
11.842,05 €
3.648,19 €
15.490,24 €

Indeks 15/14

132
52
29

100
81
92

Priporočilo
V prihodnje pričakujemo in predlagamo, da se pri vseh projektih, ki so namenjeni energetski
obnovi stavb in optimizaciji ogrevalnih sistemov upoštevajo tudi finančni učinki izvedbe
investicije. Zmanjševanje stroškov in prihranek pri porabi energentov naj bo ena od usmeritev
za izvedbo projekta, pri tem pa ne smemo zanemarjati okoljevarstvenega vidika same
investicije.

Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev OŠ Janka Glazerja Ruše za leto 2016

4

Nadzorni odbor Občine Ruše
3.2. Stanje odprtih postavk na dan 31.12.2016
Pridobljena je bila dokumentacija »tabela stanja odprtih postavk na dan 31.12.2016 - izdani
računi staršem.
NAZIV STORITVE
ŠOLA V NARAVI,
POHODNIŠTVO, IZMENJAVA

IZDANI
RAČUNI

ZNESEK
PLAČIL

ODPRTE POSTAVKE
NA DAN 31.12.2016

20.912,46 €

17.578,32 €

3.334,14 €

ZAJTRK

1.667,70 €

1.165,42 €

502,28 €

MALICA

39.524,10 €

28.526,94 €

10.997,16 €

105.748,45 €

79.402,63 €

26.345,82 €

26.908,75 €

24.375,77 €

2.532,98 €

POPOLDANSKA MALICA

5.214,95 €

3.708,73 €

1.506,22 €

NEMŠČINA

1.956,25 €

1.200,25 €

756,00 €

ŠPORTNI DAN, EKSKURZIJA,
KULTURNI DAN, IDR.

11.588,87 €

8.551,07 €

3.037,80 €

UPORABA PROSTOROV
(TELOVADNIC, IDR)

42.561,73 €

36.717,58 €

5.844,15 €

SKUPAJ ŠOLA

256.083,26 €

201.226,71 €

54.856,55 €

OSKRBNINA V VRTCU

267.419,49 €

195.927,72 €

71.491,77 €

SKUPAJ VRTEC

267.419,49 €

195.927,72 €

71.491,77 €

SKUPAJ NA DAN 31.12.2016

523.502,75 €

397.154,43 €

126.348,32 €

€

€

42.208,71 €

KOSILO UČENCI
KOSILO ZUNANJI ABONENT

OD TEGA OBLIKOVAN POPRAVEK VREDNOSTI
TERJATEV (NEPOPLAČILO TERJATEV)

ODPRTE TERJATVE
NA DAN 31.12.2016 - KONTO 12

84.139,61 €

Ugotovitev
Iz pridobljene dokumentacije tabele je razvidno, da se je stanje odprtih postavk v letu 2016
zmanjšalo glede na stanje odprtih postavk v letu 2015.
Priporočilo
Ponovno priporočamo, da se ustanovi odbor kateri bo sestavljen iz predstavnika OŠ,
predstavnika Občine Ruše, predstavnika CSD Ruše in pogodbenega odvetnika in se opravi
temeljiti pregled dolžnikov.
Predsednik
Andrej REŽONJA
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