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MESTNA OBČINA PTUJ 

NADZORNI ODBOR 

 

 

Številka: 060-12/2016 

Datum: 19. 9. 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 lis RS, 

št. 23/09, z dne 27. 3. 2009) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 23. redni seji, dne 19. 9. 

2018, sprejel 

 

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  

 Pregled proračunske postavke 622 Investicijsko vzdrževanje in  

upravljanje neprofitnih stanovanj 

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj 

 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Anja Mlakar, nosilka nadzora,  

2. Mirko Kekec, član. 

 

2. Poročevalec: / 

 

3. Ime nadzorovanega organa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj 

 

 

I. POVZETEK POROČILA 

 

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

Pregled proračunske postavke 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih 

stanovanj. Nadzor je bil izveden v obdobju maj – julij 2018 v prostorih Mestne občine Ptuj in v 

Podjetju za stanovanjske storitve Ptuj – v  nadaljevanju PSS Ptuj. 

 

Gre za postavko 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj. Sredstva 

so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj in so bila v letu 2017 

realizirana v višini 832.456 EUR. 

 

Sredstva se v proračunu vodijo evidenčno. Program porabe sredstev pripravi PSS Ptuj, ki je 

prevzelo v upravljanje neprofitna stanovanja v lasti MO Ptuj v skladu z dolgoročno pogodbo št. 

362-80/94 z dne 25. 2. 1994. 
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Ključne ugotovitve pri nadzoru so bile: 

 

1. Popolna odsotnost nadzora MO Ptuj nad vzdrževanjem premoženja, ki ga ima v 

upravljanju PSS Ptuj, kar izhaja iz ugotovitev: 

 Finančno poročilo o neprofitnih stanovanjih MO Ptuj pri pooblaščenem upravitelju PSS 

Ptuj in Poročilo o upravljanju stanovanj za preteklo leto in plan vzdrževanja za tekoče 

leto, ki ju MO Ptuj enkrat letno posreduje PSS Ptuj, nista sistematično povezani ter ne 

vsebujeta vsebinskih pojasnil posameznih postavk (npr. podrobnejša pojasnila 

posameznih odhodkov), ki bi omogočalo podrobnejšo analizo le-tega, s strani MO Ptuj pa 

se tako ne opravlja kontrolniška funkcija.  

 Polletno in letno finančno poročilo, ki ju pripravlja PSS Ptuj, med seboj nista usklajeni, 

saj ne zajemata enakega obdobja poročanja in temeljita na različnih računovodskih 

načelih (Finančno poročilo na načelu nastanka dogodka ter polletni poročili na načelu 

realizacije). 

 Plan vzdrževanj se pripravi vsako leto na podlagi zahtev najemnikov in rutinskih 

pregledov s strani PSS, med tem ko je MO Ptuj vključena predvsem v zvezi z 

revitalizacijo mestnega jedra, samega plana pa podrobneje ne preverja ali predpisuje 

(upravičenost postavk, prioritete,…). Pri tem bi bilo potrebno upoštevati tudi celovito 

strategijo MO Ptuj vezano na upravljanje s premoženjem MO Ptuj, ki pa je še vedno v 

pripravi. 

 Podjetje PSS Ptuj za izvajalca izbere tudi samega sebe (primer Investicije na Murkovi 7, v 

višini 1.455,71 EUR), pri čemer je brez ustrezne analize trga in primerjave z ostalimi 

ponudniki nemogoče presojati ekonomsko racionalnost tovrstne izbire. 

 MO Ptuj ne opravlja sistematičnega nadzora ne nad izbiro izvajalcev, kontrolo cen, ne 

nad izvedbo del oz. skladnost le-teh z naročenimi deli, tako iz vidika obsega, kot 

kakovosti. Občasno se je v preteklih letih opravila preverba izvedbe del na licu mesta, 

nazadnje v letu 2016.  

 Iz poročil tudi niso razvidni zneski izplačanih zavarovalnin, ki znižujejo strošek 

posamezne investicije, na drugi strani pa so stroški zavarovanj všteti med odhodke (v letu 

2016 in 2017 letno v višini 25.000 EUR). Sklenitev zavarovanja je v domeni PSS, MO 

Ptuj pa pri tem ne sodeluje, niti nima vpogleda v zavarovalno pogodbo.  

 Maksimalna višina najemnine je predpisana z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 

subvencioniranih najemnin. Najemnine so določene izključno na podlagi te Uredbe. 

Točkovanja v skladu z metodologijo opravlja na PSS zaposleni z ustreznimi znanji oz. 

potrdilom. Na MO Ptuj teh znanj oz. certifikata nimajo, zato tudi ne vršijo kontrole nad 

točkovanjem. 

 PSS dela manjše vrednosti naročajo izvajalcem na osnovi občasnih razpisov in 

preverjanja cen na trgu, izkušenj in referenc ter časovne razpoložljivosti, za vsa dela 

imajo več izvajalcev, izberejo tistega, ki je v danem (predvsem nujnem) trenutku 

sposoben delo izvesti, seveda ob ugodni in preverjeni ceni. Na podlagi izbranega vzorca 

investicij v letu 2017 so bile v dveh od 6 primerov dejansko pridobljene ponudbe s strani 

izvajalcev, vendar tudi v teh primerih ne za vsa dela. 

 

Na podlagi tega ugotavljamo, da MO Ptuj na takšnih podlagah ne more izvajati nikakršne 

vsebinske in finančne preverbe izvedenih investicij, saj gre za nepovezana, skopa in 
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premalo analitična poročila, ki ne dajejo ustreznih podlag za preverbo (npr. 

planirano/izvedeno po posameznih postavkah), prav tako se ne izvaja sistematični nadzor 

ne nad izbiro izvajalcev, kontrolo cen, ne nad izvedbo del oz. skladnost le-teh z naročenimi 

deli, tako iz vidika obsega, kot kakovosti. 

 

2. Na MO Ptuj se vsebinsko s področjem neprofitnih stanovanj ukvarja ena oseba, ki je 

zadolžena tudi za komunikacijo s podjetjem PSS. V primeru njene odsotnosti ni ustreznega 

nadomestila kadra, ki bi lahko v celoti vsebinsko pokrival to področje, niti ga ustrezno 

nadziral. 

 

 

II. OSNOVNI PODATKI O NADZORU 

 

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj 

 

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj 

 

Predmet nadzora: Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj v MO Ptuj 

 

Datum nadzora: maj – julij 2018 

 

 

III. UVOD 

 

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

 

Mestna občina Ptuj (MO  Ptuj) je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna 

lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij MO Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih 

potreb in interesov njihovih prebivalcev. 

 

V okviru občinske uprave MO Ptuj deluje Oddelek za gospodarske dejavnosti, katerega temeljne 

naloge se nanašajo na: 

 pripravo in izvajanje programov stanovanjske, komunalne in cestne dejavnosti; 

 pripravo razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na 

področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb; 

 pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemljišč; 

 vodenje evidence stavbnih zemljišč; 

 pripravo in izdelovanje programov revitalizacije starega jedra mesta Ptuja; 

 vodenje investicij s področja negospodarskih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, 

kadar Mestna občina Ptuj nastopa kot investitor; 

 predlaganje načina izvajanja gospodarskih javnih služb; 

 določanje standardov in normativov za gospodarske javne službe; 

 vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev; 

 vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb; 

 opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi 

prostori in stanovanji Mestne občine Ptuj; 
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 opravljanje premoženjskopravnih zadev in vodenje evidence nepremičnin Mestne občine 

Ptuj; 

 zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in gradnje socialnih stanovanj; 

 zadeve s področja prometa, zvez in energetike. 

 

V skladu s pogodbo št. 362-80/94 z dne 25. 2. 1994 je Občina Ptuj pooblastila Podjetje za 

stanovanjske storitve d.o.o. (PSS Ptuj), da za dobo 50 let v imenu občine in za svoj račun 

pridobiva, upravlja in oddaja stanovanja, ki so last občine po stanju na dan 1. 1. 1994, in ki so 

opredeljena kot neprofitna stanovanja v skladu s Stanovanjskim zakonom. Podjetju PSS Ptuj je 

bil na osnovi 93. in 94. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.18/91) in 5. člena 

Pravilnika o delovanju neprofitnih stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 64/93) s sklepom 

št. 361-00-402/93 z dne 16. 3. 1994 s strani Ministrstva za okolje in prostor podeljen status 

neprofitne stanovanjske organizacije. 

 

PSS Ptuj je pravna oseba zasebnega prava – družba z omejeno odgovornostjo, katere družbeniki 

so izključno fizične osebe. Na podlagi dostopnih podatkov v aplikaciji erar (https://erar.si/) so 

razvidni naslednji podatki o prihodkih in višini sredstev, prejetih s strani države oz. proračunskih 

uporabnikov, kjer je največji delež v okviru teh prihodkov prav s strani MO Ptuj. Le-ti so se sicer 

s strani MO Ptuj po letu 2006 bistveno zmanjšali, saj je MO Ptuj storitve upravljanja po pogodbi 

predala Javnim službam Ptuj. 

 

Tabela: Pregled prihodkov podjetja PSS Ptuj in prikaz deleža le-teh iz strani MO Ptuj in 

vseh proračunskih uporabnikov 

Leto 

Čisti prihodki od 

prodaje v EUR 

Transakcije s 

strani MO Ptuj 

Državna 

nakazila v 

EUR 

Odstotek 

prihodkov od 

MO Ptuj 

Odstotek vseh 

državnih 

nakazil 

2012 1.114.622,00 328.751,12 621.900,09 29% 51,50% 

2013 1.125.409,00 233.340,76 573.554,34 21% 50,96% 

2014 1.112.727,00 230.902,10 524.455,02 21% 43,54% 

2015 1.114.455,00 222.262,61 671.417,23 20% 55,69% 

2016 1.173.381,89 232.048,59 868.294,79 20% 70,43% 

Vir: (https://erar.si/) 

 

Gledano tabelo lahko ugotovimo, da prihodki s strani MO Ptuj za PSS predstavljajo pomemben 

del vseh poslovnih prihodkov. 

 

Nadzor sta opravila Mirko Kekec in  Anja Mlakar. Nadzor je bil opravljen na delovnih sestankih 

na MO Ptuj: 

 sestanek na MO Ptuj dne 29. 5. 2018 ter 

 sestanek v PSS Ptuj dne 2. 7. 2018. 

 

2. Pravne podlage 

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je umestil nadzor Pregled proračunske postavke 622 

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj v letni plan dela že v plan za leto 

2016 in nato v 2017. Zaradi objektivnih razlogov le-ta ni bil izveden in je bil ponovno vključen v 

plan za leto 2017.  

Kronologija planiranja nadzora je bila sledeča: 

https://erar.si/
https://erar.si/


Stran 5 od 18 

 

 NO je na 10. seji, dne 4. 2. 2016, sprejel program izvedbe nadzora za leto 2016 (takrat je bil 

nadzor PSS prvič umeščen v program dela), 

 na 15. seji, dne 6. 2. 2017, sprejet program za leto 2017 - planiran nadzor PSS,  

 na 19. seji, dne 9. 1. 2018, sprejet program za leto 2018 - ponovno planiran nadzor PSS. 

 

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  

 izdal Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, sklep št. 060-12/2016 z 

dne 10. 7. 2017 o izvedbi nadzora - Pregled proračunske postavke 622 Investicijsko 

vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, 

 sklep s št. 060-12/2016 z dne 10. 7. 2017 o imenovanju delovne skupine za izvedbo 

nadzora ter  

 sklep s št. 060-12/2016 z dne 31. 5. 2018 o spremembi sklepa o imenovanju delovne 

skupine za izvedbo nadzora.  

 

V skladu s slednjim se za izvedbo nadzora izmed članov nadzornega odbora imenuje dvo - 

članska delovna skupina v sestavi: 

-  Anja Mlakar – nosilka nadzora in 

- Mirko Kekec – član. 

 

Podjetju za stanovanjske storitve sklep ni bil izdan, saj gre za podjetje v zasebni lasti, lahko pa se 

v okviru nadzora pregleda izpolnjevanje obveznosti v skladu s pogodbo sklenjeno med MOP in 

PSS. 

 

4. Namen in cilji nadzora 

Namen in cilji nadzora: 

o preveriti skladnost izvedenih investicijskih vzdrževanj v neprofitna stanovanja MO Ptuj v 

skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,  

o preveriti popolnost in zakonitost izdatkov za investicijsko vzdrževanje in upravljanje 

neprofitnih stanovanj MO Ptuj ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj za 

leto 2017, 

o preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev MO Ptuj za 

investicijska vzdrževanja in upravljanje neprofitnih stanovanj MO Ptuj, 

o poročati o ugotovljenih nepravilnostih pri nadzoru proračunske postavke 622 

Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj MO Ptuj ter  

o dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje Mestne občine Ptuj na področju 

investicijskega vzdrževanja in upravljanja neprofitnih stanovanj MO Ptuj. 

 

5. Uporabljene metode pri nadzoru 

Nadzor je potekal na sedežu MO Ptuj in v PSS Ptuj s pregledom pogodbe med PSS Ptuj in MO 

Ptuj, planskih dokumentov, poročil, dokumentacije za izbrana investicijska vzdrževanja ter 

proučitvijo pripadajoče zakonodaje. Pri nadzoru smo se omejili na pregled investicijskih 

vzdrževanj za leto 2017 na podlagi izbranega vzorca ter razpoložljive dokumentacije. 

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj, ki so v lasti MO Ptuj ni bilo predmet tokratnega 

nadzora. 
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Pregledali smo naslednjo dokumentacijo: 

- pogodbo med MO Ptuj in PSS št. 362-80/94 z dne 25. 2. 1994 s pripadajočimi aneksi, 

- sklep o vpisu PSS Ptuj v register neprofitnih stanovanjskih organizacij pod zaporedno 

številko 11/94, 

- vzorec najemne pogodbe za neprofitna stanovanja, 

- Plan vzdrževanja za leto 2017 in Poročilo o upravljanju za stanovanja v lasti MO Ptuj za 

leto 2017, 

- Finančno poročilo o neprofitnih stanovanjih MO Ptuj pri pooblaščenem upravitelju PSS 

Ptuj za leto 2017, 

- Lista neprofitnih stanovanj MO Ptuj v upravljanju PSS na datum 6. 7. 2018, 

- Ponudbe ter druge podlage (investicijski program, popis del, soglasje MO Ptuj, 

korespondenca z MO Ptuj,…) za izvedbo vzdrževalnih del za izbrane investicije, 

- fakture za izvedbo vzdrževalnih del za izbrane investicije.  

 

Posamezni pregledani dokumenti so navedeni v ugotovitvenem delu poročila. 

 

Ključna zakonodaja, ki jo je bilo pri nadzoru proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje in 

upravljanje neprofitnih stanovanj MO Ptuj potrebno upoštevati: 

- Stanovanjski zakon (SZ – 1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 

45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – 

odl. US in 27/17), 

- Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij (Uradni list 

RS, št. 64/93 in 69/03 – SZ-1), 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 

99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15), 

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13), 

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 

20/04 in 18/11). 

 

 
IV.  UGOTOVITVENI DEL 

 

1. DELOVANJE PSS KOT NEPROFITNE STANOVANJSKE ORGANIZACIJE 

 

1.1 Zakonske podlage 

Podjetju PSS Ptuj je bil na osnovi 93. in 94. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 

18/91) in 5. člena Pravilnika o delovanju neprofitnih stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, 

št. 64/93) s sklepom št. 361-00-402/93 z dne 16. 3. 1994 s strani Ministrstva za okolje in prostor 

podeljen status neprofitne stanovanjske organizacije. Pogoji in način delovanja neprofitnih 

stanovanjskih organizacij je natančneje predpisan s Pravilnikom o posebnih pogojih delovanja 

neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

 

Za preverjanje poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij je pristojen oz. stanovanjska 

inšpekcija v okviru Ministrstva za okolje in prostor RS. Le-ta je dne 16. 3. 2016 po uradni 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2365
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-6333
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3605
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3128
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dolžnosti na podlagi določb 124. in 153.a člena Stanovanjskega zakona ter na podlagi določb  19. 

člena in drugega odstavka 29. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru PSS Ptuj pozvalo, da 

dostavi podatke in dokumentacijo v zvezi s poslovanjem zavezanca kot neprofitne stanovanjske 

organizacije, kjer so zahtevali: 

- podatke o vseh statusnih spremembah, ki niso bile prijavljene v register neprofitnih 

stanovanj, Inšpektorat RS za okolje in prostor 

- pridobljena in odtujena neprofitna stanovanja v času od 2005 do 2015 (število in 

vrednost) po letih, 

- trenutno stanje stanovanjskega fonda (število in vrednost stanovanj, število nezasedenih 

stanovanj), 

- podatke o celotnem prihodku, prihodke iz poslovanja neprofitne stanovanjske dejavnosti 

in prihodke iz drugih dejavnosti v letih 2013 do 2015, 

- podatke o porabi čistega dobička v letih 2013, 2014 in 2015 po namenu, 

- podatke o ugodnostih po drugem odstavku 3. člena Pravilnika oziroma 151. a člena 

Stanovanjskega zakona, in sicer vrsta ugodnosti, naziv osebe, ki je tako ugodnost 

podelila, znesek ugodnosti ter podatek o višini in namenu porabe tako pridobljenih 

ugodnosti v letu 2010 do 2015, 

- podatke o oddaji stanovanj 2013, 2014 in 2015 z izjavo, katera so bila oddana po 

prednostni listi, oblikovani na podlagi javnega razpisa, 

- podatke o odtujitvi stanovanj iz 9. člena Pravilnika v letih 2010 do 2015, 

- izjavo, da so najemnine neprofitnih stanovanj oblikovane skladno z Metodologijo za 

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in/ali seznam stanovanj o oblikovanju 

najemnin v letih 2013, 2014 in 2015. 

 

Kršitve, ki bi narekovale, da se NSO po Stanovanjskem zakonu pozove k odpravi nepravilnosti, 

niso bile ugotovljene. Podrobnejše pojasnilo o opravljenih nadzorih neprofitnih stanovanjskih 

organizacij, v okviru katerega je bil izveden tudi nadzor v PSS Ptuj, je bil dne 25. 11. 2016 

objavljen na spletni strani MOP RS, na naslednji povezavi 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7244/. 

 

Ugotovitve:  

Glede na zgoraj navedena dejstva oz. že opravljen nadzor s strani stanovanjske inšpekcije 

Inšpektorata RS za okolje in prostor iz leta 2016, kjer ni bilo ugotovljenih kršitev, nadzorni 

odbor ni dodatno preverjal delovanje PSS Ptuj v smislu preverjanja delovanja le-te v 

skladu s Pravilnikom o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

 

 

1.2 Pogodba med MO Ptuj in PSS Ptuj 

 

1.2.1 Predmet pogodbe 

 

V skladu s pogodbo št. 362-80/94 z dne 25. 2. 1994 je Občina Ptuj pooblastila PSS Ptuj, da za 

dobo 50 let v imenu občine in za svoj račun pridobiva, upravlja in oddaja stanovanja, ki so last 

občine po stanju na dan 1. 1. 1994, in ki so opredeljena kot neprofitna stanovanja v skladu s 

Stanovanjskim zakonom.  

 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7244/
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V skladu s pogodbo je prav tako Občina Ptuj prenesla v razpolaganje PSS Ptuj opremljeno 

stavbno zemljišče na delu parcele št. 487/1 v približni izmeri 17.377 m2 , na katerem je po 

veljavnem zazidalnem načrtu predvidena gradnja neprofitnih stanovanj.  

 

Pogodba je sestavljena iz 5 členov. Dodatno je bil k pogodbi dne 24. 11. 1997 sklenjen aneks, 

kjer so podrobneje določene vrste evidenc in poročila v zvezi z neprofitnimi stanovanji. V aneksu 

so  prav tako določene nadaljnje pravice in obveznosti vezano na dolgoročno obveznost do 

občine iz naslova kredita danega za gradnjo neprofitnih stanovanj in pripadajočega zemljišča 

sofinanciranja občine, danega za dobo 25 let (od 1. 1. 1996 dalje) in se nanaša na del sredstev v 

višini sofinanciranja občine. Ta stanovanja in zemljišče postanejo last občine in se plačajo s 

pobotom. Odplačilo še ni poteklo, zato le-to ni bilo podrobneje vključeno v nadzor.  

 

Po stanju na dan 31. 12. 2017 PSS Ptuj upravlja 620 stanovanj, ki so v lasti MO Ptuj, v skupni 

površini 35.363 m2 oz. povprečno 57,12 m2 na stanovanje. Od leta 1995 se je število pogodbeno 

prevzetih neprofitnih stanovanj zmanjšalo za okrog 59 %. 

 

Na MO Ptuj se vsebinsko s področjem neprofitnih stanovanj ukvarja ena oseba, ki je zadolžena 

tudi za komunikacijo s podjetjem PSS. V primeru njene odsotnosti ni ustreznega nadomestila 

kadra, ki bi lahko v celoti vsebinsko pokrival to področje, niti ga ustrezno nadziral. 

 

MO Ptuj je leta 2012 želela prekiniti pogodbo. Dne 3. 3. 2007 je namreč začel veljati Zakon o 

stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki je v drugem odstavku 9. člena posebej izrecno 

uredil upravljanje s stvarnim premoženjem samoupravnih stanovanjskih skupnosti. V skladu s 

predmetnim zakonom so upravljavci premoženja samoupravnih stanovanjskih skupnosti uprava 

lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca določi organ, pristojen za 

izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti s svojim aktom. 

 

Določbe omenjenega zakona so prisilne narave in ne dopuščajo drugačnega ravnanja samouprave 

stanovanjske skupnosti. Podjetje PSS Ptuj pa je pravna oseba zasebnega prava – družba z 

omejeno odgovornostjo, katere družbeniki so izključno fizične osebe. Na podlagi navedenega je 

Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, po pooblastilu Mestne občine Ptuj, dne 13. 11. 2012 

vložila tožbo zaradi ugotovitve prenehanja pogodbe in podrejeno zaradi ugotovitve ničnosti 

pogodbe. Tožbenemu zahtevku Mestne občine Ptuj, Okrožno sodišče na Ptuju, na podlagi sodbe 

z dne 11. 3. 2014, ni pritrdilo. Prav tako je Višje sodišče v Mariboru pritožbo Mestne občine Ptuj 

zavrnilo in potrdilo prvo sodno stopnjo. Župan Mestne občine Ptuj se je nadalje odločil, da se 

revizije na odločitev višjega sodišča ne vloži. 

 

1.2.2. Poročanje in kontrola 

V skladu z aneksom z dne 24. 11. 1997 je podjetje dolžno do 28. februarja tekočega leta za 

preteklo leto dati poročilo občini, ki mora vsebovati vse podatke o prihodkih, odhodkih in druge 

podatke po tem aneksu. Poročanje se tako izvaja enkrat letno, ko PSS občini pošlje Finančno 

poročilo ter  Poročilo o upravljanju stanovanj za preteklo leto in plan vzdrževanja za tekoče leto.  

 

V spodnji tabeli prikazujemo prihodke in odhodke PSS v obdobju 2013 – 2017, iz katere je 

razvidno, da je v tem obdobju PSS presegala prihodke nad odhodki,  v skupnem znesku 

36.146,97 EUR.  
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V proračunu MO Ptuj se sredstva na postavki 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje 

neprofitnih stanovanj vodijo evidenčno in so bila v letu 2017 realizirana v višini 832.456 EUR. 

Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj  

Program porabe sredstev pripravi PSS Ptuj v skladu z dolgoročno pogodbo št. 362-80/94 z dne 

25. 2. 1994. PSS Ptuj MO polletno posreduje še odlok – Poraba sredstev najemnin neprofitnih, 

profitnih in službenih stanovanj MO Ptuj z navedbo plačanih najemnin in porabo sredstev. 

Stroške navedene v omenjenih odlokih MO Ptuj vključi v Zaključni račun MO Ptuj. Za leto 2017 

je PSS Ptuj posredovala naslednji poročili: 

- dne 20. 6. 2017 Poraba sredstev najemnin neprofitnih, profitnih in službenih stanovanj 

MO Ptuj za obdobje 1 .12. 2016 do 31. 5. 2017, kjer navajajo plačane najemnine v višini 

422.448 EUR ter stroške v višini 363.529 EUR in 

- dne 20. 12. 2017 Poraba sredstev najemnin neprofitnih, profitnih in službenih stanovanj 

MO Ptuj za obdobje 1 .6. 2017 do 30. 11. 2017, kjer navajajo plačane najemnine v višini 

409.196 EUR ter stroške v višini 521.169 EUR.  

 

Skupaj so torej glede na omenjeni poročili v obdobju 1. 12. 2016 – 30. 11. 2017 plačane 

najemnine znašale 831.594 EUR in stroški v višini 884.698 EUR, kar pomeni preveč porabljena 

sredstva v višini 53.104 EUR. Iz proračunske postavke je bilo plačanih še 861,82 EUR pa 

posredovanje pri prodaji nepremičnin. Torej so stroški na postavki 622 v letu 2017 znašali 

422,448 EUR in 409.146 EUR (PSS) ter plačilo posredovanja pri prodaji, kar skupaj zanaša 

832.455,82 EUR.  

 

Pri pregledu Finančnega poročila za leto 2017 ugotavljamo, da je le-to pripravljeno na dveh 

straneh po točkah, določenem v aneksu. Vsebinska pojasnila so v določeni meri vključena v 

drugem poročilu, vendar ni sistematične povezave med njima, tako da bi slednje vsebovalo npr. 

vsebinska pojasnila posameznih postavk (npr. podrobnejša pojasnila posameznih odhodkov). 

Sklepati je mogoče, da se s strani MO Ptuj tako ne opravlja kontrolniška funkcija. Prav tako ni 

razvidna poraba proračunske postavke, saj se znesek na postavki 622 iz zaključnega računa MO 

Ptuj za leto 2017 ne ujema z navedenimi postavkami v Finančnem poročilu. Razlika je tudi glede 

na vsoto obeh polletnih poročil o stroških, saj: 

 ne zajemata enakega obdobja poročanja (Finančno poročilo za obdobje poslovnega leta 

ter polletni poročili na načelu realizacije za obdobje december 2016 – november 2017) in  

 sta pripravljeni po različnih računovodskih načelih (Finančno poročilo na načelu nastanka 

dogodka ter polletni poročili na načelu realizacije). 

 

 

 

Postavka 2013 2014 2015 2016 2017 
Skupaj 2013 – 

2017 

Neto fakturirane 

najemnine 
855.795,33 851.168,47 835.855,68 805.619,82 791.640,13 4.140.079,43 

Prihodki 558.125,87 524.765,08 631.371,69 509.454,66 536.187,87 2.759.905,17 

Odhodki 565.365,73 487.236,14 586.256,16 523.440,28 561.459,89 2.723.758,20 

Poslovni izid tekočega 

leta 

-       

7.239,86 
37.528,94 45.115,53 -     13.985,62 -     25.272,02 36.146,97 
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Ugotovitve:  

1. PSS Ptuj MO Ptuj enkrat letno posreduje Finančno poročilo o neprofitnih stanovanjih MO 

Ptuj pri pooblaščenem upravitelju PSS Ptuj in Poročilo o upravljanju stanovanj za preteklo 

leto in plan vzdrževanja za tekoče leto, ki nista sistematično povezani ter ne vsebujeta 

vsebinskih pojasnil posameznih postavk (npr. podrobnejša pojasnila posameznih 

odhodkov), ki bi omogočalo podrobnejšo analizo le-tega, s strani MO Ptuj pa se tako ne 

opravlja kontrolniška funkcija.  

2. PSS pripravlja polletno in letno finančno poročilo, ki med seboj nista usklajeni, saj ne 

zajemata enakega obdobja poročanja in temeljita na različnih računovodskih načelih 
(Finančno poročilo na načelu nastanka dogodka ter polletni poročili na načelu realizacije). 

3. Na podlagi ugotovitev po točko 1. in 2. ugotavljamo, da MO Ptuj na takšnih podlagah ne 

more izvajati nikakršne vsebinske in finančne preverbe izvedenih investicij, saj gre za 

nepovezana, skopa in premalo analitična poročila, ki ne dajejo ustreznih podlag za 

preverbo. Že na podlagi vzorca investicij v letu 2017 lahko ugotovimo (podrobneje 

predstavljeno pod točko 2.3), da poročilo vsebuje tudi mnoge vsebinske napake (podvajanje 

zneskov, napačne navedbe na računih,…), ki bi z določenimi kontrolnimi mehanizmi oz. 

kontrolami zneskov lahko bila ugotovljena, tako pa sedaj upravičeno obstaja dvom v 

pravilnost le-teh. 

4. Aneks določa, da bo podjetje iz zbrane najemnine ugotovilo delež, ki se nanaša na 

amortizacijo po vsakokratnih predpisih za NSO. V času podpisa aneksa k pogodbi je ta delež 

znašal 57,59 %. Pri pregledu poročila za leto 2017 ugotavljamo, da je ta delež enak tudi v 

letu 2017. 

 
 

2. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE NEPROFITNIH STANOVANJ 

 

2.1 Najemna pogodba za neprofitna stanovanja 

 

Najemnik ob prejemu neprofitnega stanovanja v najem podpiše najemno pogodbo za nedoločen 

čas. PSS pravilno rabo stanovanj preverja občasno, sicer pa ima v skladu z najemno pogodbo za 

namene preverbe pravilne uporabe stanovanja dovoljen vstop v stanovanje največ dvakrat letno. 

 

Maksimalna višina najemnine je predpisana z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. 

Najemnine so določene izključno na podlagi te Uredbe. Odloka, ki bi določal vpliv lokacije ni 

bilo sprejetega. 

 

Vsako stanovanje ima, na podlagi metodologije, zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja 

(točkovalni zapisnik). Določene so maksimalne najemnine, ker je vedno vzeta letna stopnja 4,68 

(ta faktor se lahko tudi manjša). Na podlagi 10. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje 

vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb lahko stanovanje točkujejo pooblaščeni ocenjevalci 

vrednosti nepremičnin, registrirani pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter sodni cenilci gradbene 

stroke. Stanovanja lahko točkujejo tudi fizične osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo 

gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri, če opravijo ustrezno izobraževanje za točkovanje 

stanovanj po tem pravilniku. Navodilo o usposabljanju za točkovanje stanovanj in program 

izobraževanja predpiše minister pristojen za stanovanjske zadeve. Izobraževanje iz prejšnjega 

odstavka opravlja Slovenski inštitut za revizijo. Fizične osebe morajo ob koncu izobraževanja 
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opraviti preizkus znanja, s pridobljenim potrdilom dokazujejo usposobljenost vrednotenja po tem 

pravilniku.  

 

Ugotovitve: 

1. PSS pravilno rabo stanovanj preverja občasno, sicer pa ima v skladu z najemno pogodbo za 

namene preverbe pravilne uporabe stanovanja dovoljen vstop v stanovanje največ dvakrat 

letno. Smiselno bi bilo sistematično preverjanje pravilne rabe stanovanj ter stanja le-teh ter 

pravočasno opozoriti najemnike na obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe iz tega naslova, hkrati 

pa zagotoviti sprotno vzdrževanje stanovanj. 

2. Točkovanja v skladu z metodologijo opravlja na PSS zaposleni z ustreznimi znanji oz. 

potrdilom. Na MO Ptuj teh znanj oz. certifikata nimajo, zato tudi ne vršijo kontrole nad 

točkovanjem. 

3. Pri višini najemnin za stanovanja v starem mestnem jedru, ki zaradi svoje specifike terjajo 

visoke vzdrževalne stroške, bi bilo smiselno vključiti še faktor lokacije (v skladu s 

problematiko v točki 2.2.). 

 

2.2 Planiranje vzdrževanj za neprofitna stanovanja 

 

PSS Ptuj vsakič pri pripravi poročila za preteklo leto pripravi plan vzdrževanja za tekoče leto, ki 

ga posreduje MO Ptuj. Plan vzdrževanja pripravi PSS Ptuj na podlagi zbranih vlogah s strani 

najemnikov in na podlagi rutinskih pregledov, v okviru predvidenih sredstev iz naslova najemnin. 

Pri tem je potrebno upoštevati še določila Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjih stavb 

in stanovanj.  

 

Večino vlog z manjšimi vzdrževalnimi deli odpravi PSS takoj, preostale vloge pa po 

pomembnosti razporejajo v tekoče ali prihodnje vzdrževalno leto. Med prejetimi zahtevki je tudi 

veliko takih, ki so neupravičeni, saj gre za zahteve po povečanju standarda stanovanja. 

Neprofitna najemnina pa predstavlja nadomestilo za uporabo najemnega stanovanja in se 

namenja za ohranitev obstoječe vrednosti stanovanja v skladu s predpisi.  

 

Pri planu je MO Ptuj vključena v zvezi z revitalizacijo mestnega jedra, sicer pa samega plana 

podrobneje ne preverja (upravičenost postavk, prioritete,…).  

 

Starostna struktura neprofitnega stanovanjskega fonda je izredno neugodna, saj je večina 

stanovanj starejših od 60 let. V skladu s tem se veča obseg nepredvidenih del. Največji problem 

predstavljajo stanovanja v starem mestnem jedru, kjer je standard stanovanj sorazmerno nizek 

zaradi nizkih najemnin in visokih vzdrževalnih stroškov, saj je potrebno pogosto vzdrževati ali 

obnavljati celoten objekt in ne samo stanovanja. Hkrati je potrebno slediti zakonodaji s področja 

varstva kulturne dediščine, ki celoten strošek vzdrževanja dodatno draži. 

 

Drug segment problematike predstavljajo neplačniki, ki predstavlja med 5 in 6 % vseh najemnin. 

Slednje je z uvedbo elementa »osebnega stečaja« posebej problematično, saj se neplačniki tako z 

zlorabo tega inštrumenta lahko znova prijavljajo na razpise in so upravičeni do neprofitnih 

stanovanj, ki pa jih nato spet ne plačujejo. Zoper neplačnike so bila v letu 2017 vložena vsa 

pravna sredstva izvršbe ali tožbe za izpraznitev stanovanj. Teh je bilo v letu 2017, 136. 

 

Celovita strategija upravljanja s premoženjem MO Ptuj je v pripravi in je kljub pozivu nismo 

dobili v pregled. 
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PSS Ptuj v okviru letnega poročila o upravljanju stanovanj poroča tudi o realiziranih investicijah 

oz. vzdrževalnih delih nad 500 EUR, ki jih grupira po glavnih skupinah (realizacija iz plana 

2017, vzdrževanje večstanovanjskih stavk skladno s sorazmernim lastniškim deležem, prazna 

stanovanja ter nepredvidena dela – razno). Na koncu je prikazana skupna vsota le-teh. Posamezne 

postavke se v omenjenih grupah pojavljajo 2 krat (npr. Murkova 7), kar pomeni, da na koncu 

prikazana vsota vrednosti realizacije vzdrževalnih del za leto 2017 ni pravilna. Prav tako ni 

vključenega pregleda planirano/realizirano, iz katerega bi bilo mogoče ugotoviti odstopanja glede 

na planirana sredstva. 

 

Ugotovitve: 

1. Plan vzdrževanj se pripravi vsako leto na podlagi zahtev najemnikov in rutinskih pregledov s 

strani PSS, med tem ko je MO Ptuj vključena predvsem v zvezi z revitalizacijo mestnega 

jedra, samega plana pa podrobneje ne preverja ali predpisuje (upravičenost postavk, 

prioritete,…). Pri tem bi bilo potrebno upoštevati celovito strategijo MO Ptuj vezano na 

upravljanje s premoženjem MO Ptuj.  

2. V letnem poročilu o upravljanju stanovanj za leto 2017 ugotavljamo: 

- posamezne postavke se v omenjenih grupah pojavljajo 2 krat (npr. Murkova 7), kar 

pomeni, da na koncu prikazana vsota vrednosti realizacije vzdrževalnih del za leto 

2017 ni pravilna. 

- ni vključenega pregleda planirano/realizirano po posameznih postavkah, iz katerega 

bi bilo mogoče ugotoviti odstopanja glede na planirana sredstva za posamezno leto ter 

primerjava po letih. 

 

Tako pripravljeno poročilo tako ne daje zadostnih podatkov o planiranih/realiziranih 

investicijah po posameznih postavkah, kar bi predstavljalo podlago za učinkovito 

spremljanje izvedbe le-teh v skladu s planiranim in navedbo razlogov za odmike. Velik del 

(v letu 2017 ca. 35 % vrednosti vseh realiziranih vzdrževalnih del oz. investicij) predstavlja 

postavka nepredvideno. Ravno zaradi visokega deleža te postavke je toliko bolj pomembno 

ustrezno, na določenih kriterijih oz. prioritetah pripravljeno načrtovanje. 

 

 

2.3 Pregled izbranih investicij za leto 2017 

 

V okviru nadzora smo izbrali vzorec 6 vzdrževalnih del oz. investicij v letu 2017. Le-te 

prikazujemo v spodnji tabeli. 

 

Ob pregledu smo se osredotočili na izbiro izvajalcev in pregled računov za opravljene storitve.  
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Tabela: Prikaz pregledanih investicij v neprofitna stanovanja v letu 2017 

 

Zap. 

št. 
Stanovanje 

Vrednost 

del v 

EUR 

Vrsta 

investicije 
Opis del Izvajalec Pregledana dokumentacija Ugotovitve 

2.3.1 
VOŠNJAKOVA 

1 
8.584,80 

Menjava 

oken 

Menjava oken v dveh 

stanovanjih v skladu 

s planom in navodili 

ZVKD. Gre za lesena 

okna kasetne izvedbe. 

Miran Veit 

s.p. 

Račun št. 10100-00094/17 z dne 19. 

9. 2017 v višini 4.769,82 EUR 

Račun št. 10100-00095/17 z dne 19. 

9. 2017 v višini 3.814,98 EUR 

Račun ne vsebuje specifikacije oz. 

razdelitev cen po posameznih 

postavkah, temveč samo navedbo 

postavk in skupni znesek računa. 

2.3.2 

RIMSKA 

PLOŠČAD 15 

 

6.717,83 
Obnova 

stanovanja 

Manjša in hitra 

obnova stanovanja – 

kopalnica, opleski, 

popravilo podov. 

Miran Veit 

s.p. 

Račun št. 10100-00069/17 z dne 17. 

7. 2017 v višini 6.717,83 EUR 

Račun ne vsebuje specifikacije oz. 

razdelitev cen po posameznih 

postavkah, temveč samo navedbo 

postavk in skupni znesek računa. 

2.3.3 
PREŠERNOVA 

ULICA 32 
18.414,14 

Sanacija 

strehe 

Intervencijska 

sanacija strehe po 

neurju, izvajalec je 

bil izbran na osnovi 

ponudbe, referenc in 

časovne 

razpoložljivosti 

(krovci so bili 

zasedeni z drugimi 

sanacijami). Račun je 

bil v višini 7.006 

EUR delno poravnan 

iz zavarovalnice. 

Hermes – 

es, d.o.o. 

Račun št. 17-360-0000040 z dne 7. 

9. 2017 v višini 18.414,16 EUR 

Računu je priložena specifikacija z 

opredelitvijo cen po enoti mere. Prav 

tako v poročilu ni nikjer naveden 

znesek, ki je bil povrnjen s strani 

zavarovalnice. 

 

2.3.4 
MESTNI VRH 

89 
17.974,71 

sanacija po 

požaru 

Interventna sanacija 

po požaru, izvajalec 

izbran na osnovi 

ponudbe, referenc in 

predvsem časovne 

razpoložljivosti – gre  

pa za starejši objekt 

in s sistemom 

dimnikov, za kar je 

Murko 

gradbeni-

štvo 

Račun št. 60/2017 z dne 10. 7. 2017 

v višini 8.368,25 EUR 

Račun št. 85/2017 z dne 18. 8. 2017 

v višini 9.328,00 EUR 

 

Skupni obračun v višini 17.695,07 

EUR 

 

Računu je priložena specifikacija z 

opredelitvijo cen po enoti mere. 

 

 

Znesek računov se ne ujema z 

zneskom navedenim v poročilu o 

izvedenih investicijah in odstopa za 

278,46 EUR.  
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bilo potrebno 

ogromno prebojev po 

celotnem objektu. 

 

 

 

 

 

Zap. 

št. 

Stanovanje Vrednost 

del v € 

Vrsta 

investicije 

Opis del Izvajalec Pregledana dokumentacija Ugotovitve 

2.3.5 

SLOVENSKI 

TRG 9 

 

24.987,48 
Popravilo 

cimsa fasade 

Sprva je bilo 

potrebno sanirati 

(poškodovani cims 

fasade objekta, nato 

je bilo s strani MO 

Ptuj navodilo, da se 

sanira kompleten 

zgornji del fasade. 

Gradbeni- 

štvo Janez 

MURKO 

s.p. 

Prejete ponudbe: 

1.  IGNS ERŽEN z dne 10. 11. 

2016 v vrednosti 10.314,26 EUR 

2. GAMA gradnje d. o. o. z dne 14. 

11. 2016 v vrednosti 10.190,46 

EUR 

3. Gradbeništvo Janez MURKO s.p. 

z dne 8. 11. 2016 v vrednosti 

9.541,92 EUR. 

Nadalje so zaradi ureditve spodnjih 

poslovnih prostorov, ki so v lasti 

MO Ptuj, dobili zahtevo, željo s 

strani MO Ptuj, da se uredi celotna 

fasada. Pridobili so ponudbo za 

spodnji del – istega izvajalca, saj je 

obnova že trajala. Ponudba, 

pridobljena 10. 1. 2017 je znašala 

8.325,57 EUR in dela so naročili ter 

izvedli. 

Sprva je bilo potrebno sanirati  

poškodovani cims fasade objekta. 

Nato so prejeli navodilo da se sanira 

kompleten zgornji del fasade, saj bi 

bila barvna razlika fasade očitna, za 

kar so na osnovi popisa prejeli 

ponudbe in s soglasjem MO Ptuj  

izbrali najugodnejšega izvajalca 

Murko gradbeništvo. 

2.3.6 

MURKOVA 

ULICA 7 

 

27.142,99 
Sanacija 

fasade 

Celoten projekt 

obnove ulične fasade 

na objektu Murkova 

7. 

GP Project 

ing 

 

Restavriran

je 

umetniških 

del 

Benjamin 

Korošec 

s.p. 

Podjetje PSS je izdelalo 

investicijski program obnove ulične 

fasade na objektu Murkova 7. 

Pridobili so 3 ponudbe izvajalcev: 

1. SINERA RADELJ z dne 20. 5. 

2017 v višini 37.381 EUR, 

2. Gradbeništvo Mulec z dne 22. 5. 

2017 v višini 40.100 EUR ter 

3. GP PROJECT ING z dne 22. 5. 

2017 v višini 35.360,57 EUR. 

V ponudbah niso bili vključeni 

stroški gradbenega in varnostnega 

nadzora ter izdelava varnostne 

knjige.  

 

Na osnovi prejetih ponudb in izbire 

najugodnejšega ponudnika, ki bi 

edini z deli lahko pričel  19. 6. 2017, 

so od MO Ptuj, katere delež v stavbi 

je predstavljal 21,66%, prejeli 
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PSS Ptuj 

d.o.o. 

 

NAJ-ING 

d.o.o. 

V ponudbah niso bili vključeni 

stroški gradbenega in varnostnega 

nadzora ter izdelava varnostne 

knjige. 

 

Račun GP Project ing  št. 2017-

0091 z dne 30. 6. 2017 v višini 

12.022,04 EUR 

 

Račun GP Project ing  št. 2017-

0112 z dne 31. 7. 2017 v višini 

10.472,96 EUR 

 

Račun GP Project ing  št. 2017-

0127 z dne 31. 8. 2017 v višini 

5.677,37 EUR 

 

Račun GP Project ing  št. 2017-

0154 z dne 30. 9. 2017 v višini 

4.193,50 EUR 

 

Račun Benjamin Korošec s.p. št. 

07/2017 z dne 17. 8. 2017 v višini 

800 EUR 

 

Račun NAJ-ING d.o.o. št. 

1002014/2017 z dne 22. 6. 2017 v 

višini 319,64 EUR 

 

Račun NAJ-ING d.o.o. št. 

100307/2017 z dne 21. 8. 2017 v 

višini 488,00 EUR 

 

Račun SPP Ptuj d.o.o. št. 006-

a7001-2017000339 z dne 2. 11. 

2017 v višini 1.455,71 EUR  

potrditev (e- mail: Asja Stropnik) o 

nujnem začetku investicije 19. 6. 

2017. 

 

Končni obračun, ki je bil izdelan 

oktobra 2017, je za navedeno 

investicijo znašal 35.429,21 EUR. 

 

Pri pregledu računov ugotavljamo, da 

Račun GP Project ing  št. 2017-0091 

z dne 30.6.2017 v višini 12.022,04 € 

pri opisu storitve vsebuje storitev 

obnove obrob na objektu Lackova 1, 

predmet pa je sicer obnova fasade za 

Murkovo 7. 

 

Podjetje PSS Ptuj lahko tudi za 

delnega izvajalca izbere samega 

sebe, pri čemer je brez ustrezne 

analize trga in primerjave z ostalimi 

ponudniki nemogoče presojati 

ekonomsko racionalnost tovrstne 

izbire. 

 

 

Glede na razdelilnik stroškov št. 

9990000306059 za del MO Ptuj 

neprofitna stanovanja (skupaj 78 % 

delež), ki ga je izdal PSS Ptuj dne 7. 

11. 2017 se na neprofitna stanovanja 

nanaša znesek 27.142,99 EUR.  V 

planu za leto 2017 pa je bilo za to 

investicijo predvidenih 16.000 

EUR. 
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Ugotovitve: 

1. PSS dela manjše vrednosti naročajo izvajalcem na osnovi: 

- občasnih razpisov in preverjanja cen na trgu, 

- izkušenj in referenc, 

- časovne razpoložljivosti, za vsa dela imajo več izvajalcev, izberejo tistega, ki je v danem 

(predvsem nujnem) trenutku sposoben delo izvesti, seveda ob ugodni in preverjeni ceni. 

  

Za dela večje vrednosti pripravijo popis del, ki ga (velja za center mesta) uskladijo z zahtevami 

ZVKD. Ti popisi so osnova za pridobivanje ponudb. Izberejo najugodnejšo (ne pa vedno), s 

soglasjem preostalih etažnih lastnikov stavbe. MO Ptuj je v stavbah lastniško večinoma v 

manjšini in se prilagajajo izboru večine etažnih lastnikov. 

 

2. Na podlagi pregledane dokumentacije za izbrane investicije ugotavljamo: 

 V dveh primerih račun ne vsebuje specifikacije oz. razdelitev cen po posameznih 

postavkah, temveč samo navedbo postavk in skupni znesek računa. 

 V enem primeru račun pri opisu storitve vsebuje storitev obnove obrob na objektu 

Lackova 1, predmet pa je sicer obnova fasade za Murkovo 7. 

 V enem primeru je bil račun delno poravnan oz. povrnjen iz strani zavarovalnice, kar v 

poročilu ni bilo navedeno. 

 V dveh od 6 primerov so bile dejansko pridobljene tudi ponudbe s strani izvajalcev, 

vendar tudi v teh primerih ne za vsa dela. 

 

3. PSS vse prejete račune pošilja službam MO Ptuj, vsa ostala dokumentacija pa se hrani na 

PSS. MO Ptuj ne opravlja sistematičnega nadzora ne nad izbiro izvajalcev, kontrolo cen, 

ne nad izvedbo del oz. skladnost le-teh z naročenimi deli, tako iz vidika obsega, kot 

kakovosti. Občasno se je v preteklih letih opravila preverba izvedbe del na licu mesta, 

nazadnje v letu 2016. Podjetje SPP Ptuj za izvajalca izbere tudi samega sebe (primer 

Investicije na Murkovi 7, v višini 1.455,71 EUR), pri čemer je brez ustrezne analize trga in 

primerjave z ostalimi ponudniki nemogoče presojati ekonomsko racionalnost tovrstne 

izbire. 

 

4. Iz poročil tudi niso razvidni zneski izplačanih zavarovalnin, ki znižujejo strošek posamezne 

investicije, na drugi strani pa so stroški zavarovanj všteti med odhodke (v letu 2016 in 2017 

letno v višini 25.000 EUR). Sklenitev zavarovanja je v domeni PSS, MO Ptuj pa pri tem ne 

sodeluje, niti nima vpogleda v zavarovalno pogodbo.   

 

 

IV. ODZIVNO POROČILO 

 

Dne 3. 9. 2018 smo s strani MO Ptuj prejeli Odzivno poročilo na ugotovitve zapisane v predlogu 

Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora Pregled proračunske 

postavke 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, kjer navajajo, da 

se na MO Ptuj zavedajo zbranih in napisanih priporočil. Na podlagi tega bodo v prihodnje 

pripravili potrebno dokumentacijo v smislu izboljšanja nadzora nad vzdrževanjem premoženja 

MO Ptuj, ki ga ima PSS v upravljanju, nad izbiro izvajalcev, kontrolo cen in nadzora skladnosti 

izvedenih del z naročenimi tako z vidika obsega kot kakovosti. Od podjetja bodo zahtevali, da 



Stran 17 od 18 

 

poročila dopolnijo s sprejetimi zavarovalninami. Odzivno poročilo s št. 092-3/2014, z dne 3. 9. 

2018 je priloga tega poročila. 

 

  

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI 

 

1. NO predlaga, da  MO Ptuj dopolni oz. prenovi sistem poročanja nad upravljanjem 

premoženja, ki ga ima v upravljanju PSS Ptuj, z uvedbo ustreznih notranjih kontrol, da 

bodo lahko izvajali sprotno in stalno vsebinsko in finančno preverbo vzdrževanj in 

investicij v celotnem procesu le-te, od načrtovanja naprej ter se v skladu s tem dopolnijo 

tudi pogodbena razmerja med strankama. Tak nov sistem naj predvsem vsebuje: 

 

1.1 Opredelitev celotnega procesa upravljanja neprofitnih stanovanj z natančno navedbo internih 

postopkov, pristojnosti in odgovornosti, meril in kriterijev za odločanje, sistem spremljanja in 

poročanja ter ostale kontrolne mehanizme, ki bodo omogočali sistematični nadzor in učinkovito 

spremljanje izvedbe investicij v skladu s planiranim in analizo razlogov za odmike, nadzor nad 

izbiro izvajalcev z upoštevanjem temeljnih načel javnega naročanja, kontrolo cen ter skladnost 

izvedenih del s pogodbo, tako iz vidika obsega, kot kakovosti. Hkrati je pri tem potrebno slediti 

Celoviti strategiji upravljanja s premoženjem MO Ptuj. 

 

1.2 Uskladitev oz. dopolnitev poročil (polletno in letno Finančno poročilo o neprofitnih 

stanovanjih MO Ptuj pri pooblaščenem upravitelju PSS Ptuj ter  Poročilo o upravljanju 

stanovanj za preteklo leto in plan vzdževanja za tekoče leto), tako da bodo navedena poročila 

med seboj sistematično povezana, z navedbo podrobnejših vsebinskih pojasnil posameznih 

postavk, z upoštevanjem istega časovnega obdobja in računovodskega načela ter vključitev 

podatkov o planiranih/realiziranih investicijah po posameznih postavkah in pojasnil odmikov. 

 

1.3 V poročilo o upravljanju je v finančni prikaz potrebno vključiti tudi znesek izplačanih 

zavarovalnin iz naslova škodnih dogodkov v nepfrofitnih stanovanjih (npr. sanacije po naravnih 

nesrečah). 

 

Rok: takoj 

 

2. NO predlaga, da MO Ptuj upošteva tveganja, ki izhajajo iz organizacije dela na MO Ptuj, 

saj je trenutno za področje neprofitnih stanovanj zaposlena ena oseba brez ustreznega 

nadomeščanja v času njene odstotnosti ter delo organizira tako, da bodo ta tveganja 

odpravljena. 

 

Rok: pred sprejetjem proračuna MO Ptuj za leto 2019 

 

3. NO MO Ptuj predlaga, da pri izračunu višine najemnin za stanovanja v starem mestnem 

jedru, ki zaradi svoje specifike terjajo visoke vzdrževalne stroške, prouči smiselnost v 

izračun vključiti še faktor lokacije (v skladu s problematiko navedeno v Poročilu o nadzoru 

v točki 2.2.). 

 

Rok: pred sprejetjem proračuna MO Ptuj za leto 2019 
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4. NO MO Ptuj predlaga, da glede na vsa tveganja, ki izhajajo iz odsotnosti oz. 

pomanjkljivega nadzora nad procesom upravljanja neprofitnih stanovanj v preteklih 

letih, vključi zunanjo ali notranjo revizijo, ki bi pregledala racionalnost in uspešnost 

upravljanja neprofitnih stanovanj v lasti MO Ptuj, ki jih upravlja PSS Ptuj. 

 

Rok: takoj 

 

 

 

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 

 

                                                                                                           Mag. Sonja ŽIBRAT, 

                   predsednica Nadzornega odbora 

                  Mestne občine Ptuj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Odzivno poročilo MO Ptuj št. 092-3/2014, z dne 3. 9. 2018 

 

 

Poslati: 

- Županu MO Ptuj, 

- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj, 

- Nadzorovanemu. 

 

 


