NADZORNI ODBOR
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si
Številka: 011-0012/2019-5
Datum: 3.3.2020
V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno
prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/13, 50/18 in 82/19), določili Pravilnika o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) ter v skladu z Letnim programom dela
nadzornega odbora za leto 2019 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na svoji 8. seji, dne 3.
marca 2020, sprejel
Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu proračunskih postavk 19031006 Investicije in
investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela
osnovnih šol, 19031013 Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV, 19031014 Energetska sanacija OŠ
Bakovci, 19031015 Dograditev učilnic OŠ IV v letu 2018
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.
1. Nadzorni odbor v sestavi:






prof.dr. Mitja SLAVINEC, predsednik
prof.dr. Darja SENČUR PEČEK, članica
Melita DOMJAN, članica
Franc KRAMAR, član
Robert GRAH, član

2. Poročevalec
Prof. dr. Mitja Slavinec, predsednik nadzornega odbora.
3. Naziv nadzorovane osebe
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota
Predsednik nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, prof. dr. Mitja Slavinec, je v Mestni občini
Murska Sobota v mesecu decembru 2019, v skladu z Letnim programom dela Nadzornega odbora Mestne
občine Murska Sobota za leto 2019 in sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, št. 0110012/2019-1, z dne 8.4.2019, opravil nadzorni pregled proračunskih postavk 19031006 Investicije in

investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol,
19031013 Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV, 19031014 Energetska sanacija OŠ Bakovci, 19031015
Dograditev učilnic OŠ IV v letu 2018.
I.
UVOD
a. Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic
in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in nalogah Mestne uprave
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/15). Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z
zakonom, statutom mestne občine ter navedenim odlokom.
V mestni upravi je bilo na dan 1.10.2019 zaposlenih 54 javnih uslužbencev in en funkcionar - župan.
Župan dr. Aleksander Jevšek je predstojnik mestne uprave, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje,
usmerja ter daje navodila za vodenje mestne uprave.
Mestno upravo neposredno vodi vršilka dolžnosti direktorja mestne uprave, Milena Vöröš.
V času nadzora meseca novembra in decembra 2019 je izvajalec nadzora sodeloval z g. Nado Cvetko
Török, vodjo Oddelka za negospodarske dejavnosti na Mestni občini Murska Sobota.
b. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in
69/17)
Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
c. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora
Sklep št.: 011-0012/2019-1, z dne 8.4.2019
d. Namen in cilj nadzora
Namen nadzora je pregled proračunskih postavk 19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih
šol, 19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol, 19031013 Energetska sanacija OŠ
III in OŠ IV, 19031014 Energetska sanacija OŠ Bakovci, 19031015 Dograditev učilnic OŠ IV v letu 2018.
Cilj nadzora je podati mnenje in ugotovitve o nadzoru ter priporočila.
II.

UGOTOVITVENI DEL

Pri nadzornem pregledu poslovanja je Nadzorni odbor in izvajalec nadzora za potrebe nadzora uporabljal
naslednje pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Slovenske računovodske standarde
- Zakon o financiranju občin

Izvajalec nadzora in nadzorni odbor je pri nadzoru pregledal še naslednjo dokumentacijo:





III.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
Pregled proračunskih postavk: 19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,
19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol, 19031013 Energetska sanacija
OŠ III in OŠ IV, 19031014 Energetska sanacija OŠ Bakovci, 19031015 Dograditev učilnic OŠ IV
Dokumentacija za posamezne postavke (navedene v nadaljevanju):
o Razpisno dokumentacijo za energetsko sanacijo OŠ Bakovci in OŠ III ter OŠ IV
o Dokumentacijo o prispelih vlogah
o Dokumentacijo o izboru izvajalca in realizaciji projekta.
PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor po pregledu opravil nadzorni pregled proračunskih postavk 19031006 Investicije in
investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol,
19031013 Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV, 19031014 Energetska sanacija OŠ Bakovci, 19031015
Dograditev učilnic OŠ IV v letu 2018, ugotavlja, da proračunska postavka št. 19031006 ni bila realizirana,
da je proračunska postavka št. 19031009 bila delno realizirana v obsegu 27% v rebalansu proračuna za
leto 2018 zagotovljenih sredstev, proračunska postavka št. 19031013 je bila delno realizirana v obsegu
19% v rebalansu proračuna za leto 2018 zagotovljenih sredstev, proračunska postavka št. 19031014 je bila
finančno realizirana v celoti, proračunska postavka št. 19031015 pa ni bila realizirana.
Postavka 19031006 ni bila realizirana, ker še ni bil narejen končni obračun vlaganj v zamenjavo strešne
kritine na OŠ IV. in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov. Ker je bil enak znesek predviden
tudi na prihodkovni strani, to nima posledic za proračun.
Postavka 19031009 predstavlja rezervna sredstva za intervencije, kar je bilo v letu 2018 na podlagi odločbe
inšpekcije namenjeno za izvedeno sanacijo električnih napeljav OŠ II v Murska Sobota, drugih potreb opa ni
bilo, tako da se postavka smatra kot realizirana.
Delna realizacija postavk 19031013 in 19031014 je zaradi tega, ker ni bila realizirana izdelava projektne
dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ III in OŠ IV, kar pa se je izkazalo za smiselno, saj se je
predvidena celovita energetska sanacija javnih stavb v lasti Mestne občine izkazala za bolj racionalno.
Iz naslova postavke 19031015 je bila realizirana izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih
pogojev (IZP), za projekt »Prizidek k OŠ IV M. Sobota«, katere strošek zapade v l. 2019.
Po pregledu dokumentacije je ugotovljeno, da je iz celotnega obsega sredstev, namenjenih na postavkah
vezanih na vsebino nadzora večina ostala nerealizirana in sredstva neporabljena. Realiziran je bil le del, ki
se nanaša na izdelavo dokumentacije za energetski pregled OŠ Bakovci in OŠ III ter OŠ IV.
Razpisni postopek za pridobitev razpisne dokumentacije za izdelavo navedenih energetskih pregledov je
potekal v skladu z veljavno zakonodajo. Vsa spremljajoča dokumentacije je ustrezno vodena in tudi
komunikacija, bodisi po klasični ali elektronski pošti je kronološko evidentirana in ustrezno opremljena z
uradnimi zaznamki.

Izbor izvajalca je bil izveden v skladu z razpisnimi pogoji in drugimi veljavnimi predpisi. Naročena dela so
bila izvedena, kar je razvidno iz primopredajnih zapisnikov.
Ponudba in cena za izdelavo energetskega pregleda OŠ Bakovci je višja od cene za izdelavo energetskega
pregleda za OŠ III in OŠ IV skupaj, kar morda kaže na določene dodatne možnosti pri doseganju nižje cene
s pogajanji oz. javnim razpisom, kar se je v vmesnem času že izkazalo kot primer dobre prakse.
Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota predlaga, da MOMS poskuša zapreti postavko 19031006
ker gre za zgolj računovodske prihodke in odhodke zaradi katerih posledično postavka ni realizirana kar
fiktivno kvari sliko realizacije proračuna.
IV.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota ugotavlja, da pri opravljenem nadzoru ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti.
Člani nadzornega odbora:
prof.dr. Darja SENČUR PEČEK, članica, l.r.
Melita DOMJAN, članica, l.r.
Franc KRAMAR, član, l.r.
Robert GRAH, član, l.r.

Predsednik Nadzornega odbora MO MS
prof. dr. Mitja SLAVINEC, l.r.

VROČITI:
-

Mestna uprava MOMS
dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

-

v zbirko dokumentarnega gradiva

VLOŽITI:

