OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR
Številka: 060-9/2011
Datum: 6. 11. 2013

ZAPISNIK
16. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, 6. 11. 2013, ob 17. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak

Prisotni člani NO:
1. Marta Lorenčič – predsednica NO
2. Božidar Govedič – član NO
3. Ivan Koražija – član NO
Ostali prisotni:
4. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
5. Marjan Žmavc, župan
6. Vito Kraner, direktor občinske uprave
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora
3. Nadzor 1: Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov
4. Nadzor 2: Izgradnja vrtca (do faze, ki je trenutno končana)
5. Razno
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K točki 1
Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh članov NO. S strani občine Cerkvenjak so bili na seji prisotni
višja svetovalka za proračun in finance, ga. Simona Kramberger, župan, g. Marjan Žmavc in direktor občinske uprave, g. Vito Kraner. Člani NO so soglasno potrdili
dnevni red.

K točki 2
Člani NO so po pošti prejeli zapisnik 15. redne seje NO. Prisotni člani NO so zapisnik 15. seje potrdili.

K točki 3
Nadzor 1: Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov
NO je ugotovil, da je Občina Cerkvenjak iz pogodbenega odnosa za izvajanje tovrstnih dejavnosti, ki je bil praksa v preteklem letu, prešla na bolj ugoden način
izvajanja, in sicer na program javnih del. 55% potrebnih sredstev tako zagotavlja Zavod za zaposlovanje, ki za izvajalca krije tudi stroške prevoza na delo in malico.
Občina tako zagotovi preostalih 45 potrebnih sredstev in regres za dopust. Občina ima za opravljanje dejavnosti nadzora in skrbništva za urejenost športnih
objektov sklenjeno pogodbo tako z Zavodom za zaposlovanje kot z izvajalcem. V pogodbi z izvajalcem je določen obseg del ter odgovornosti izvajalca; pogodba
prav tako vsebuje dodatke za pogoje dela, ki v praksi nastanejo, vendar se dodatek ne izplačuje, ker ne sofinanciran. Najprej je delo opravljal g. Gorazd Perkovič, ki
pa je moral kaj kmalu na bolniško, zato so sklenili pogodbo z novim izvajalcem, g. Davidom Poljancem. Predvsem z delom slednjega so bili izredno zadovoljni.
Delo je po odhodu g. Poljanca ponovno prevzel g. Perkovič. V primerjavi z njegovim začetnim obdobjem dela so v drugi polovici leta tudi njegovi rezultati boljši, saj
je g. David Poljanec s svojo pridnostjo in samoiniciativo postavil standarde tega dela.
NO pozitivno ocenjuje prehod iz pogodbene oblike dela na program javnih del in ugotavlja, da Občina Cerkvenjak v tem segmentu gospodarno porablja sredstva.
Predsednica NO je med letom obiskala športni objekt in ugotavlja, da so bile travne površine vzorno vzdrževane.
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K točki 4
Nadzor 2: Izgradnja vrtca (do faze, ki je trenutno končana)
Občina je NO dala na vpogled Končno poročilo o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je v javnem razpisu sodelovalo šest podjetij, posel pa je dobilo
Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice. Komisija v sestavi g. Vito Kraner, g. Mirko Žmavc, g. Marko Kocbek in g. Andrej Kocbek ni ugotovila nobenih
nepravilnosti pri javnem odpiranju ponudb. Kriterij izbire ponudnika je bila najnižja cena, ponudniki so morali podati tudi referenco podobnega obsega. Občina
Cerkvenjak je od izbranega izvajalca zahtevala v podpis tudi izjavo, da je dela sposoben izvesti samostojno, z lastnimi kapacitetami, brez podizvajalcev.
Dne 6. 6. 2013 je Občina Cerkvenjak izdala Odločitev o oddaji naročila (pravnomočna 20. 6. 2013), ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe z izvajalcem; slednja je
datirana na 5. 7. 2013. Javno naročilo se na portalu javnih naročil vodi pod številko JN9310/2013.
NO je prejel tudi načrt financiranja investicije in kartične izpise prilivov in odlivov. Iz dinamike financiranja investicije je razvidno, da bo glavnina financirana prihodnje
leto, da pa bodo v letu 2013 financirana slaba četrtina gradbenih in obrtnih del, slaba šestina zunanje ureditve in priključkov ter tretjina tehničnega svetovanja, v
skupnem znesku 303.668,77 €, kar je slaba petina celotne investicije (skupaj z investicijo iz preteklih let je to dobra četrtina realizacije celega projekta). V letu 2014
čaka Občino Cerkvenjak še realizacija 1,196.873,75 € vrednosti celotne investicije.
Iz kartičnih izpisov (konto 74, Transferni prihodki) je razvidno, da je Občina iz Ministrstva za šolstvo že prejela v oktobru letošnjega leta 101.170 € in strani Službe
vlade za LS 20.378,75 €. Iz kartičnega izpisa (PP401923) je razvidno, da je Občina Cerkvenjak že nakazala izvajalcu del 126.408,14 €, za investicijski nadzor
objekta pa 3.822,09 €.
Na osnovi dokumentacije, ki jo je Občina Cerkvenjak dala na vpogled, NO na tej točki pregleda ocenjuje, da ni nepravilnosti pri porabi sredstev za izgradnjo vrtca in
pozdravlja odločitev, da je Občina upoštevala mnenje NO, podano pri eni izmed prejšnjih gradenj, da se poleg kriterija najnižje cene dodajo še drugi kriteriji, kot je
bila v primeru vrtca referenca podobnega obsega del in namena.
Priporočilo: Občina naj preveri, ali se glavni izvajalec drži izjave, ki jo je dal pred sklenitvijo pogodbe, da dela izvaja z lastnimi kapacitetami, brez podizvajalcev.
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K točki 5
Pod razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.30. uri.

Predsednica NO:
mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:
- Župan, g. Marjan Žmavc
- Ga. Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
- Občinska uprava
- Člani OS
- Člani NO
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