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Na osnovi določil 43. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17), 
določil Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ št. 28/15) ter 
Terminskega programa dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2019, je bil na 
8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 08.01. 2021, sprejet sklep o izvedbi 
pregleda delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka 
vzdrževanje) 

POROČILO O  

OPRAVLJENEM NADZORU 

 

Na osnovi sklepa, sprejetega na 8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik,  je bil 
opravljen pregled:  
 
Delovanja javnega zavoda OŠ NH Rajka Hrastnik (proračunska postavka 

vzdrževanje).  

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik. 
 

1.UVOD 

1.1 Nadzorni odbor v sestavi: 
 

- mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica 
- Bojan Klenovšek, podpredsednik 
- Emil Šabanovič, član 
- Jurij Kolar, član 
- Marjan Racki, član 
- Rosita Potočnik, članica 
- Borut Vladimir Pušnik, član 

1.2.Poročevalca: 
 

- Rosita Potočnik 
- Marjan Racki 

 
1.3  IME NADZOROVANEGA ORGANA: 

 
Javni zavod Osnovna Šola Narodnega Heroja Rajka Hrastnik 

 
1.4  ČAS IN KRAJ IZVEDBE 

 
Nadzor je bil opravljen v mesecu februarju in marcu 2021. Dokumentacija je bila 
nadzornikoma posredovana v elektronski obliki s strani šole, neposrednih stikov 
zaradi razglašene epidemije nisva vzpostavljala. 
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1.5 POMEMBNEJŠE PRAVNE PODLAGE 
 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Statut Občine Hrastnik. 
 
1.6 PREGLEDANA DOKUMENTACIJA 
 
-Konto kartice za vzdrževanje 
-Pogodbe sklenjene z izvajalci del 
-Bilanca stanja 
-Konto 40 
-Kartice dobaviteljev 
 

2. PREDSTAVITEV ŠOLE 

 
Ustanovljena je bila leta 1863 v Rudniški restavraciji, istega leta je bila ustanovljena 
tudi šola na Dolu. Šola je bila enorazredna. Leta 1901 je postala  razredna šola. V letih 
1906/7 se je razdelila na štiri razrede deške in štiri razrede dekliške šole. 

Ob začetku 2. svetovne vojne so šolo prevzeli Nemci. Pomladi leta 1942  se je začelo 
prvo obdobje partizanskega šolstva. Po koncu vojne se je začel redni pouk v šoli. Leta 
1952 je bil ustanovljen program za otroke s posebnimi potrebami. 

Šola ima danes dva podružnici, ki skupaj učijo 686 učencev. Od tega na Dolu poučujejo 
210 učencev in na programu s posebnimi potrebami še 26 učencev. Na matični šoli je 
450 učencev. Od tega je 329 deklic in 355 dečkov. Poučujejo jih v 30-ih čistih oddelkih, 
dveh kombiniranih  in enim oddelkom z prilagojenim programom. Organizirano imajo 
tudi podaljšano bivanje za učence, ki v šoli ostajajo še po končanem pouku in sicer 
imajo zanje organiziranih 5 oddelkov. 

Ustanoviteljica šole je občina Hrastnik. Šolo pa upravljajo: ravnateljica Polona Dolanc 
in svet šole.  Strokovni organi so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi 
ter razredniki. 

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa in  program za otroke 
s posebnimi potrebami. 

Izvedeni so številni projekti, med njimi so nekateri že tradicionalni. Zavedajo se tudi 
pomena  zdravega in čistega okolja, kar dokazujejo z uvajanjem ekološke problematike 
in s tem seznanjajo tudi učence in njihove starše. 

Na šoli je zaposlenih 71 učiteljev, 23 tehničnih delavcev ter 4 delavci, ki so zaposleni 
preko javnih del. 
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3. FINANCIRANJE ŠOLE 

 

Ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna Šola Narodnega Heroja Rajka Hrastnik je 
Občina Hrastnik in nosi tudi največje breme financiranja pri vzdrževanju šole. Poleg 
Občine Hrastnik pokrivajo določene odhodke šole za vzdrževanje tudi MIZŠ, nekaj 
odhodkov pa pokrije tudi šola iz lastnih sredstev. Javni zavod je imel v letu 2020 za 
3.301.652,27 EUR odhodkov. Od tega je bilo za 60.680,05 EUR odhodkov za potrebe 
vzdrževanja, kar predstavlja 2 odstotka skupnih odhodkov. 
 
4.VZDRŽEVANJE 

 

Danes je šola sodoben objekt, ki sledi vsem trendom razvoja tako s področja ekologije, 
energetike in sodobne tehnologije pri izobraževanju naših otrok. S tega vidika je tudi 
normalno in nujno, da se tak sistem primerno vzdržuje. Pri pregledu ugotavljava, da je 
v šoli za to primerno poskrbljeno. Posledično je to povezano tudi s stroški. Na šoli so 
lepo poskrbeli poleg osnovnega vzdrževanja objekta z lastnim kadrom tudi za 
vzdrževanje zahtevnejših tehnoloških sistemov z pogodbenimi zunanjimi izvajalci. Za 
dela manjših vrednosti pa se poslužujejo naročanja s pomočjo naročilnic. 
 
Tabela kontov vzdrževanja: 
 
KONTO ZNESEK ( EUR ) 
460300 (tekoče vzdrževanje) 745,53 
460900 (stroški materiala) 25,99 
461103 (eAsisttent-Vasco) 10.002,54 
461105 (program OS) 1.756,80 
461106 (terminalna oprema) 1.575,24 
461108 (vzdrževanje druge opreme) 1.781,89 
461110 (oprema kuhinja) 3.103,10 
461114 (tekoče vzdrževanje) 30.571,04 
461115(pogodba Sinet) 7.948,58 
461118 (minibus) 1.755,85 
464420 (tekoče vzdrževanje) 1.413,49 
SKUPAJ: 60.680,05 

 
Razdelitev stroškov: 
 
FINANCIRANJE  STROŠKOV VZDRŽEVANJA V 2020 
OBČINA HRASTNIK 46.004,12 
MIZŠ 11.821,93 
KUHINJA   (lastna sredstva) 2.854,00 
Skupaj: 60.680,05 
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5.  IZVEDBA NADZORA  

 
Proračunska postavka vzdrževanje je bila v letu 2020 realizirana v višini 60.680,05 
EUR. Znesek  46.004,12 EUR  je pokrila Občina Hrastnik, 11.821,93 MIZŠ  in 2.854,00 
je pokrila šola iz lastnih sredstev. 
 
Tabela : Pogodbeni izvajalci 
       
Pogodbena stranka Storitev Št. pogodbe Cena / mesečno 
Info dvig servis  
d.o.o. 

Vzdrževanje dvigal 
podružnica dol 

Pogodba z 
dne 
21.9.2018 

102,00 

Lindstrom d.o.o Menjava predpražnikov Najem 
predpražnikov 

Odvisno od 
menjave 

predpražnikov 
Joško Rozina s.p. Vzdrževanje rač. Opreme Št.02/17 Račun na 

podlagi 
dejanskih ur 

Sinet d.o.o. Področje HACCP Št. PCE 52/14 90,00 
Sinet d.o.o. Področje varstva pri delu Št. VPD 

321/10 
140,00 

Sinet d.o.o. FIT varovanje DOL pri 
Hrastniku 

Svp  1044/18 120,00 

Sinet d.o.o. Proti vlomni sistem Svp  1045/18 50,00 
Sinet d.o.o. FIT varovanje Svp    956/15 70,00 
ZRC d.d. Varovanje osebnih 

podatkov 
Št.   2018/xx 120,00 

Info dvig servis 
d.o.o 

Reševanje iz dvigal Št.  264/2018 20,00 

Eudom d.o.o Koordinacija pri tekočem 
vzdrževanju (TČ, plinske 
peči) 

Na osnovi 
ponudbe št. 
T012-18 

395,83 

TEAM 7 d.o.o Sistemi tehničnega 
varovanja 

ŠT.709/2018 315,00 
 

      

 

Pri pregledu sva se poslužila dokumentacije v zvezi z izvajanjem vzdrževalnih del 
pogodbenih izvajalcev in  naročil manjših vrednosti.  

Na osnovi vzorčenja in z upoštevanjem višine pravnih poslov sva za pregled izbrala 
pravne posle, prikazane v nadaljevanju po posameznih pogodbenih izvajalcih. 
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Pogodbeni izvajalci 

EUDOM  d.o.o.  Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi 

Pogodbeni izvajalec skrbi za koordinacijo tekočega vzdrževanja toplotne črpalke in 
plinske peči. Izvajalec vzdrževalnih del račune izstavlja mesečno. 

Preverjen postavke :    

Dobavitelj Pogodbena 
vrednost 

Izdani računi Plačila UJP Knjigovodsko 
stanje 

EUDOM d.o.o. 5.794,92 5.794,92 5.794,92 5.794,92 
 

    

 

Vrednost  zaračunanih in plačanih računov je enaka vrednosti osnovne pogodbe 
revalorizirane za rast življenjskih stroškov in znaša  5.794,92 EUR. Na podlagi 
razpoložljive dokumentacije  nepravilnosti pri tem dobavitelju niso bile ugotovljene. 

     

TEAM 7 d.o.o. Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana 

Pogodbeni izvajalec skrbi za sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara, 
sistem a odvod dima in toplote in zasilne razsvetljave. 

Preverjene postavke : 

Dobavitelj Pogodbena 
vrednost 

Izdani računi Plačila UJP Knjigovodsko 
stanje 

TEAM d.o.o. 4.765,08 6.079,70 10.844,78 10.844,78 

Vrednost zaračunanih in plačanih storitev je višja od pogodbene vrednosti. Razlika  
med ceno po pogodbi in izdanimi  računi  zajema dodatna dela na montaži  in 
intervencijsko vzdrževanje, ki v osnovni pogodbi ni zajeto. Za dodatne račune so bile  
izdane naročilnice. Na podlagi razpoložljive dokumentacije nepravilnosti pri tem 
dobavitelju niso bile ugotovljene.     

 

SINET d.o.o. Cesta 1.maja 83, 1430 Hrastnik 

Pogodbeni izvajalec skrbi za proti vlomno varovanje, varstvo pri delu, računi se izdajajo 
pavšalno mesečno. Računi za storitve  HACCP se na podlagi pogodbe izdajajo ob 
opravljeni storitvi. Računi se izdajajo na podlagi pet sklenjenih pogodb.     

Preverjen postavke :     

Dobavitelj Pogodbena 
vrednost 

Izdani računi Plačila ujp Knjigovodsko 
stanje 

SINET d.o.o 7.948,58 7.948,58 7.948,58 7.948,58 
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Vrednost  zaračunanih in plačanih računov je enaka vrednosti osnovne pogodbe 
revalorizirane za rast življenjskih stroškov. Na podlagi razpoložljive dokumentacije  
nepravilnosti pri tem dobavitelju niso bile ugotovljene. 

Računi manjših vrednosti      

KAJIČ,  d.o.o., Podkraj 72 1430 Hrastnik 

Izvajalec skrbi za vzdrževanje voznega parka šole. Izbran je bil zaradi najhitrejšega 
popravila in zagotavljanja rezervnih delov. Največkrat gre za urgentna popravila v 
primeru okvare vozil. S tem se izognejo naročilu  dodatnih prevozov. V letu 2020 je 
bilo izdanih 11 računov. Računi so bili izdani  na podlagi   naročilnic v skupnem znesku 
2.273,58 EUR.  

Preverjene postavke : 

Konto Dobavitelj Izdani računi Plačani računi Knjigovodsko 
stanje 

220000 KAJIČ d.o.o. 2.273,58 2.273,58 2.273,58 
 

Preverjeni račun številka : 2019-00803 v vrednosti 327,90 EUR, redni servis VW LT 
46 Furgon 2,5 TDI Izvajalec je bil izbran na podlagi pridobljenih dveh ponudb. 

Ponudbe: 

Kajič d.o.o Podkraj72, 1430 Hrastnik – vrednost  279,10 EUR 

CAR  Comerc, Dobravec Lado, s.p. Ljubljanska Cesta 16 1270 Litija 

- vrednost 320,66 EUR. 

Izbran je bil  na podlagi najcenejše ponudbe, izmed dveh pridobljenih ponudb. Razlika 
v vrednosti 48,80 EUR je nastala pri samem popravilu, zamenjava čepa in tesnila za 
olje. Na podlagi razpoložljive dokumentacije nepravilnosti pri tem dobavitelju niso bile 
ugotovljene.  

     
MARODI,  d.o.o.  Dom in vrt 24,1420 Trbovlje 

Izvajalec  je opravljal gradbena dela pri prenovi šolske kuhinje. Izbran je bil  na podlagi 
najcenejše ponudbe izmed treh pridobljenih ponudb.  

Ponudbe:   

Gipin , Novi Dom11, 1420 Trbovlje     - vrednost ponudbe       4.057,00 EUR 

Ahac d.o.o., Ribnik; 12 1420 Trbovlje - vrednost  ponudbe      3.986,75 EUR 

Marodi  d.o.o., Dom in vrt 24               - vrednost ponudbe       3.795,18 EUR 
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Pri sami izvedbi del je prišlo do manjšega povečanja del, ki v fazi ogleda in priprave 
predračuna niso bila predvidene. Dodatno je bila odstranjena kompletna betonska 
plošča ( dva sloja zaradi dotrajanosti ). Posledično se je vrednost investicije povečala 
za 557,29 EUR ( izvedba dodatne betonske plošče, dodatna hidroizolacija, odvoz.. )  

Preverjeni račun št: 2020-00023 v vrednosti 4.352,47 EUR. 

Preverjene postavke : 

Konto Dobavitelj Izdani računi Plačani računi Knjigovodsko 
stanje 

220000 MARODI d.o.o 4.352,47 4.352,47 4.352,47 
 

Na podlagi razpoložljive dokumentacije nepravilnosti pri tem dobavitelju niso bile 
ugotovljene. 

8. UGOTOVITVENI DEL 

Skupna vrednost odhodkov iz naslova vzdrževanja za leto 2020 znaša 60.680,05 EUR. 
V vzorec nadzora sva zajela pet izvajalcev storitev. Trije izvajalci storitev opravljajo 
storitve vzdrževanja na podlagi sklenjene pogodbe, pri ostalih dveh pa gre za naročila 
manjše vrednosti in so bile izdane naročilnice ( na podlagi ponudb ). V podroben 
pregled sva zajela zaračunano vzdrževanje v znesku 31.169,33 EUR. Ostala 
vzdrževalna dela v vzorec nisva zajela.  
 
Pri pregledu po sistemu vzorčenja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti na  proračunski 
postavki vzdrževanje. Dokumentacija je zgledno urejena in pregledna. Višina 
proračunske postavke vzdrževanje po  našem mnenju odraža realno stanje in primerno 
skrb varovanja in vzdrževanja šole.  

                                                                                        PREDSEDNICA NO: 

                                                                               mag. Polona Pergar Guzaj   
ČLANI NO: 

- Bojan Klenovšek, podpredsednik  
- Emil Šabanovič, član 
- Jurij Kolar, član 
- Marjan Racki, član 
- Rosita Potočnik, članica 
- Borut Vladimir Pušnik, član 
 
 VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 
2. županu občine Hrastnik 
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 
 

     
 


