Nadzorni odbor Občine Ruše

NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11
2342 RUŠE

Številka: 032 0016/2015
Datum: 3. 2. 2016

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 9. seji, dne 03.02.2016, sprejel
KONČNO 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 2014

1.
1.1.

1.2.

1.3.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU
Nadzor izvedel Nadzorni odbor v sestavi:
 Hubert KETIŠ, predsednik NO
 Andrej REŽONJA, podpredsednik NO
 Robert LEVA, član
 Drago PEČNIK, član
Ime nadzorovanega organa
Javni zavod, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova 4, 2342 Ruše
Področje nadzora
 Plan in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2014 ter poslovno in računovodsko
poročilo za leto 2014
 Stroški: drugi prevozni in transportni stroški, kto 4023990
 Stroški: drugi posebni material in storitve kto 4021990
 Stroški: drugi operativni odhodki kto 4029990
 Stroški: storitve drugih za tekoče vzdrževanje kto 4611002
 Javni razpis: Sukcesivna dobava konvecionalnih in ekoloških živil, November 2014
 Javna dela
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1.4.

Datum nadzora
Nadzor se je opravil v decembru 2015

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. Učenci imajo na razpolago 35 različnih interesnih dejavnosti.
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 ki 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 2014 vpisala 441 učencev v 19 oddelkih osnovne šole in 191 otrok v 11
oddelkih Vrtec Ruše.
Zavod ima 101 zaposlenega, v letu 2014 je imel tudi 8 zaposlenih preko programa javnih del.

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
2014, se je izvajal na osnovi razdeljenih nalog med posamezne člane NO, zato se ugotovitveni
del poročila podaja na enak način.
Zaradi obsega dokumentacije se je nadzor, posameznih finančnih kategorij rezultatov
poslovanja zavoda, izvajal na osnovi naključno izbranih – vzorčnih dokumentih.
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3.

UGOTOVITVENI DEL
Ugotovitve iz tega poročila so zraven nadzorovanemu organu, namenjene predvsem lastniku
javnega zavoda - Občini Ruše.

3.1. Plan in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2014 ter poslovno in računovodsko
poročilo (nadzor Hubert Ketiš)
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše mora kot javni vzgojno-izobraževalni zavod in posredni
uporabnik proračuna pripraviti letno poročilo, upoštevaje 21. in 51. člen Zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99), 62. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS
št. 79/99 in spremembe) ter Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
Letno poročilo je akt posrednega uporabnika in je sestavljeno iz:
− poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega
uporabnika in
− računovodskega poročila.
Pri pregledu poslovnega poročila lahko ugotovimo, da je javni zavod upošteval vse, zgoraj
navedene, zakonske zahteve na tem področju, ob tem pa še: Pravilnik o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilo o
predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava. Poslovno in računovodsko poročilo
predstavljata podroben in pregleden vpogled v poslovanje javnega zavoda v letu 2014.
Vse dejavnosti in področja dela javnega zavoda so ustrezno obravnavani, prav tako pa so
narejene tudi primerjave s preteklimi obdobji.
Izkaz prihodkov in odhodkov je izdelan v več različicah. Glede na direktno odvisnost od
proračunskih sredstev je osrednji izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku, ki
predstavlja tiste prihodke in odhodke, ki so dejansko finančno realizirani v določenem letu
(kot proračun države ali pa občine). V takšni obliki je bilo izvedeno tudi planiranje za
obravnavano leto.
OŠ JGR je za leto 2014 sprejela finančni načrt, ki ga je 30.09.2014 na svoji 5. seji potrdil tudi
Svet zavoda. V izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku, je zavod predvidel
2.960.561 € skupnih prihodkov, 2.957.962 € skupnih odhodkov in 2.598 € presežka prihodkov
nad odhodki.
Pogoje za delo zavoda zagotavljata MIZŠ Republike Slovenije in Občina Ruše. Zavod
pridobiva sredstva za delo:
−
iz javnih sredstev,
−
sredstev ustanovitelja,
−
zasebnih virov,
−
sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
−
donacij, prispevkov sponzorjev in
−
iz drugih virov.
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Leta 2014 je zavod posloval gospodarno in je skrbel za ustrezno ravnovesje med prihodki in
odhodki.
Iz spodnje preglednice je razvidno, da je zavod planirane rezultate dosegel oziroma presegel.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Finančni načrt
2014

Realizacija
2013

Realizacija
2014

Indeks
real./plan
2014

I. SKUPAJ PRIHODKI

3.031.237

2.960.561

3.020.513

102,03

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

2.968.032

2.884.566

2.959.775

102,61

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

2.620.409

2.532.708

2.628.362

103,78

347.623

351.858

331.413

94,19

63.205

75.995

60.738

79,92

II. SKUPAJ ODHODKI

3.051.285

2.957.962

2.983.773

100,87

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

3.051.286

2.894.262

2.927.403

101,15

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.140.586

2.086.531

2.079.885

99,68

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

337.040

309.605

313.489

101,25

C. Izdatki za blago in storitve

498.012

449.556

462.732

102,93

B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

J. Investicijski odhodki

75.648

48.500

71.297

147,00

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

0

63.700

56.370

88,49

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

0

49.260

41.255

83,75

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu

0

6.440

5.750

89,29

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

0

8.000

9.365

117,06

-20.049

2.598

36.740

1.414,16

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI

Na višino prihodkov javni zavod ne more bistveno vplivati, saj dobiva sredstva s strani MIZŠ,
po natančno določenih po kriterijih in merilih za plače in materialne stroške. Ti prihodki,
zraven prihodkov iz občinskega proračuna predstavljajo bistven delež skupnih prihodkov (
98%).
Ob opravljanju javne službe, opravlja javni zavod OŠ JGR tudi tržno dejavnost. Sem spadajo
prihodki, ki jih ustvari od uporabe telovadnic in prostorov šole, s prodajo malic in kosil
zaposlenim, zunanjim abonentom in podobno. S prihodki (s presežkom) iz tržne dejavnosti
pokriva javni zavod tiste stroške, ki mu jih ne pokrivajo MIZŠ in Občina Ruše, oziroma jih ne
pokrivajo v celoti.
Premoženjska bilanca in bilanca obveznosti do virov sredstev predstavlja zdrava finančna
razmerja, ki omogočajo likvidno in solventno poslovanje.
Med terjatvami so tudi terjatve do ˘neposrednih proračunskih uporabnikov, v višini 250.815 €,
kjer glavnino predstavljajo terjatve do MIZŠ v višini 137.565 € in terjatve do Občine Ruše v
višini 97.226 €.
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Nadzor je zajel tudi podatke iz bilance odhodkov zaključnega računa Občine Ruše. (nadzor
Drago Pečnik)
nas lahko razveseli dejstvo, da so se na postavki Materialni stroški OŠ (921) znižujejo sredstva
za porabo kuriv in stroškov ogrevanja z zneska 95.614,72 € v letu 2013 na znesek 85.348,50 €
v letu 2014, kar pomeni lep prihranek in je vredno pohvale.
Občini Ruše kot ustanovitelju javnega zavoda OŠ Janko Glazer Ruše predlagamo, da se poišče
učinkovita rešitev za izterjavo dolžnikov iz naslova terjatev do kupcev, ki so konec leta 2014
znašale 96.636,34 € in predstavljajo najrazličnejše terjatve do fizičnih oseb (učenci – njihovi
starši) od obveznosti za malice, kosila, …... Glede na višino zneska se lahko zgodi, da bo
povzročil motnje v poslovanju javnega zavoda.

Ugotovitev:
OŠ JGR je dosegla planirane finančne rezultate. Poslovno in finančno poročilo za leto 2014
ustrezata predpisom in dovolj podrobno obravnavata vse dejavnosti zavoda.
3.2. Program javnih del za OŠ Ruše v LETU 2014 (nadzor Andrej Režonja)
V programih javnih del na Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše, so v letu 2014 opravljali 7
programov javnih del v katere je bilo vključeno 9 oseb s stopnjo izobrazbe IV do VII.
Ime programa JD

izobrazba

Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost
športnih objektov

IV.

Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost
športnih objektov

IV.

Informiranje

V.

Pomoč v knjižnici

V.

Razvojni programi, ki uvajajo nove dejavnosti oz. storitve v lok.
in/ali reg. okolju

VII.

Učna pomoč otrokom, učencem, dijakom in dr. udeležencem
izobraževanja

V, VI, VII.

Po zaključku javnih del so bila izdelana poročila o pridobljenih znanjih, veščinah in
spretnostih za udeležence programa javnih del.
Nobeden udeleženec javnih del ni bil redno zaposlen po zaključku programa javnega dela.
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3.2.1. Pogodbe in nazivi del za udeležence javnih del za leto 2014
- Št. Pogodbe: 11071-422/2013-0500-4-0922 POMOČ V KNJIŽNICI
- Št. Pogodbe: 11071-428/2013-0500-4 RAZVOJNI PROGRAM
- Št. Pogodbe: 11071-523/2014-5 UČNA IN DRUGA POMOČ OTRKOKOM,
UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM
- Št. Pogodbe: 11071-424/2013-0500-4-0922 UČNA IN DRUGA POMOČ OTROKOM,
UČENCEM, DIJAKOM IN DRUGIM UDELEŽENCEM
- Št. Pogodbe: 11071-420/2013-0500-4 IZVAJANE DEJAVNOSTI NA PODROČJU
ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV
- Št. Pogodbe: 11071-414/2013-0500-6 IZVAJANE DEJAVNOSTI NA PODROČJU
ŠPORTA, NADZOR IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV
- Št. Pogodbe: 11071-1412/2013-0500-4-0922 INFORMIRANJE
3.2.2. Finančno poročilo za programe javnih del za leto 2014
Odhodkovna stran:
Na odhodkovni strani so izkazani stroški v znesku 82.547,23€, kot sledi:
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
Naziv Konta
Delovna obleka in obutev
Zdravstvene storitve
Strokovno izobraževanje – ekskurzije
Varnost pri delu
Stroški gostinski organizacije konferenc, seminarji
Plače bruto – osnovne plače
Bruto nadomestila – boleznine – v breme šole

2014
Promet v breme
80,82€
662,69€
6,87€
18,84€
8,61€
59.404,44€
694,74€

Povračila stroškov prehrane na delu

4.925,67€

Povračila stroškov prevoza na in iz dela

2.139,00€

Regres za letni dopust

4.603,38€

Nagrade, darila, bonitete zaposlenim

106,72€

Prispevki na plače 8,85% za PIZ

5.402,49€

Prispevki na plače 6,56% PZZ

3936,18€

Prispevki na plače 0,53% poškodbe

317,53€
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Prispevki na plače 0,06% zaposlovanje

36,53€

Prispevki na plačo 0,01% - porod. Varstvo

61,13€

Prispevki PIZ razlika do minimalne plače

141,59€

Prihodkovna stran
Na prihodkovni strani so izkazani stroški v znesku 82.213,82€, kot sledi:
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
Dotacija zavod RS za zaposlovanje
Dotacije občine – regres JD
Dotacije občine za nar. del javna dela

2014
67.595,71€
4.603,39€
10.014,72€

Razlika med prihodki in odhodki v znesku 333,41€ je rezultat tistih stroškov, ki jih izvajalec,
OŠ Ruše mora pokriti iz lastnih sredstev (delovna obleka in obutev, izobraževanje, varstvo pri
delu,….).
V poročilu o javnih delih pripravljenih s strani OŠ (Obrazci finančnega poročila so predpisani
s strani Zavoda za zaposlovanje RS) in Računovodskem poročilu prihaja do razlike 1.335,51€.
Razlika se pojavlja zaradi prihodkov iz refundacij (nadomestila v primeru staleža nad 30 dni
oz. nege, idr. ), oz. drugih virov, ki niso v teh dveh sklopih (prejeta sredstva s strani ZRSZ in
prejeta sredstva s strani naročnika - Občina Ruše).
Ugotovitve
V 7 programih javnih del je sodelovalo 9 oseb z različnimi stopnjami izobrazbe, na
različnih delih.
OŠ Janka Glazerja Ruše ja za vsakega delavca pripravila poročilo o pridobljenih znanjih,
veščinah in spretnostih udeležencev programa javnih del. S strani OŠ je pripravljeno
natančno poročilo o stroških posameznega programa – razčlenjeno po postavkah. Dotacije s
strani občine so znašale 14.618,11€, razliko je pokril Zavod RS za zaposlovanje v znesku
67.595,71€.
Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
3.3. Drugi prevozi in transportni stroški (nadzor Robert Leva)
Iz pridobljene dokumentacije smo opravili nadzor na področju drugih prevozov in transportnih
sredstev.
 Pogodba št. 244 in Račun št. 2014-00104
Pregledali smo pogodbo št.244 sklenjeno dne 28.01.2014 med podjetjem TAJHMAN Turizem
d.o.o in Osnovno Šolo Janko Glazer Ruše v višini 460.00 EUR. Pogodba se nanaša na prevoz
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učencev na relaciji Ruše - Areh – Ruše ( 2 avtobusa ) in Ruše - Ledna dvorana Maribor – Ruše ( 2
avtobusa ).
Račun št. 2014-00104 je bil izdan na podlagi predhodne pogodbe št. 244 v višini 460 EUR.
Pogodba in račun sta v skladu z predpisi.

 Ponudba in Račun št. 094/14
Pregledali smo PONUDBO z dne 28.5.2014 podjetja avtobusni prevozi Mi – bus Milan Podežnik
ml. s.p za opravljeno storitev prevoz učencev na relaciji Stranice – Ruše – Gorenjska – Ruše –
Stranice v višini 670 EUR.
Račun št. 094/14 je bil izdan na podlagi predhodne ponudbe v višini 660 EUR.
Ponudba in račun sta v skladu z predpisi.

 Pogodba in Račun št. 2014-01553
Pregledali smo pogodbo sklenjeno dne 04.09.2014 med podjetjem TAJHMAN Turizem d.o.o in
Osnovno Šolo Janko Glazer Ruše v višini 690.00 EUR. Pogodba se nanaša na prevoz učencev na
relaciji Ruše – Primorska – Ruše ( 530 km ).
Račun št. 2014-01553 je bil izdan na podlagi predhodne pogodbe v višini 702,00 EUR. Iz računa je
razvidno, da si je podjetje TAJHMAN Turizem d.o.o zaračunalo presežek narejenih kilometrov.

Račun in pogodba sta v skladu s predpisi.
V pogodbi je vkalkuliranih 530 km in bi pogodba morala vsebovati ceno prevoženega
kilometra. Predlagamo, da se pogodba sklene za točno določeno relacijo in ne kilometrino.
 Naročilnica št. 279 , Račun št. 21-1401281 in Dopis župana
Pregledali smo naročilnico št. 279 z dne 30.09.2014 za šolski avtobusni prevoz za mesec Oktober z
podjetje ARRIV Štajerska.
Račun št. 21-1401281 je bil izdan na podlagi naročilnice št. 279 v višini 7.947,08 EUR.
Dopis župana Občine Ruše z dne 29.9.2014 s katerem naroča Osnovni šoli Janko Glazer Ruše, da
izstavi direktno naročilo prevozniku za opravljeno storitev ker zadeva v zvezi Javnega naročila za
prevoz otrok 2014/2016 še ni zaključena. Stroške prevoza vam bomo refundirali na podlagi
zahtevka.

Račun in naročilnica sta v skladu s predpisi.
 Račun št. 13/2014
Račun je izdalo Športno društvo NLP v višini 540 EUR. Račun je bil izdan za za 22x
učitelja smučanja za 5 dni in 1x učitelja smučanja 1 dan.
Račun je v skladu s predpisi.
- Pogodba št. 213-21/B-2 in Račun št. 8/2014
Pogodba sklenjena med Plavalnim klubom Ruše in Osnovno šolo Janko Glazer Ruše o
izvedbi plavalnega tečaja za učence Osnovne šole Janko Glazer Ruše.
 Račun št. 8/2014
Račun v višini 1244 EUR je bil izdan za izvedbo plavalnega tečaja za učence Osnove šole
Janko Glazer Ruše. Tečaj je obiskalo 51 otrok.
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Račun in pogodba sta v skladu s predpisi.
- Pogodba in Račun št. REC 2014-130
Pregledali smo Pogodbo o poslovnem sodelovanju med podjetjem AREH Turizem d.o.o in
Osnovno šolo Janko Glazer Ruše. Predmet pogodbe je kontingent sob v Hotelu Areh z
polnim penzionom v višini 27 EUR po osebi.
 Račun št. REC 2014-130
Račun v višini 4.572,00 EUR je izdalo podjetje AREH Turizem d.o.o in je bil izdan na
podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju.
Račun in pogodba sta v skladu s predpisi.
Ugotovitve:
Na osnovi pregledanih dokumentov niso bile zaznane nepravilnosti.

3.4. Nadzor izvedbe javnega naročila (nadzor Hubert Ketiš)
OŠ JGR je v Novembru 2014 izvedla javni razpis:
»Sukcesivna dobava konvecionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe
OŠ JGR, Lesjakova 4, 2342 Ruše«
Javni razpis je bil izveden v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS
št.:12/2013-UPB5 in 19/2014) in sicer pod številko: JN-1-2015/2018 z dne 19.11.2014.
V javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji, je bila natančno opredeljena naslednja
vsebina:
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (pravna podlaga, predmet javnega naročanja,
ugotavljanje sposobnosti ponudnikov – potrdila in izjave o izpolnjevanju pogojev)
Merila za izbor (merila, ponudbena cena in izbira, splošni in posebni pogoji, ….)
Pouk o pravnem varstvu
Splošne in posebne zahteve naročnika
Dokumentacija za prijavo in ponudbo
Predmet javnega naročila so bila živila, razdeljena v naslednje sklope:
VRSTA ŽIVILA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MESO IN MESNI IZDELKI
PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI
EKO MLEKO IN EKO MLEČNI IZDELKI
ALKOHOLNE PIJAČE
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
KRUH, PEKOVSKI IZDELKI,SLAŠČICE
ZAMRZNJENA ŽIVILA
ŽITA,STROČNICE,SEMENA IN OSTALI IZDELKI
SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
TROPSKO IN JUŽNO SADJE
BREZALKOHOLNE PIJAČE
RAZNA PREHRANA
DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI
OLJA IN MARGARINA
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15
16
17

KONZERVIRANA ŽIVILA
SLADKORJI
SUHO SADJE IN OREŠČKI

Posamezni ponudniki so lahko predložili ponudbe za posamezne sklope, lahko pa za vse
sklope, vendar v tem primeru v obliki, da je možna primerjava in ocenitev ponudbe po
posameznih sklopih.
V razpisnih pogojih so bili, za posamezne sklope, natančno predpisani kriteriji ponujenega
blaga od kvalitete, vsebnosti do potrebnih certifikatov (neoporečnost, ekološka pridelava,
sprejeti ISO standardi, ..).
Objava razpisa in rok za oddajo ponudbe, sta ponudnikom omogočila 40 dnevni rok za
pripravo in oddajo ponudbe.
Odpiranje ponudb je bilo javno.
Na razpis so se prijavili naslednji ponudniki:

Komisija naročnika je strokovno ocenila prispele ponudbe. Ocenitev je bila narejena na osnovi
meril, pri katerih je cena predstavljala 85 točk, kakovost in standardi ravnanja z okoljem pa 15
točk.
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Za vsak posamezen sklop živil je bil izbran en ponudnik, razen za sklop: sveže sadje in
zelenjava, kjer sta bila izbrana 2 ponudnika, kar je bilo ustrezno predvideno že v javnem
razpisu.
V postopku izbire po navedenem javnem naročilu, ni bilo pritožb, prav tako ni bilo pritožb oz.
zahtev po reviziji naročila po objavljenem seznamu izbranih dobaviteljev.
Ugotovitve:
Na osnovi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da je bil postopek in izbor izvajalcev
po javnem naročilu voden korektno, brez da bi bile zaznane kakršnekoli nepravilnosti.

4. Končno poročilo
Nadzorovani organ je 08.01.2016, na osnutek poročila, podal odgovor, ki pa ne spreminja
ugotovitev poročila.
Glede na to, da NO ni zaznal nepravilnosti, niso bila potrebna priporočila.

Predsednik nadzornega odbora:
Hubert KETIŠ
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