
 
 

MESTNA OBČINA PTUJ 

NADZORNI ODBOR 
 

 

 

Številka: 060-12/2017 

Datum: 9. 1. 2018 

 

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,  št. 9/07) in 

28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 8/11) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 

23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 19. redni seji, dne 9. 1. 2018, sprejel 

 

 

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj 

o izvedbi nadzora Projekt Kurentovanja v letu 2016 

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj 

 

1. Poročilo je pripravil nadzorni odbor v sestavi: 

 Žarko Markovič, nosilec nadzora 

 mag. Sonja Žibrat, članica. 

 

2. Ime nadzorovanega organa: Mestna občina Ptuj - Oddelek za gospodarske dejavnosti. 

 

 

I. POVZETEK POROČILA   

 

V okviru letnega plana dela za leto 2017 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel nadzor nad 

izvedbo Projekta Kurentovanje v letu 2016, ki ga je izvedla Mestna občina Ptuj - Oddelek za 

gospodarske dejavnosti. Nadzor je bil izveden v času od maja do novembra 2017 v prostorih 

Mestne občine Ptuj in po elektronskem dopisovanju.  

NO je sprejel predlog poročila na svoji redni seji dne 28. 11. 2017. Nadzorovani organ je 

posredoval odzivno poročilo dne 27. 12. 2017. 

Ugotovitve so v nadaljevanju poročila. 

 

II. UVOD 

 

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

Formalnega sklepa o izvedbi Projekta Kurentovanje 2016 Mestna občina Ptuj ni sprejela, pač pa  

kot nosilec pravic izvedbe Kurentovanja, ni predala zunanjemu izvajalcu, temveč ga je izvedla 

sama. V notranji organizaciji je bil za izvedbo zadolžen Oddelek za gospodarske dejavnosti. 

 

Nadzor sta opravila Žarko Markovič in mag. Sonja Žibrat. 

Nadzor smo opravljali na delovnih sestankih na sedežu MO Ptuj; 

• uvodni sestanek dne 17. 11. 2017, 

• zaključni sestanek dne 30. 11. 2017 in  

• z izmenjavo  informacij in dokumentacije preko elektronske pošte. 
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2. Pravne podlage 

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je v letni plan dela za leto 2017 umestil nadzor nad Mestno 

občino Ptuj, izvedba Projekta Kurentovanje v letu 2016. 

 

3. Sklep o izvedbi nadzora  

V skladu s planom dela nadzornega odbora za leto 2017 in na podlagi 22. člena Poslovnika 

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni 

odbor Mestne občine Ptuj dne 12. 5. 2017 izdal: 

• sklep št. 060-12/2017 Mestni občini Ptuj, Oddelku za gospodarske dejavnosti o izvedbi nadzora 

Projekta Kurentovanje v letu 2016, 

• sklep s št. 060-12/2017 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora o izvedbi nadzora 

Projekta Kurentovanje v letu 2016, v sestavi: 

- Žarko Markovič, 

- mag. Sonja Žibrat. 

 

4. Namen in cilji nadzora 

Namen in cilji nadzora Projekt Kurentovanje  

- preveriti skladnost poslovanja Mestne občine Ptuj z zakoni in podzakonskimi akti;  

- preveriti  uspešnost izvedbe Projekta s finančnega vidika. 

Naloga nadzora ni ocena ustreznosti in strokovnosti Projekta. 

 

5. Uporabljene metode pri nadzoru 

Nadzor je potekal na sedežu Mestne Občine Ptuj – Oddelka za gospodarske dejavnosti s pregledom 

listinske dokumentacije izvedbe Projekta Kurentovanje v letu 2016, ki bila posredovana s strani MO 

Ptuj in Javnih služb d.o.o., ter z izmenjavo podatkov in informacij preko elektronske pošte. 

 

Pregled listinske dokumentacije na sedežu Oddelka za gospodarske dejavnosti je potekal izključno 

ob prisotnosti koordinatorice projekta Klavdije Petek. Njeno sodelovanje v postopku nadzora je bilo 

zelo kooperativno s posredovanjem dokumentacije in pojasnil in zasluži vso pohvalo. 

 

Pregledali smo naslednjo dokumentacijo: 

- Poročilo o izvedbi Kurentovanja 2016 in Finančni del poročila 

- primerjava podatkov iz poročila s prikazanimi podatki v ZR MO Ptuj 2016 

- finančno poslovanje, skladnost računov s pogodbami in izvedenimi aktivnostmi 

- račune in finančno dokumentacijo 

- sponzorske in donatorske pogodbe 

- dokumentacijo za druge prihodke vezane na dogodek 

- dokumentacijo javnega naročanja in pogodbe sklenjene na podlagi postopkov javnega 

naročanja blaga in storitev 

- vzorce za  avtorske in podjemne pogodbe in poročila o opravljenem delu 

- vzorce računov za stroške nastale v okviru Projekta 

- dokumentacijo v okviru postopkov javnega naročanja. 

 

 

Posamezni pregledani dokumenti so navedeni v ugotovitvenem delu poročila. 

 

Ključna zakonodaja, ki jo je bilo pri nadzoru nad poslovanjem Mestne občine Ptuj, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti pri izvedbi Projekt Kurentovanje v letu 2016 potrebno upoštevati, je: 

- Statut MO Ptuj 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN – 2) 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). 

- Navodilo za izvedbo postopkov javnega naročanja, številka 007-5/2008, z dne 16. 4. 2014. 
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6. Predmet nadzora 

Pri delu smo se omejili na nadzor porabe sredstev MOP za Projekt Kurentovanje 2016. Zaradi 

večjega obsega poslovanja in velikega števila poslovnih dogodkov ni bilo mogoče pogledati vseh 

poslovnih dogodkov, zato smo se v okviru nadzora omejili na skoraj vse kategorije prihodkov in 

izbiro stroškov na podlagi vzorčenja. Ugotovitve navajamo v nadaljevanju. 

 

III. UGOTOVITVENI DEL 

 

III.1. Organizacija Projekta 

Po petih letih izvedbe Kurentovanja v organizacijskem modelu znotraj Javnih služb Ptuj d.o.o., se je 

organizator Mestna občina Ptuj odločila, da sama, v so-organizaciji z Javnimi službami Ptuj, 

pogodbenimi sodelavci in svojimi uslužbenci prevzame izvedbo prireditve. Izvedla je tako javni kot 

komercialni del (karnevalska dvorana) Kurentovanja, ki sta bila do sedaj ločena, na podlagi javnega 

razpisa za komercialni del v karnevalski dvorani.  

Formiran je bil organizacijski model s predsednikom organizacijskega odbora, vodjo projekta in 

glavno koordinatorko ter vodji in koordinatorji po področjih delovanja. Organizacijski model je bil 

predlagan v Konceptu Kurentovanja 2016 in v Okvirnem načrtu Kurentovanja 2016. 

 

Za predsednik organizacijskega odbora Projekta je bil imenovan Branko Brumen. 

Vodja projekta: Pavel Magdič (zunanji partner) in koordinatorka projekta: Klavdija Petek (MO 

Ptuj). 

 

Odzivno poročilo: 

Dodajamo komentar, da je tudi v prejšnjih letih, pred letom 2016, obstajalo pogodbeno razmerje 

med občino in Javnimi službami Ptuj o soorganizaciji izvajanja projekta Kurentovanja, vendar so od 

leta 2011 do leta 2015 večino aktivnosti peljale Javne službe Ptuj, občina pa manjši del nalog, v letu 

2016 pa je občina prevzela večino nalog in aktivnosti in so manjši del aktivnosti peljale Javne 

službe Ptuj.  

 

Občina je do leta 2016 peljala aktivnosti za stroške v višini do 46.000,00 EUR, kot je bil prispevek 

občine za ta projekt (plačevali smo določene stroške do višine občinskega prispevka).  

 

III.2. Finančni rezultat Projekta 

 

III.2.1. Pregledana dokumentacija: 

- Finančno poročilo dogodka Kurentovanje (posredovano tudi mestnim svetnikom) 

- ZR MOP za leto 2016. 

 

Finančni rezultat projekta: 

 

 EUR 

SKUPAJ STROŠKI  413.328,14 

SKUPAJ PRIHODKI 415.520,23 

FINANČNI REZULTAT  2.192,09 

*Opomba: rezultat je za 1.492,56 EUR večji, kot je bil v finančnem poročilu predstavljen javnosti   

( + 700 EUR), saj je MOP naknadno po oddaji poročila  prejela še nakazilo v višini 1.492,56 EUR. 

 

III.2.2. Ugotovitve: 

Finančni rezultat dogodka Kurentovanje na Ptuju 2016 je pozitiven, če gledamo Kurentovanje kot  

dogodek, ki ga je izvajal neodvisni poslovni partner in če pri tem upoštevamo, da v stroških ni 

upoštevan strošek dela, ki so ga v velikem obsegu izvajali tudi zaposleni MO Ptuj. 
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Če gledamo dogodek Kurentovanje z vidika MO Ptuj je dogodek negativen v višini  najmanj 43.808 

EUR (povečan za v projektu neovrednotene stroške dela zaposlenih MO Ptuj). 

 

V ZR MO Ptuj 2016 se dogodek Kurentovanje izkazuje na naslednjih proračunskih postavkah: 

 

ZR MO Ptuj 2016 EUR 

  

 STROŠKI       (postavka 4211) 345.320 

 PRIHODKI    (postavka 7141 in 7300) 300.020 

 Rezultat z vidika MO Ptuj - 45.300 

 

MO Ptuj  nameni vsako leto za organizacijo javnega dela prireditve del sredstev iz proračuna za 

Kurentovanje, tako da se strinjamo, da je to potrebno in v skladu s poslovno prakso MO Ptuj. Gre 

samo za to, da je potrebno jasno vedeti, da je razlika ali gledaš dogodek kot dogodek ne glede na 

vire oz. ali ga gledaš z vidika MO  Ptuj. 

 

III.2.3. Odzivno poročilo: 

Tudi z vidika MO Ptuj projekt ni negativen, saj je v finančni konstrukciji projekta, ob ostalih virih 

prihodkov, predviden lastni vir sredstev v višini 46.000,00 EUR. 

Na drugi strani smo planirali stroške oz. izdatke v višini sredstev vseh virov prihodkov, vključno z 

lastnimi sredstvi.  

Občina vsako leto za ta projekt nameni sredstva v približno tej višini, ne glede na to, ali ga izvaja 

sama, ali pa za to pooblasti drugi subjekt oz. izvajalca.  

Za druge prireditve in projekte je npr. predviden celo samo lastni vir (občinska sredstva), pa to ne 

pomeni negativnega izida s temi projekti. Občina ima na eni strani številne prihodke in na drugi 

strani številne odhodke za različne naloge in projekte, kar potrdi z vsakokratnim letnim 

proračunom. Na splošno je npr. eden od namenskih virov (prihodek v proračun) za izvedbo 

prireditev, pobrana turistična taksa po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma. 

Za lažje razumevanje bi bilo mogoče smiselno in bolj jasno, da bi v finančnem poročilu projekta 

med viri za pokrivanje stroškov, navedli prihodke in lastna sredstva občine.  

 

Glede neovrednotenih stroškov dela zaposlenih MO Ptuj: tudi pri ostalih projektih in investicijah ne 

prikazujemo stroškov dela zaposlenih MO Ptuj, razen če je to izrecno zahtevano, npr. za evropske 

projekte. 

 

III.2.4. Končna ugotovitev: 

Odzivno poročilo  navaja enako kot je navedeno v ugotovitvah, samo z drugimi besedami je 

povzeto, tako da ostajamo pri ugotovitvah. Tudi NO se je strinjal, da je v skladu s poslovno prakso, 

da občina nameni del sredstev iz proračuna in da bi bilo potrebno za lažje razumevanje v poročilu 

vire bolj razumljivo navesti. 

Glede  neovrednotenih  stroškov dela  zaposlenih ostaja naše mnenje enako, da bi jih v finančnem 

poročilu morali prikazati. 

 

III.3. Pregled prihodkov 

 

III.3.1. Pregledana dokumentacija: 

Izhajali smo iz finančnega poročila Kurentovanja in pregledali posamezne postavke po poročilu. 

 

Poročilo Kurentovanja 2016 je izdelano tako, da se na strani prihodkov prikazujejo vsi prihodki 

skupaj (prihodki dobljeni oz. poslovnih partnerjev, prihodki, ki so jih prejele JS Ptuj za namene 

Kurentovanja in prispevek MO za ta dogodek). 
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Spodaj prikaz prihodkov:  

PRIHODKI EUR 

PRORAČUNSKI PRISPEVEK MESTNE OBČINE 

PTUJ  
46.000,00 

SPONZORJI IN DONATORJI* 

  MO Ptuj 

 - JS Ptuj d.o.o. 

176.763,45 

107.263,45 

69.500,00 

KARNEVALSKA DVORANA - PRIHODEK OD 

GARDEROBNINE 
 

1.436,47 

KARNEVALSKA DVORANA - PRIHODEK OD 

VSTOPNINE 
 

125.211,72 

KARNEVALSKA DVORANA - PRISPEVEK OD 

STORITEV  

- gostinske storitve 

- druga prodaja 

- prispevek KPŠ 

 

                                        56.808,59 

2.300,00 

7.000,00 

66.108,59 

 

SKUPAJ PRIHODKI 

 

415.520,23 

*prihodki od sponzorjev in donatorjev se pri realizaciji projekta med javni in tržni del delijo v 

razmerju 70:30 

 

V skupne prihodke dogodka, ki so se zbirali na računu Mestne občine Ptuj in na računu Javnih služb 

Ptuj d. o. o., so zajeti prihodki s strani sponzorjev in donatorjev kurentovanja, prihodki od vstopnin 

na komercialne dogodke, prihodek iz garderobnine in prispevki od storitev v Karnevalski dvorani. 

Med prihodki so zajeta tudi sredstva proračuna, ki jih vsako leto nameni za izvedbo projekta Mestna 

občina Ptuj.  

Brezplačen vstop na dogodke v Karnevalski dvorani je bil, tako kot že vsa leta do sedaj, omogočen 

nastopajočim, sodelujočim v povorkah, sponzorjem in donatorjem, akreditiranim medijem in 

sodelujočim organizatorjem.  

 

III.3.2. Ugotovitve: 

Poročilo je pripravljeno na način kot da gre izvedbo Kurentovanja kot samostojnega dogodka v 

izvedbi MO Ptuj in JS Ptuj. V prihodkih so zajeti doseženi prihodki iz tega naslova na JS Ptuj in na 

MO Ptuj, ob tem pa je upoštevan še dodatno prihodek iz naslova prispevka MO Ptuj (čeprav je to 

po vsebini strošek MO Ptuj) 

 

III.3.3. Odzivno poročilo: 

Enako kot v točki III.2.3. Odzivno poročilo. 

 

III.3.4. Končna ugotovitev:  
Enako ugotovitvam. 

 

III.4. Proračunski prispevek MO Ptuj 

 

III.4.1. Pregledana dokumentacija: 

Preverili smo zapisane številke v  proračunu 2016, rebalansu proračuna 2016 in ZR MO Ptuj, ter  

finančno poročilo dogodka Kurentovanje 2016. 

 

III.4.2. Ugotovitve: 

V prihodkih dogodka je naveden prispevek MO Ptuj v višini 46.000 EUR. 
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Na MO so ta prihodek pojasnili na način, da gre za prispevek MO za izvedbo javnega dela, ki ga 

MO vsako leto nameni za javni del prireditve Kurentovanje.    

 

Gre za strošek MO Ptuj, ki se na projektu Kurentovanje izkazuje kot prihodek, v proračunskih 

postavkah oz. ZR pa je prikazan v postavki stroški za kurentovanje (postavka 4211). 

 

Gledano z vidika izvedbe dogodka kot  neodvisnega izvajalca je to res prihodek, gledano z vidika 

MO Ptuj, ki je bil izvajalec pa gre za strošek. 

 

III.4.3. Odzivno poročilo: 

Finančno poročilo je pripravljeno izključno za projekt Kurentovanja, med viri je naveden prihodek 

proračuna v znesku 46.000,00 EUR. Teh 46.000,00 EUR je porabljenih za stroške projekta, ki so 

vidni na postavki 4211. 

 

Na eni strani gre torej za strošek v višini 46.000,00 EUR, na drugi strani pa za enega od virov 

prihodkov za pokrivanje stroškov projekta (lastna sredstva občine) v višini 46.000,00 EUR.  

 

V poslovnih knjigah pa je izkazano: 

 

- prihodki 300.020,23 EUR 

- stroški 345.320,70 EUR 

- razlika so lastna sredstva občine. 

 

III.4.4. Končna ugotovitev: 

Enako ugotovitvam, odzivno poročilo to potrjuje. 

 

III.5. Sponzorji in donatorji 

 

III.5.1. Pregledana dokumentacija: 

Pregledane so bile vse sponzorske in donatorske pogodbe (MO Ptuj in JS Ptuj d.o.o.). 

 

III. 5.2. Ugotovitve: 

Sponzorstva in donatorstva skupaj so znašala 176.763 EUR (brez DDV), in sicer: 

- Sponzorstva  in donatorstva sklenjena in nakazana na MO Ptuj 107.263 EUR (brez DDV). 

- Sponzorstva in donatorstva sklenjena in nakazana na Javne službe 69.500 EUR (brez DDV).  

Znesek sponzorstva je prikazan v neto zneskih, kar pomeni, da je v primerih kadar je sponzor nudil 

protistoritve,  v prihodkih upoštevana samo razlika med prihodki in stroški. Gre za napačen prikaz 

poročila stroškov in prihodkov, vendar ne vpliva na končni rezultat dogodka. 

 

Vse sponzorske oz. donatorske pogodbe razen dveh imajo opredeljeno, da je namen za dogodek  

»Kurentovanje 2016«. Ena pogodba ima navedeno, da je namen sponzorstva pokrivanje vseh 

dogodkov v MO Ptuj v letu 2016 (dogodki so našteti), vendar je v pogodbi ovrednoteno koliko 

znaša sponzorstvo za vsak dogodek in je znesek za Kurentovanje usmerjen v pravi višini po 

pogodbi. 

V  drugi sponzorski  pogodbi v višini 4.098,36 EUR piše, da je namenjena za tri poslovne dogodke 

v letu 2016 in bi bilo potrebno prihodke usmeriti na vse tri (v pogodbi ni razdelitve), pa so v celoti 

usmerjene samo na dogodek Kurentovanje. 

 

Nekaj sponzorskih pogodb je bilo podpisanih z JS Ptuj d.o.o. in sredstva nakazana na Javne službe.  

Čeprav je po poročilu razvidno, da so Javne službe ob tem prevzele tudi stroške v ustrezni višini, 

menimo, da bi bilo bolje, da bi Javne službe sponzorstvo prenakazale na MO Ptuj in bi MO pokrila 

tudi vse stroške. 
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III.5.3. Odzivno poročilo: 

Pri sponzorskih pogodbah gre vedno za storitve, drugače bi to bile donatorske pogodbe. Če je šlo za  

protistoritve, so se storitve na vsaki strani finančno ovrednotile in so bile na eni strani strošek, na 

drugi strani prihodek in so se obojestransko izdajali računi.  

V primeru pogodbe z RTV SLO pa je res prišlo samo do izdaje računa z njihove strani za razliko 

med višino njihovih uslug in naših uslug. Čeprav gre za državni javni zavod, na drugačno pogodbo 

niso pristali, nam pa je bilo pomembno, da imamo projekt promocijsko pokrit tudi na nacionalni 

televiziji. 

 

Kot je navedeno, pa to na finančni izid oz. končni rezultat projekta ni vplivalo. 

 

III.5.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.6. Prihodek od garderobe 

 

III.6.1. Pregledana dokumentacija: 

- finančno poročilo dogodka,  

- poročilo Javnih služb o iztržkih (prihodkih) od garderobe,  

- stroškovnik Javnih služb vezan na izvajanje opravljanja posla za garderobo v karnevalski 

dvorani,  

- obračun prihodkov in stroškov za posel izvedbe garderobe in ugotovitev razlike v ceni, 

- nakazilo 50 % pozitivne razlike od izvedbe posla iz JS na TRR MO Ptuj. 

 

III.6.2. Ugotovitve:  

Posel, vezan na garderobo v karnevalski dvorani, so izvajale v celoti Javne službe Ptuj. V 

finančnem poročilu je poročan prihodek iz naslova garderobe 1.436 EUR. 

 

Gre za neto razliko v ceni od posla, ki je pripadla MO Ptuj in ne za prihodek od garderobe. 

Prihodek je znašal 11.056 EUR, stroški (zaposleni, zapestnice, najem davčnih blagajn, varstvo pri 

delu, zavarovanje itd…) 8.184 EUR. Razlika v ceni oz. dobiček znaša 2.873 EUR in iz podatkov 

izhaja, da se je dobiček razdelil med MO Ptuj in JS v razmerju 50:50. 

 

Tako je MO Ptuj iz tega naslova pripadal dobiček v višini 1.436  EUR in ta je v poročilu prikazan 

kot prihodek od garderobe. Po besedah vodje kot prihodek za to, ker je bil ta del nakazan na MO  

Ptuj kot prihodek proračuna. 

 

Znesek v poročilu, kjer se navaja prihodek garderobe 1.436 EUR, ne pomeni prihodka, ampak gre 

za DOBIČEK od posla, ki je pripadal MO Ptuj. 

Navedbe MO Ptuj, da je samo ta del prihodek v proračunu, so sicer točne, vendar menimo, da bi 

bilo potrebno v poročilu posredovati pojasnilo, da gre samo za prihodek proračuna, sicer pa je to 

dobiček storitve posla garderobe. 

 

Ni  pogodbe med  MO Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o.  za oddajo posla z garderobo. Nikjer ni 

razvidno, kako se deli dobiček oz izguba, ki nastane pri poslu -  po besedah koordinatorke projekta   

je šlo za ustni dogovor. 

 

III.6.3. Odzivno poročilo: 

Pobiranje garderobnine je opredeljeno v krovni pogodbi med MO Ptuj in JSP, ki je bila 

posredovana NO. Po tej pogodbi bi ves dobiček od garderobnine ostal na JSP, kar pa smo tekom 
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projekta ustno dogovorili drugače (delitev 50:50, kar je pravilno). Za to spremembo bi verjetno 

morali skleniti aneks k pogodbi, izstavili pa smo samo zahtevek javnim službam za ta del prihodka. 

 

III.6.4. Končne ugotovitve: 

Odzivno poročilo drži: v krovni pogodbi je v 3. členu navedeno, kaj bodo JSP zagotovile v okviru 

projekta (med nalogami je tudi pobiranje garderobnine). Kot je navedeno manjka aneks k pogodbi  

o delitvi rezultata posla. 

 

III.7. Prihodek od vstopnine 

 

III.7.1. Pregledana dokumentacija: 

- poročilo, ki ga je dobila MO Ptuj od Eventima kot partnerja, ki je v največji meri prodajal 

vstopnice in od Javnih služb Ptuj, kjer so se prodajale vstopnice v TIC-u, 

- konto kartico dobavitelja Eventim, 

- po vzorcu izbrana nakazila na TRR. 

 

III.7.2. Ugotovitve: 

Vstopnice za komercialne dogodke v Karnevalski dvorani so se prodajale preko sistema EVENTIM 

in v TIC- u Ptuj. Prihodek iz naslova  prodaje vstopnin je znašal 123.719 EUR (brez DDV). 

 

Prihodek EVENTIM           112.672 EUR  

Javne službe Ptuj  - TIC       12.539  EUR 

Skupaj                                  125.211 EUR 

 

MO Ptuj je prihodke evidentirala na podlagi poročil, ki jih je dobila od partnerja v poslu – družbe 

Eventim. Prodaja preko sistema Eventim je dokumentirana in dokazljiva, medtem ko je prodajo kart  

na lokaciji karnevalske dvorane težko spremljati in preverjati (možna kontrola je stalna prisotnost 

osebe v času prodaje), zato je tukaj MO Ptuj zaupala izvajalcu glede števila prodanih kart za 

gotovino pred karnevalsko dvorano. Na podlagi poročil družbe Eventim je MO evidentirala 

prihodke od vstopnin. 

 

III.7.3. Odzivno poročilo: 

Tudi prodajo kart pred karnevalsko dvorano je izvajal poslovni partner, podjetje EVENTIM, in je 

enako dokumentirano in dokazljivo, kot za vsa druga prodajna mesta. 

 

Na vseh prodajnih mestih so enaki postopki prodaje: gotovina ali kartica in izdaja računa preko 

blagajne. Verjetno je ostal slabi prizvok prodaje kart za gotovino pred karnevalsko dvorano še iz 

časov, ko ni bilo davčnih blagajn. Sedaj ni razlike med prodajnimi mesti. Tudi npr. na Petrolu si 

lahko plačal vstopnico z gotovino ali s kartico.  

 

Iz vseh posredovanih dokazil NO, je jasno razvidna in dokazljiva tudi prodaja kart pred karnevalsko 

dvorano. 

 

III.7.4. Končne ugotovitve: 

Ostajamo pri ugotovitvah. Kljub navedbam v odzivnemu poročilu, menimo da bi se prodaja lahko 

(ne trdimo da se je) vršila mimo davčne blagajne, smo pa navedli, da je to težko kontrolirati in da 

gre za medsebojno zaupanje med partnerjema. 

 

III.8. Prihodek od storitev 

 

III.8.1. Pregledana dokumentacija: 
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- sklenjene pogodbe z izvajalcem gostinskih storitev PP Gostinstvo d.o.o., Tobačno industrijo in 

Klubom ptujskih študentov 

- izstavljene račune in kartice saldakontov za izbrane stranke 

- plačila računov na TRR 

- poročila o prodaji PP Gostinstvo. 

 

III.8.2. Ugotovitve: 

Skupen prihodek od storitev  je znašal 66.109 EUR, in se deli: 

 

a) Po pogodbi določena provizija od gostinskih storitev izvajalca: 56.809 EUR.  

MO Ptuj in PP Gostinstvo sta sklenila pogodbo o izvajanju gostinskih storitev v karnevalski 

dvorani. Po pogodbi je MO Ptuj pripadal dogovorjen odstotek od neto prometa storitev. Na 

koncu dogodka se je od izvajalca zahtevalo poročilo o prodaji in na podlagi tega je bil izstavljen 

račun MO Ptuj do izvajalca. Račun je bil plačan. 

 

b) Razno 2.300 EUR 

MO Ptuj je sklenila pogodbo s pravno osebo za prodajo tobačnih izdelkov v karnevalski 

dvorani. V pogodbi je o poslovnem sodelovanju zapisano, da znaša nadomestilo, ki ga pravna 

oseba plača MO za obdobje 2.2.-9.2.2016, 2.300 EUR. 

 

Podlage za izračun zneska nadomestila na MO niso dokumentirana. Pojasnilo ga. Petek je bilo, da 

so bila pogajanja izvedena ustno na sestanku, in da je to bil maksimalen znesek, ki se je dal 

izpogajati glede na obseg promocije in prodaje. 

 

MO je izstavila račun, ki je bil v celoti plačan. 

 

NO meni, da bi bilo smiselno, da bi MO povabila k sodelovanju z razpisom izvajalce, ki bi v šotoru 

izvajali tovrstne ali podobne storitve in morda bi lahko na podlagi  pogajanj dosegli  (ali pa tudi ne) 

večji iztržek. 

 

c) Klub ptujskih študentov 7.000 EUR 

MO in  Klub ptujskih študentov sta sklenila pogodbo o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi 

prireditve Kurentanc v okviru prireditve Kurentovanje na Ptuju 2016. Občina je prevzela vse 

aktivnosti povezane z organizacijo prireditve (varovanje, dežurna zdravstvena ekipa, stroške 

gasilcev, pridobitev vseh soglasij, zavarovanje prireditve, najem odrov, WC-jev, ograj, 

prevajalske storitve, zabavno glasbeni program, SAZAS  in IPF in druge stroške dogovorjene v 

pogodbi). KPŠ je plačal prispevek k stroškom organizacije v višini 7.000 EUR 

 

MO Ptuj je po besedah koordinatorke projekta pred sklenitvijo posla naredila predračun stroškov, ki 

je pokazal, da bi ob predpostavki prodaje 1.200 kart bil prispevek KPŠ v višini 7.000 EUR ustrezen 

in bi bili stroški dogodka pokriti. Realizacija je po dogodku pokazala, da je bil prodanih precej več 

kart, kar pomeni, da je bila izvedba dogodka uspešna. 

Predračuna oz. kalkulacije in končnega obračuna nismo dobili na vpogled. 

 

MO je izstavila račun in račun je bil v celoti plačan. 

 

III.8.3. Odzivno poročilo: 

Z izvajalci zgoraj navedenih storitev so bila izvedena ustrezna pogajanja in večji iztržek se v tistem 

trenutku ni dal doseči.  

  

III.8.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 
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III.9. Pregled stroškov 

 

III.9.1. Pregledana dokumentacija: 

- Finančni del poročila Kurentovanje 2016 

- Pregled proračunskih postavk, proračunska postavka 4211 

- Seznam vseh stroškov oz. računov za Kurentovanje na 2016 MOP Ptuj 

- Promet konta 7141 99YY.  

 

III. 9. 2 Ugotovitve: 

Stroški Kurentovanja se delijo na izvedbo javnega dela prireditev in stroške karnevalske dvorane. 

 

Stroški Kurentovanje 2016 v EUR 

 

Javni del prireditev 176.210,62 176.210,62 

-od tega MO Ptuj 160.206,43 

-od tega JSP 16.004,19 

Karnevalska dvorana 237.117,52 

-od tega MO Ptuj 185.114,27 

-od tega JSP 52.003,25 

SKUPAJ 413.228,14 

-od tega MO Ptuj 345.320,70 

-od tega JSP 68.007,44 

 

 

Stroški MO Ptuj so znašali po proračunskih postavkah V EUR: 

 

Pisarniški material in storitve 1786,25 

Čistilni material in storitve 4500,00 

Storitve varovanja zgradb in prostorov 29.871,80 

Založniške in tiskarske storitve 7857,63 

Stroški prevajalskih storitev 599,68 

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 27.420,89 

Hrana in restavracije 34.351,96 

Drugi material in storitve (tudi glasbeni izvajalci) 99.777,91 

Energija, komunalne storitve, prevoz, zavarovanja 15.744,45 

Zakupnine, licenčnine 31.498,28 

Avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentski servis, davki na prejemke 17.811,37 

Drugi operativni odhodki (svetovanja, provizija prodaje kart, nočitve) 66.559,12 

Denarne nagrade in priznanja 6.000,00 

Nakup opreme  1.000,00 

SKUPAJ 345.420,70 

 

Stroški MO Ptuj zajemajo le finančne stroške in ne zajemajo stroškov dela, ki niso evidentirani, 

zato jih ni mogoče realno ovrednotiti. 

 

III. 9. 3. Odzivno poročilo: 

Pravilni skupni seštevek stroškov je 345.320,70 EUR. Med stroški manjka še konto 4020 99 Drugi 

splošni material in storitve, v skupni višini 541,36 EUR. 
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Glede neovrednotenih stroškov dela zaposlenih MO Ptuj: tudi pri ostalih projektih in investicijah ne 

prikazujemo stroškov dela zaposlenih MO Ptuj, razen če je to izrecno zahtevano, npr. za evropske 

projekte. 

 

III. 9. 4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam.  Čeprav stroški dela v projektih in investicijah niso prikazani, so ti pri izvedbi 

projekta nedvomno nastali in bi jih bilo potrebno po mnenju NO v poročilu prikazati. 

 

III.10. Izvajanje glasbenega programa 

 

III.10.1. Pregledana dokumentacija: 

Dokumentacija vsakega posameznega izvajalca. 

 

III.10.2. Ugotovitve: 

Po metodi vzorčenja smo pregledali nekatere stroške Mestne občine Ptuj. 

Za glasbene izvajalce ni mogoča kontrola trga, saj gre za specifične izvajalce, storitev se izvaja na 

točno določeni datum. Pogajanja je izvajala ena oseba. Ni mogoče preveriti, ali so bile sklenjene z 

izvajalci najugodnejše ponudbe za MOP. 

 

III.10.3. Odzivno poročilo: 

Kot sami ugotavljate, gre pri glasbenih izvajalcih za specifične storitve. Vseeno pa lahko rečemo, 

da smo se pri pogajanjih z izvajalci zelo potrudili in sklepali pogodbe, ki niso bile v škodo MO Ptuj.  

 

III.10.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.11.  Izvajalec glasbenega progama Parni valjak 

 

III.11.1. Pregledana dokumentacija: 

- Pogodba med zastopnikom skupine Agencija Uran, Aleš Uranjek s.p. in MOP in aneks k 

pogodbi 

- Računi za izvedbo programa 

- Odredbe za plačilo 

- Dokazila o nakazilih 

- Seznam stroškov oz. računov. 

 

III.11.2. Ugotovitve: 

Povpraševanje in pogajanja za sklenitev pogodbe ni dokumentirano. 

Pogodba med zastopnikom skupine Agencija Uran, Aleš Uranjek  s.p. in MOP je bila podpisana 20. 

1. 2016, istega dne je bil podpisan tudi aneks k pogodbi, ki določa nakazila posameznim članom 

glasbene skupine - prejemnikom računa. Pogodba je napisana v hrvaškem jeziku, čeprav sta oba 

podpisnika slovenski pravni osebi. Aneks k pogodbi je sklenjen v slovenskem jeziku. 

Ob tehničnih določilih izvedbe koncerta in medsebojnih obveznostih pogodba določa ceno nastopa, 

način plačila, obveznosti SAZAS, prenočitev 15 oseb v hotelu s štirimi zvezdicami in 10 vstopnic 

za spremljevalce članov skupine. 

Pogodba v 17. členu določa tajnost vsebine pogodbe, ki pa ne vključuje tajnosti posredovanja 

vsebine pogodbe v primerih, ko določa višji predpis. Pogodba v internih dokumentih MOP nima 

označene stopnje tajnosti. 

Računi posameznih izvajalcev so izdani v skladu s pogodbenim zneskom, posamezni računi s bili 

plačani med 12. 3. in 2. 3. 2016. 
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Iz pregledanega stroškovnika kurentovanja je razvidno, da so stroški nočitve skupine znašali 479,51 

EUR (račun Sava št. 5302-30-383) in so skladni s pogodbo, vendar za manj oseb, kot določa 

pogodba. 

 

III.11.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III. 11.4 Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.12. Izvajalec glasbenega progama Prljavo kazalište: 

 

III.12.1. Pregledana dokumentacija: 

- Pogodba med zastopnikom skupine B.A.B.A. PODUCTION in MOP  

- Računi za izvedbo programa 

- Odredbe za plačilo 

- Dokazila o nakazilih 

- Seznam stroškov oz. računo. 

 

III.12.2. Ugotovitve: 

Pogodba med zastopnikom skupine B.A.B.A. PODUCTION in MOP je bila podpisana 21.1.2016. 

Povpraševanje in sklenitev pogodbe ni dokumentirano. Pogodba je napisana v hrvaškem jeziku. Ob 

ceni storitev določa tudi dnevni počitek za tehnično osebje članov skupine. 

Računi posameznih članov skupine izvajalca so izdani v skladu s pogodbenim zneskom, posamezni 

računi s bili plačani med 12. 3. in 26. 3. 2016. 

Iz pregledanega stroškovnika kurentovanja je razvidno, da so stroški dnevnega počitka za dve osebi 

znašali 120,00 EUR (račun Sava št. 5302-30-383) in so skladni s pogodbo. 

 

III. 12.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.12.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.13. Vodenje in svetovanje pri projektu Kurentovanje 2016 Natalija Ravter 

 

III.13.1. Pregledana dokumentacija: 

- Ponudba š. 26/2015 KPMG v višini 7.200 EUR, Predračun Studio svetlobe Natalija Ravter s.p. 

št. 10-010-000032 z dne 15. 10. 2015 v višini 5.500 plus DDV v višini 1.210 skupaj 6.710 EUR.  

- Naročilnica MOP 2016/000196 z dne 11. 1. 2016 v enaki višini. 

- Račun št. 16-300-000007 z dne 22. 2. 2016. 

 

III.13.2.Ugotovitve:  

Povpraševanje ni dokumentirano. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

III.13.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.13.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 
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III.14. Izvedba elektro in vodovodnih instalacij, dežurstva v KD in drugo s popisa 

 

III.14.1. Pregledana dokumentacija: 

- Povpraševanje z dne 6. 1. 2016,  

- Ponudbe Hišni servis Ivan Henak št. 1/16 z dne 8. 1. 2016 v skupnem znesku 2.500,00 EUR, 

izvajalec ni davčni zavezanec, Predračun ElektroNovateh d.o.o. št 0002/2016 z dne 8. 1. 2016 v 

višini 5.765,00 plus DDV v višini 1.268,00 EUR, uradni zaznamek, da ima povabljeni izvajalec 

g. Kelenc v tem času zasedene kapacitete«, 

- Naročilnica št 2016/000044 z dne 18.1.2016, 

- Račun št. 2/2016 z dne 12. 2. 2016 v višini 2.500 EUR skladno s ponudbo. 

 

III.14.2. Ugotovitve:  

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

III.14.3. Odzivno poročilo: 

Postopki so bili izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.14.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.15. Najem LED zaslonov 

 

III.15.1. Pregledana dokumentacija: 

- Ponudba ALL comb št. 17060 z dne 21. 12. 2017 v višini 8.125,00 EUR plus DDV 1.787,50 

EUR, skupaj 9.912,50 EUR; Predračun Studio B2 št. 1172015 z dne 24. 11 .2015 v višini 

14.850,00 EUR plus DDV 3.267,00 EUR skupaj 18.117,00 EUR; Video Z ponudba z dne 24. 

11. 2015 v višini 14.000,00 EUR plus DDV 22%; Ponudba Interplan št. 058/2015 z dne 24. 11. 

2015 v višini 12.120,00 EUR, skupaj z DDV 14.786,40 EUR. 

- Naročilnica št. 2016/000045 z dne 18. 1. 2016. 

- Račun ALL COMB; št. 18007 z dne 15. 2. 2116 v višini 9.912,50 EUR. 

 

III.15.2. Ugotovitve: 

- Povpraševanje ni dokumentirano. 

- Predračun oz. ponudbe treh neizbranih izvajalcev so datirani na isti datum 24. 11. 2015, 

ponudba izbranega izvajalca pa 21. 12. 2015. Glede na dejstvo, da povpraševanje po izvedbi 

storitev ni dokumentirano (datum povpraševanja), vzbuja pregledana dokumentacija sum 

fiktivnega  povpraševanja. 

 

III.15.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom.  

 

III.15.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.16. Avtorske in podjemne pogodbe 

 

III.16.1. Pregledana dokumentacija: 

Dokumentacija pri vsakem posameznem izvajalcu. 

 

III.16.2. Ugotovitve: 
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Z vse pregledane avtorske in podjemne pogodbe velja, da zanje ni dokumentiranega postopka izbire 

izvajalcev in pogajanja.  

Pojasnilo, da so bili povabljeni k sodelovanju na podlagi njihovih več letnih izkušenj pri navedenem 

in drugih podobnih projektih, pa zveni smiselno. 

 

Višina pogodbenih zneskov za izvedene storitve oz. aktivnosti je bila določena na osnovi ustno 

izvedenih pogajanj. Kot osnova so služili honorarji iz preteklih let in preverbe informativnih cen na 

trgu pri podobnih projektih. Preverba cene podobnih na trgu ni dokumentirana.  

 

Poročilo o opravljenem delu s strani pogodbenih izvajalcev storitev so korektno pripravljena. 

 

Navedbe koordinatorice projekta, da je višina honorarjev, če »bi bili zneski plačila na uro, če bi to 

primerjali z delom študentov, primerljivi s povprečnim plačilom študentskega dela, čeprav je bilo 

delo navedenih zunanjih sodelavcev več kot povprečno rutinsko delo« ne moremo komentirati, saj 

ne obstaja evidenca ur opravljenega dela. Lahko pa na osnovi predstavljenih poročil o opravljenem 

delu primerjavi s ceno drugih storitev v projektu podamo oceno, da opravljeno delo opravičujejo 

višino pogodbenih zneskov. 

 

III.16.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.16.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.17. Priprava koncepta, programa terminskega načrta za etnografski del projekta 

Kurentovanje 2016 

 

III.17.1. Pregledana dokumentacija: 

- POGODBA ŠT. 322-18/2015 z dne 1. 10. 2015 o avtorskem delu med osebo A (dokumentacija 

na MOP) in MOP 

-  Poročilo Kurentovanje 2016- Ocena z dne 16. 2. 2017 

- Odredbe za izplačilo v pogodbenem znesku in obveznimi zakonskimi davki in prispevki 

- Dokazila o neto izplačilu. 

 

III.17.2. Ugotovitve: 

Poročilo o opravljenem delu dokazuje izvršeno delo v skladu s pogodbo. Izplačila so bila v skladu s 

pogodbo. 

 

III.17.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.17.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.18.  Koordinacija javne infrastrukture pri postavitvi KD 

 

III.18.1. Pregledana dokumentacija: 

- Podjemna pogodba št. 322-12/2015 z dne 10.10 2016 med osebo B (dokumentacija na MOP) in 

MOP 

- Poročilo o opravljenem delu z dne 25. 2. 2016 

- Odredbe za izplačilo v pogodbenem znesku in obveznimi zakonskimi davki in prispevki 

- Dokazila o neto izplačilu z dne 1. 3. 2016. 
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III.18.2. Ugotovitve: 

Poročilo o opravljenem delu dokazuje izvršeno delo v skladu s pogodbo. Izplačila so bila v skladu s 

pogodbo. 

 

III.18.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.18.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 

 

III.19. Priprava strokovnih izhodišč iz varnostnega področja, koordinacija postavitve tras, 

infrastrukture in logistike za povorko 

 

III.19.1. Pregledana dokumentacija: 

- Podjemna pogodba št. 322-18/2015 z dne 1. 12. 2015 med osebo C (dokumentacija na MOP) in 

MOP 

- Poročilo Opravljene obveznosti v skladu z avtorsko pogodbo z dne 15. 2. 2016 

- Odredbe za izplačilo v pogodbenem znesku in obveznimi zakonskimi davki in prispevki 

- Dokazila o neto izplačilu z dne 1. 3. 2016. 

 

III.19.2. Ugotovitve: 

Poročilo o opravljenem delu dokazuje izvršeno delo v skladu s pogodbo. Izplačila so bila v skladu s 

pogodbo. 

 

III.19.3. Odzivno poročilo: 

Postopek je bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom. 

 

III.19.4. Končne ugotovitve: 

Enake ugotovitvam. 
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IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI: 

1. NO predlaga MOP, da v bodoče pripravi finančno poročilo z vidika izvedbe dogodka t.i. 

neodvisne osebe, ki ga izvaja (na primer v poročilu se prispevek MO Ptuj v višini 46.000 EUR 

upošteva kot prihodek, dejansko gre za stroške MO Ptuj). 

 

2. NO predlaga MOP, da pri pripravi finančnega poročila projektov upošteva stroške dela 

zaposlenih v občinski upravi, za kar naj se določi tudi način evidence ur dela na posameznih 

projektih. 

 

3. Mestna občina Ptuj nima pravilnika o ravnanju s tajnimi dokumenti, zato NO predlaga, da 

opredeli način ravnanja z dokumenti v primeru sklepanja pogodb, kadar je vsebina pogodbe 

opredeljena kot »skrivnost« oz. »tajnost«. 

 

4. V primeru sklepanja pogodb, kjer ni mogoča kontrola trga v primeru glasbenih skupin ali 

avtorskih pogodb, je potrebno voditi dokumentacijo o povpraševanju in pogajanjih.  

 

5. NO odbor predlaga, da MO Ptuj kadar je le mogoče sklepa pogodbe v slovenskem jeziku, s 

slovenskimi pogodbeniki pa dosledno. 

 

6. NO predlaga MOP, da pri izvajanju javnih naročil dosledno izvaja dokumentiranje in knjiženja 

povpraševanja, dospetja ponudb in izbora izvajalcev blaga in storitev. 

 

7. NO predlaga, da MOP pri sklepanju sponzorskih pogodb za več projektov v pogodbi določi 

deleže za posamezne projekte. 

 

8. NO odsvetuje ustne dogovore za oddajo poslov in predlaga dosledno sklepanje pogodb pred 

izvedbo dogodkov. 

 

 

ROK:  

NO MO Ptuj pričakuje od MO Ptuj v roku 3 mesecev pisna dokazila o izvedbi podanih 

priporočil in predlogov oz. njihove nadaljnje postopke. 

 

    Mag. Sonja ŽIBRAT,  

predsednica Nadzornega odbora 

                     Mestne občine Ptuj 

 

Člani nadzornega odbora: 

mag. Sonja ŽIBRAT, predsednica 

mag. Franc PREDIKAKA, namestnik predsednice 

Mirko KEKEC, član 

Anja MLAKAR, članica 

mag. Mojca ŠIBILA DROBNIČ, članica 

Žarko MARKOVIČ, član 

mag. Robert VIDOVIČ, član 

 

Poslati: 

- Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj, 

- nadzorovanemu  - MOP, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 

- županu Mestne občine Ptuj,  

- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.  

 


