Nadzorni odbor
Jurovski Dol, 19.06.2008/25.09.2008
Zadeva: 032-1/2008

KONČNO POROČILO O NADZORU št. 2
POSTAVKI REGRESIRANJE PREVOZOV OTROK V ŠOLO IN VARSTVO
VOZAČEV
Nadzorovana oseba: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Nadzor: Postavki Regresiranje prevozov otrok v šolo in varstvo vozačev
Predmet nadzora: Namenskost in gospodarnost porabljenih sredstev v obračunskem obdobju
2007
Cilj nadzora: Izrek mnenja, priporočil in predlogov
Datum nadzorne seje: 5. redna seja - 27. 5. 2008
Nadzorovano obdobje: 2007
Predvideni čas za nadzor: 30 dni
Nadzor opravili člani NO: Hermina Križovnik-preds., Jože Škrlec, Milan Zorec
Pri nadzoru sodelovali s strani nadzorovane osebe: Simona Črnčec, računovodkinja
Datum osnutka poročila o nadzoru: 16. 06.2008
Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe: 15 dni od prejema poročila.
Datum veljavnosti končnega poročila: 01.07.2008
I. PREDSTAVITEV
Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v sestavi predsednice nadzornega odbora
Hermine Križovnik in članov Jožeta Škrleca in Milana Zoreca, na svoji 5. redni seji opravil
nadzor nad poslovanjem občine, in sicer nad postavkama Regresiranje prevozov otrok v šolo
in Varstvo vozačev. V pregled smo dobili naslednje spise:
1. Spis št. 600-6/2007 – Aneks št. 3 k Pogodbi za izvajanje prevozov šolskih otrok za
šolsko leto 2007/2008
2. Spis št. 600-4/2007 – Pogodba z osnovno šolo Sv. Jurij
3. Spis št. 600-5/2007 – Pogodba za opravljanje prevoza
4. Spis št. 600-7/2007 – Potni stroški za prevoz v šolo
5. Spis št. 600-3/2007 – Prevozi v šolo
6. Spis št. 602-5/2007 – Povrnitev potnih stroškov
II. POVZETEK DEJANSKEGA STANJA
Nadzorni odbor je najprej pregledal pravne podlage za izplačila in ugotovil, da je bila v zvezi
s prevozi otrok v šolo sklenjena Pogodba za izvajanje prevozov šolskih otrok Občine Lenart v
šolskih letih 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009, med Občino Lenart
in podjetjem Certus Avtobusni promet Maribor. Pogodba je bila sklenjena leta 2005 za
obdobje petih šolskih let.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je to pogodbo nasledila in sedaj sklepa k njej anekse, v
katerih se pogodbena cena revalorizira v skladu z indeksom rasti življenjskih potrebščin v
obdobju junij tekočega leta v primerjavi z junijem preteklega leta in je vsako leto fiksna. Na
podlagi statusnih sprememb podjetja Certus, občina sedaj sklepa anekse k pogodbi s
podjetjem Veolia Transport Štajerska d.d.
Po podrobnem pregledu vseh računov, ki jih podjetje Veolia Transport izstavlja mesečno,
nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti. Računi so bili izdani v skladu z aneksom glede na
število delovnih oz. šolskih dni v mesecu in pravočasno poravnani s strani občine.
Nato člani nadzornega odbora natančno preverijo zapis 56. čl. Zakona o osnovni šoli (Ur. l.
RS, št. 81/2006-UPB3, 120/2007), ki določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza,
če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Otroci s
posebnimi potrebami pa imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Nadzorni
odbor nato pregleda vse zadeve, ki se nanašajo na 56. čl. Zakona o osnovni šoli, to so štirje
otroci, ki jim občina plačuje prevoz na podlagi določil 56. čl. Zakona o osnovni šoli.
V istem členu Zakona o osnovni šoli, se v 7. odst. nahaja pravna podlaga za plačila na
postavki Varstvo vozačev, saj določa, da mora osnovna šola učencem, ki morajo čakati na
organiziran prevoz zagotoviti varstvo vozačev. V praksi gre za plačila učiteljem, ki skrbijo za
podaljšano varstvo otrok od konca pouka pa vse do odhoda avtobusa, za kar občina mesečno
plačuje v pogodbi z osnovno šolo dogovorjeni znesek.
III. PREDPISI IN PRESOJANJE MOREBITNIH KRŠITEV
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje
namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru nadzora nad postavkama občine je
nadzorni odbor opravil nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe občine na dveh in
ugotovil, da je bilo razpolaganje občine s sredstvi, ki so bila namenjena za regresiranje
prevozov otrok v šolo in varstvo vozačev, uporabljena v skladu z sklenjeno pogodbo oz.
aneksom za šolsko leto 2007/2008 in v skladu z zakonskimi določili, ki urejajo pravice
učencev do brezplačnega prevoza v šolo.
IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Nadzorni odbor predlaga, da občinska uprava v naslednjem letu, ko poteče pogodba o
prevozih otrok v šolo izvede izbor izvajalca v skladu z določili o javnem naročanju. Prav tako
naj se izvedejo postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju v zvezi z izvajanjem
posameznih prevozov otrok v šolo.
V. ODZIVNO POROČILO
Poročilo o nadzoru (O) pošilja NO nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba v primeru
nestrinjanja z ugotovitvami NO, lahko v 15. dnevih na osnutek poročila ugovarja z odzivnim
poročilom.

VI. KONČNO POROČILO
Nadzorovana oseba se v predpisanem roku na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni odzvala z
odzivnim poročilom, oziroma na poročilo ni imela pripomb. S tem je osnutek poročila o
nadzoru postal končno poročilo.

Predsednica NO
Hermina Križovnik

