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NADZORNI ODBOR
OBEINE ROGATEG

Stevilka: 060-0001/20 1 7-5
Datum: 10.1.2017

Na podlagi 46. dlena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,
34. dlena Poslovnika Nadzornega organa Obdine Rogatec je
redni seji, dne'1 0.'1 .2017, sprejel

5t. 67 114-uradno predi5deno besedilo) in
Nadzorni odbor Obdine Rooatec. na 9.

POROEILo o oPRAVL.JENEM NADZoRU I.ETNEGA PoRoEILA
VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA SOM ROGATEC ZALETO 2015

Poro6ilo je dokondni akt Nadzornega odbgra Obdine Rogatec.

1 Nadzorni odbor v sestavi:

- Peter Sturbej, predsednik

- Tatjana Smeh, dlanica

- Bruno Krklec, dlan

Porodevalka: Tatjana Smeh

lme nadzorovanega organa: Vzgojno-izobraZevalni
cesta 30, 3252 Rogatec, os.rogatec@guest.arnes.si

Osnovna Sola Rogatec, Ptujska

zavoda Osnovna Sola Roqatec za

2

zavoo

4. Predmet nadzora'. Letno porodilo Vzgojno-izobraZeval4ega
leto 2015

U.JVOD

Fodatki o javnem zavodu

lme javnega zavoda'. Vzgojno-izobraZevalni zavod Osnovna Sola Rogatec (VlZ OS Rogatec)

Ustanovitelj zavoda'. Obdina Rogatec (pravna naslednica biv5e Obcine Smarje pri Jel5ah)

Naslov sedeZa javnega zavoda: Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec

V sestavijavnega zavoda VIZ OS Rogatec; delujejo:
- matidna Sola Rogatec
- PodruZnidna Sola Dobovec
- PodruZnidna Sola Donadka Gora
- Enota vrtec Rogatec

l-avod zastopa in predstavlja ravnatelj.

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in v dasu, na katdrega se nadzor nana5a, je ravnatelj
Viljem PrevolSek. Sodelovanje med nadzorovanim organom in nadzornim organom je bilo v dasu
nadzora dobro.



Pravna podlaga, namen in cilj nadzora

Nadzorni odbor Obdine Rogatec (v nadaljevanju: Nadzorni odbor)je v skladu s 3. odstavkom 41. dlena
Statuta Obdine Rogatec in 10. dlenom Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Rogatec, na podlagi
sklepa o dopolnitvi nadzornega programa za leto 2016, sprejetega na 1. dopisni seji Nadzornega
odbora, dne 4.8.2016, sprejel Sklep o izvedbi nadzora Letnega porodila Vzgojno-izobraZevalnega
zavoda Osnovna Sola Rogatec za leto 201 5, St. 060-0004/2016-4 z dne 18.8.2016.

Namen in cilj nadzora je bil pregled Letnega porodila Vzgojnorizobra2evalnegazavoda Osnovna Sola
Rogatec za leto 2015, v povezavi z dopisom Obdine Rogatec, St. 4107-001012016-4, z dne 30.5.2016
in dopisom VIZ OS Rogatec, 5t.410-112015-6, z dne'13.6.2016, s stali5da skladnosti finandnega
poslovodenja YIZ OS Rogatec v letu 2015 z zakoni in podzakonskimi akti ter s stali5da
transparentnosti poslova nja VIZ OS Rogatec.

Nadzor je bil dne 31.8.2016 izveden na sedeZu VIZ OS Rogatec, nato pa se je nadaljeval na sedeZu
Nadzornega odbora Obdine Rogatec, dne 5.9.2016,5.10.2016 in 9.11.2016.

Osnutek porocila je bil VIZ OS Rogatec prosredovan dvakrat. Za administrativno napako, do katere je
pri5lo pri oblikovanju koncne verzije vsebine prvega osnutka porodila, ki je bila sprejeta na 8. redni seji
Nadzornega odbora, dne 23.1 1.2016, odgovornost prevzema predsednik Nadzornega odbora.
Ugotovitev pod 2. todko osnutka porod;ila z dne 23.11.2016 ni bila todna in se je ob pripravi
prenovljene vsebine na f . izredni seji Nadzornega odbora, dne 7.12.2016 in dokondno na 2. dopisni
seji Nadzornega odbora, dne9.12.2016, formulirala v skladu s predhodnimi ugotovitvami Nadzornega
odbora, kar je rezultiralo tudi v spremembi priporodil in predlogov.

VIZ OS Rogatec je Nadzornemu odboru na osnutek porodila, sprejet na 2. dopisni seji Nadzornega
odbora Obdina Rogatec, dne 9.12.2016, posredoval odzivno porodilo, 5t. 061-1/2016-7, z dne
27.12.2016 (v nadaljevanju: odzivno porodilo). Nadzorni odbor je do navedb nadzorovanega organa
zavzel stali5da in podal pojasnila, kot so razvidna iz vsebine tega porodila.

UGOTOVITVENI DEL

V ugotovitvenem delu se v skladu z veljavnimi predprsr ocen1u1e1o.
1. zakonitost in pravilnost poslovanja z obdinskimijavnimi sredstvi,
2. udinkovitost in gospodarnost porabe obcinskih proradunskih sredstev.

Ugotovitve Nadzornega odbora so v prvi vrsti vezane na nadzorovani organ. lzjemo predstavlja zgolj
3. tocka ugotovitvenega dela, izkljudno zaradi zakonske dolocbe glede prevzemanja obveznosti v
breme proraduna, ki ne doloca kateri subjekt je dolZan pripraviti predlog pogodbe o financiranju. Tudi
priporodila in predlogi, ki temeljijo na podlagi ugotovitvenega dela, so v prvi vrsti namenjeni
kakovostnejSemu poslovanju nadzorovanega organa in so v izl(ljucni domeni Nadzornega odbora.

Pri opravljanju nadzora so bili uporabljeni naslednji dokumenti in predpisi:
- Letno porodilo Vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Rogatec za leto 2015
- dopis Obdine Rogatec, 5t. 4107-0010t2016-4, z dne 30t5.2016
- dopis VIZ OS Rogatec, 5t. 410-1t2OiS-6, z dne 1 3.6.2016
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Rogatec (Uradni

list RS, St. 79101 ,89104,46107, 107t08 in 17t10)
- Odlok o proracunu Obdine Rogatec za leto 2015 (Uradqi list RS, 5t. '10l1 5 in 92115)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje inizobraZevanja (Uradni list RS,5t. 16/07- uradno

preciSdeno besedilo, 36/08, 58/09, 64109 - popr., 65/09 - popr., 20111, 40112 - ZUJF, 57112 -
ZPCP-2D,47115,46116 in 49/16 - popr.)
Zakon o financiranju obdin (Uradni list RS, 5t. 123106, 57108,36111in 14t15 - ZUUJFO)
Zakonojavnihfinancah(Uradni listRS,St. 11l11-uradnoprediscenobesedilo, 14113-popr,
101113, 55/1 5 - ZFisP in 96/'15 - ZtpRS1617)

- Statut Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t.67114 - uradno preciSdeno besedilo)



1. Na podlagi dopolnitve Letnega porodila VIZ OS Rogatec za leto 2015, s strani VIZ OS
Rogatec, smo nadzorniki pregledali 5e sledede dokumente:

- Zahtevek - Obdina Rogatec: 2015102000077 v znesku 5.268,10 EUR (delno plaian v znesku
3.442,77 EUR)

- Zahtevek - Obdina Rogatec: 20015102000085 v znesku 4.304,11 EUR (ni pladan) in

- Zahtevek - Obdina Rogatec: 2011t102000096 v znesku 2.997,65 EUR (ni pladan).

Na podlagi pregleda dokumentacije ugotavljamo, da so bili zahtevki s strani Ob6ine Rogatec le
delno poravnani.

2 Po pregledu zgornje dokumentacije smo VIZ OS Rogatec pozvali 5e k posredovanju dodatne
dokumentacije in pojasn il v zvezi z izplatilom odpravnihe.

Posredovana je bila naslednja dokumentarcija:
- dopis VIZ OS Rogatec, 5t. 061-1/20i6-6zdne 18.10.2016
- dopis Ministrstva zaizobra2evanje, znanost in Sport, 5t, 1000-44/201412 z dne 23.4.2014,
- sklep o izvr5bi Okrajnega sodi5ca v Ljubljani, opr. 5t. VL 4795712014 z dne 9.4.2014
- obvestilo Obmocne enote UJP Zalec o opravljenem popladilu upnika v izvr5ilni zadevi

VL4795712014, 3t. 493-42712014-2 z dne 26.5.2016

Odpravnina za odpu5deno delavko je bila izpladana mala 2014 na podlagi sodne izvr5be in blokade
TRR. Zaradi nemotenega tekodega poslovanja in predloga Ministrstva za izobralevanje, znanost in
Sport je Sola v letu 2014 najela kredit v viSini 25.700,00 EUR, katerega je dokoncno poplacala v letu
2015. Odpravnina s strani ministrstva 5e vedno ni bila nakazana. G. PrevolSek je pojasnil, da je na seji
obdinskega sveta izpostavil, da Sola potrebuje kredit, vendar ni bilo odziva.

Na podlagi pregleda dokumentacije je Nadzorni odbor ugotovil, da za najem kredita za namen
izpladila odpravnine, v skladu z veljavno zakonodajo, ni bilo pridobljenega soglasja zazadollevanje.

VIZ OS Rogatec se ne strinja z gornjo ugotovitvijo Nadzornega odbora in v odzivnem porodilu navaja
sledece: >Z navedbo se ne strinjamo, saj je ravnatelj Vitjer4 Prevotsek, na seji Obiinskega sveta
Obiine Rogatec, seznanil vse prisotne obiinske svetnike, da Sota potrebuje kredit in jih tudi ustno
prosil za sog/as7'e. Zal odziva ni bilo. Ravnatetj je o vsem seznani! Svet zavoda VtZ OS kogatec in jih
prosil za sog/as7e za najem kredita za odpravo likvidnostnih teiiav, ki so nastale zaradi sodne izvrSbe
za poplaiilo odpravnine. Svet zavoda VIZ OS Rogatec je na podtagi dopisa Ministrstva za
izobraZevanie, znanost in 1port, Sf. 1A00-44/2014/2 z dhe 23.4.2014, kjer predtagajo najetje
likvidnostnega kredita za poplacilo po sodbidotoienega dotga in obsirne obrazloZitve ravnatelja, ptodd
sog/asye za najem kredita.<

Nadzorni odbor ne razpolaga s tocnimi navedbami, niti z listinsko dokumentacijo, iz katere bi bilo
razvidno, da je ravnatelj seznanil svetnike, da Sola potrebuje kredit. Vpogledal je sicer v zapisnik
'6. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Rogatec, z dne 515.2014, na kateri je bilo med drugim
govora o problematiki izpladila odpravnine, vendar o omenjenem zaprosilu za soglasje ni navedb. Tudi
v kolikor bi lete bile, to ne spremeni dejstva, da o zadollevanju Obdinski svet Obdine Rogatec ni
,c<jlodal, kot to zahteva 88. clen Zakona o javnih financah in il0.g clen Zakona o financiranju obdin.
Ugotovitev Nadzornega odbora ostaja vsebinsko nespremenjena in se glasi dolodneje s stalisca
krSene zakonodaje:

lNa podlagi pregleda dokumentacije VIZ OS Rogatec ugotavljamo, da za najem kredita za
lnamen izpladila odpravnine, v skladu zZakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju
obdin, ni bilo pridobljenega soglasja zazadol2evanje.<

3 Pogodba o financiranju

lzpostavljeno je bilo dejstvo, da Sola za leto 2015 ni prejela pogodbe o financiranju s strani Obcine
lRogatec, vendar so se vsi finandni tokovi kljub temu izvaj{li. Ga. TepeS na Obdini Rogatec je
pojasnila, da lahko obe strani pripravita predlog pogodbe.



VIZ OS Rogatec je v odzivnem porodilu med drugim zapisal: >tJstanovitelj je v sktadu s 50. ilenom
Zakona o iavnih financah ter doloiiil Odlctka o proraiunu Obiine Rogatec za leto 2015 dolZan postati
pogodbo o financiranju. Zato zahtevarno, cta v Osnutku ne navajate to kot predlog ampak zahtevo, ki
temelji na obstojedi zakonodajl s fega podroija.<

Nadzorni odbor ugotavlja, da 50. dlerr Zakona o javnih financah, ki opredeljuje prevzemanje
obveznosti v breme proraduna tekocega leta, doloda, da neposredni uporabnik previema obveznosti s
pisno pogodbo, razen de ni z zakonom drugade dolodeno. Navedeni dlen neposredno ne doloda
obveznosti priprave predloga pogodbe o financiranju s strani neposrednega uporabnika oz. v tem
primeru obdine, ravno tako tovrstna obveznost ni zapisana v Qdloku o proradunu Obdine Roqatec za
leto 201 5. Zahteva VIZ OS Rogatec ni utemeljena.

Predlagamo, da vsakoletni predlog pogodbe pripravi Obdina Rogatec, najkasneje do 15.3.
teko6ega leta.

VIZ OS Rogatec je v odzivnem porodilu rned drugim zapisal, da so kot nadzorovana pravna oseoa
nadzornemu organu posredovali vse zahtevane listine, ki tudi dokazujejo namensko porabo obcinski
sredstev v letu 2015. Glede na dejstvo, da se je Nadzorni odbor omejil na skladnost finandnega
poslovodenja z zakoni.in podzakonskimi akti in zakljudka glede (ne)namenske porabe ni sprejel,
smatra navedbe VIZ OS Rogatec v zvezi s tem za nereievantn-e.

PRIPOROEILA IN PREDLOGI

V okviru priporodil in predlogov Nadzorrri odbor VIZ OS predlaga, da Obcinskemu svetu Obdine
Rogatec predloZi nadrt za sanacijo izpada likvidnostnih sredstev, ki je nastal kot posledica
nepridobljenih sredstev zaizpladilo odpravnine s strani Ministrstva zaizobralevanje, znanost in Sport.

V zvezi s predlaganim nacrtom za sanacijo izpada likvidnostnih sredstev je VIZ OS Rogatec v
odzivnem ooroiilu zaoisal:
"Zavod VIZ OS Rogatec apelira na Nadzorni odbor, da pozove Obiino Rogatec, oa poravna vse
odprte obveznosti, ki so jih ugotovili pri nedzoru in prav tako pokrije preseZek odhodkov nad prihodki,
ki ie bil ugotovljen pred najemom kredita. Prese1ek odhodkov nad prihodki je obiina ustanovitetjica
dolZna poravnati v skladu z veljavno zakonodajo. S fem bi se zavod reSil likvidnostnih te\av in ne bo

'ootreboval 
nobenega nairta za sanacijo izpada likvidnostnih sredsfev, kot nam predlagate.< V

nadaljevanju VIZ OS Rogatec navaja, da je za likvidnost VIZ OS Rogatec krivo zelo samovoljno
financiranje Obcine Rogatec in se vlede 2e ved let, pri demer konkretno navaja financiranje vrtca od
,:bstoja do leta 2008, ko Obcina Rogatec ni hotela pokrivati razlike do normativa (cca 56.000
EUR/leto), de je med letom dejansko Stevilo otrok v oddelkih bilo mani5e od Stevila, ki ie bilo dolodeno
l<ot najvi$ji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka.

l(ot Ze zgorl navedeno so predlogi in priporocila namenjeni nadzorovanemu organu, in sicer
:uatgotovitvi kakovostnejSega poslovanja letega Nadzorni odbor tako ne more naloZiti OOeini Rogatec
lloravnave zahtevkov, ki so bili z njene strani zavrnjeni. Poleg tega Nadzorni odbor ni ugotovil
lrreseZka odhodkov nad prihodki VIZ OS; Rogatec v letu 2011 S in ZOlq, zato vztraja na podlnem
llredlogu. Nadzorni odbor se do navedb, ki se tidejo leta 2008, glede na nadzorovano letno porodilo iz
lela 2015, ne more opredeliti.

t'/ nadaljevanju priporodll in predlogov Nadzorni odbor apelira na Obdinski svet Obdine Rogatec, da
izda soglasje k sanacijskemu nacrtu VIZ OS Rogatec in s terl pripomore k nemotenemu poslovanju
\/lZ OS Rogatec, na obcinsko upravo pa, da posledidno izda soglasje k Letnemu porocilu VIZ OS
IRogatec za leto 2015.

\/ zvezizizdaio soglasja obcinske uprave jeVlZ OS Rogatec, v 5. alinejiodzivnega porodila, Nadzorni
odbor, vsled transparentnosti in razkritja vseh podatkov, pozval t< vt<llueitvi vlebine, navedene v
dopisu, 5t. 061-112016-6 z dne 18.10.2016, v odgovor na vpra5anje Nadzornega odbora >Ali je
potrebna potrditev letnega porodila VIZ OS Rogatec za leto 2015 s strani Obdine Rogatec, da 

-bi

rninistrstvo izpladalo odpravnino?<. Nadzorni odbor se strinja z vkljuditvijo zahtevane vsebine, ki seglasi: rSog/asie ustanovitelia k sprejetemu tetnega poroiita za leto-2015 je novost za javne zavocle,



uvedena z Zakon o izvrSevanju proraiunov Republike Slovenije za teti 2016 in 2017 (ZtpRSl617) in
nima nobene povezave z izplaiilom odpravnine. Obiine Rogatec je podala sog/as7e k programu dela

letc> 2015 in tudi Finaninemu nairiu 201 5, zato ni raztoga, da ne
etnemu poroiilu VIZ OS Rogatec za leto 2015, saj smo v celoti

Y zuezi z zgorl navedenim Nadzorni odbor pojasnjuje, da lahko v okviru konkretnega nadzora zgolj
apelira na'obdinske organe in obdinsfro upravo, medtem ko jim zahtev, ki nimalo neposreJne
zako_nske podlage, ne more naloZiti. Vsled tega je Nadzorni odbor sprejel slededj priporocila in
predloge:

V|Z OS Rogatec predlagamo, da Obdinskemu svetu Obdine Rogatec predloZi nacrt za sanacijo
izpada fikvidnostnih sredstev, ki je nastal kot posledica nepridobljenih sredstev za izpladJio
odpravnine s strani Ministrstva za tzobra2evanje, znanost in sport.

Apeliramo na Obdinski svet Obdine Rogatec, da izda soglasje_k sanacijskemu nadrtu Vlz OS
Rogatec in s tem pripomore k nemotenemu poslovaniuilz bS Rogatec, na obdinsko upravo
pa, da posf edidno izda soglasje k Letnemu porodilu VllZ OS Rogatec la teto 2015.

Vz OS Rogatec pozivamo, da Ministrstvo za izobra2evanje, znanost in Sport nemudoma
ponovno pozove k pladilu predmetne odpravnine in o realipaciji le-te obvesti Obdino Rogatec.

V prihodnje se nadzorovani osebi nalaga, da v primeqih zadol2evanja predhodno pridobi
soglasje Obdinskega sveta Obdine Rogatec.

Glede na dejstvo, da mora biti v priporodilih in predlogih naveden tudi rok, v katerem mora odgovorna
oseba nadzorovanega organa porodati odboru o njihovem izvalanju oziroma o razlogih, ce priporodil in
predlogov ne upo5teva, je Nadzorni odbor dolodil tudi rok preOtoZitve tovrstnega [orodila, in sicer v
roku 30 dni od prejema tega porodila.

\/rociti:
- naozorovanemu organu
- Zupanu Obdine Rogatec, g. Martinu Mikolicu- Obdinskemu svetu Obdine Rogatec

Tatjana Smeh, ilanica


