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Popravljalni ukrep pri reviziji
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POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 



Porevizijsko poročilo
Popravljalni ukrep pri reviziji
pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica

Številka: 322-1/2017/55 
Ljubljana, 7. marca 2019



4 OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA | Porevizijsko poročilo 

 

1. UVOD 
V revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano Osnovne šole Antona Tomaža 
Linharta Radovljica1 (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) je Računsko sodišče Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: računsko sodišče) Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica (v nadaljevanju: šola) 
o pravilnosti poslovanja pri ravnanju s hrano izreklo mnenje s pridržkom ter ocenilo, da je bila šola pri 
ravnanju s hrano delno učinkovita.  
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od šole zahtevalo 
predložitev odzivnega poročila.  
 
Šola je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo. V odzivnem poročilu, 
ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Zlata Rejc, ravnateljica šole, je predstavljen 
popravljalni ukrep.  
 
V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost 
izkazanega popravljalnega ukrepa.  
 
V tem poročilu:  

• predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje, 
• povzemamo popravljalni ukrep in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa.  

                                                      

1  [URL: http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-ravnanja-s-hrano-na-osnovni-

soli-antona-tomaza-linharta-radovljica-48/], 6. 2. 2019. 
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2. NEPRAVILNOST TER POPRAVLJALNI 

UKREP 
2.1 Razmejevanje dejavnosti priprave obrokov med javno službo 

in tržno dejavnost 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.1.2.a revizijskega poročila je navedeno, da je šola pojasnila, da so v ceni prehrane vključeni 
stroški živil, skupni stroški in donos in da je bila kalkulacija  pripravljena na podlagi stroška živil, 
uporabljenih za 10 kosil, stalnih skupnih stroškov, ki niso bili specificirani, in razlike v ceni. Glede na to, 
da skupni stroški v kalkulaciji cene niso bili specificirani, ustreznosti kalkulacije cene nismo mogli potrditi, 
saj ni bilo mogoče ugotoviti, ali je šola pri izračunu cene poleg stroška živil upoštevala tudi stroške 
materiala in storitev ter stroške amortizacije in investicijskega vzdrževanja. Šola je med izvajanjem revizije 
izdelala kalkulacije nekaterih cen obrokov, ki jih ponuja. Izdelala je kalkulacijo cene zajtrka za učence, 
popoldanske malice za učence, velikega in malega kosila za učence, cene malice za zaposlene v jedilnici in 
v razredu ter cene zunanjih kosil, pri izračunu katerih je upoštevala vse potrebne stroške. Cenik z 
omenjenimi cenami je sprejel svet šole 27. 9. 2018. Kalkulacije cen obrokov, ki jih nudi učencem, ki se 
udeležujejo tekmovanj, in njihovim spremljevalcem ter zunanjim učiteljem pa šola ni izdelala.  
 
Šola je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravila kalkulacijo cen obrokov in cenik vseh 
obrokov, ki jih nudi, ter jo predložila v sprejem svetu šole.  

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Šola je pripravila kalkulacije cen posameznih obrokov. Pri kalkulaciji cene malice, velikega in malega 
občasnega kosila za učence, malice za zunanje učence, malice za zunanje učitelje, malice za zaposlene, 
kosila za odrasle, odnesenega domov, kosila za odrasle v jedilnici in enolončnice je šola upoštevala vse 
potrebne stroške. Pripravljen cenik vseh obrokov, ki jih nudi, je predložila v sprejem svetu šole. Svet šole 
je cenik sprejel na svoji seji 17. 1. 2019. 

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 
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3. MNENJE O IZKAZANEM POPRAVLJALNEM 

UKREPU 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti in 
učinkovitosti ravnanja s hrano Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica izdelala Osnovna šola 
Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom potrdila 
Zlata Rejc, ravnateljica Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, verodostojno.  
 
Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa in 
dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo 
oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa.  
 
Ocenjujemo, da je izkazani popravljalni ukrep, ki ga je sprejela Osnovna šola Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, zadovoljiv.  
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica, priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;  
3. arhivu.  
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Bdimo nad potmi
javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije 
The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: +386 (0) 1 478 58 00
fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si
www.rs-rs.si
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