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KONTO 4206 – ODHODKI ZA NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNEGA BOGASTVA 
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1. PREGLED OSNOVNIH PODATKOV O POROČILU O OPRAVLJENEM NADZORU 

1.1. NASLOV 

Poročilo o opravljenem nadzoru Pregled Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za 

leto 2018, obsega področja: 

- Konto 4206 - odhodki za nakup zemljišč in naravnih bogastev; 

- Prihodki od komunalnega prispevka; 

- Prihodki od premoženja: najemnine za poslovne prostore; prihodki od parkirnin; prihodki od 

koncesij; 

- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti; 

- Konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

Posamezno področje, ki je predmet nadzora, predstavlja samostojno poročilo, skupek vseh poročil pa 

predstavlja celoto v skladu s sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Maribor z dne 10.9.2019. 

Predstavljeno poročilo je poročilo o nadzoru Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor 

na področju odhodkov za nakup zemljišč in naravnih bogastev. 

 

1.2. KRATEK POVZETEK 

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor v sestavi: 

mag. Dejan PETKOVIČ, predsednik odbora 

mag. Gregor FICKO, podpredsednik odbora 

Florjana BOHL, članica 

Boris COKOJA, član 

Drago NABERŠNIK, član 

mag. Božidar KASTELIC, član 

dr. Dušan LESJAK, član 

 

je na svoji 3. redni seji z dne 10.06.2019 sprejel program dela Nadzornega odbora, s katerim 

je tudi odredil nadzor oziroma pregled »Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018«. V 

zvezi z navedenim nadzorom je Nadzorni odbor dne 10.09.2019 izdal sklep št. 00701-2/2019; 

00701-3/2019; 00701-4/2019; 00701-5/2019; 00701-6/2019. 

Tako določeni nadzor obsega pregled naslednjih področij: 

00701-2/2019// Konto 4206 - odhodki za nakup zemljišč in naravnih bogastev; 

00701-3/2019// Prihodki od komunalnega prispevka; 

00701-4/2019// Prihodki od premoženja: najemnine za poslovne prostore; prihodki od 

parkirnin; prihodki od koncesij; 



00701-5/2019// Kratkoročne in dolgoročne obveznosti; 

00701-6/2019// Konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

Na podlagi zahtevanih dokumentov in dodatnih pojasnil je bil izvršen nadzor  po sklepu št. 

00701-2/2019; 00701-3/2019; 00701-4/2019; 00701-5/2019 s strani nadzornice 

 Florjane Bohl 
 

in nadzor po sklepu 00701-6/2019 s strani nadzornika 

 mag. Božo Kastelic. 
 

Poročevalca v zadevi izvedenega nadzora oziroma pregleda zaključnega računa proračuna 

Mestne občine Maribor za leto 2018 sta: 

 Florjana Bohl in 

 mag. Božo Kastelic 
Vsak v okviru opravljenega nadzora. 

 
 

1.3. OSNOVNI PODATKI O NADZORU 

Ime nadzornega odbora: 

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor  

 

Ime nadzorovanega organa: 

Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor 

Heroja Staneta 1 

2000 Maribor 

 

Odgovorna oseba:  

Po pooblastilu je vodja urada za finance in proračun v letu 2018 in v času nadzora mag. 

Nataša Sluga, univ. dipl. ekon.. 

 

Predmet nadzora:  

Predmet nadzora je Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 s 

sestavnimi deli, kot so: 

- Bilanca prihodkov in odhodkov 

- Bilanca stanja 

- Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2018 

- Realizacija načrta razvojnega programa 2018 do 2021 za leto 2018 

- Načrt in Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine 

Maribor za leto 2018. 

 



 

Obdobje nadzora:  

S sklepom nadzornega odbora je opredeljen čas nadzora od 1.10.2019 do 31.10.2019.   

 

1.4. OBRAZLOŽITEV NADZORA 

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani 

prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. 

Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni 

račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter 

pojasnilo odstopanj.  

Sestavni del Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so: 

- Bilanca prihodkov in odhodkov 

- Bilanca stanja 

- Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2018 

- Realizacija načrta razvojnega programa za obdobje 2018 do 2021 za leto 2018 

- Načrt in Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za 

leto 2018. 

Vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih izkazov ureja Zakon o računovodstvu, ki v 

20.členu zahteva, da morajo računovodski izkazi prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in 

obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj. Računovodska 

izkaza sta bilanca stanja in izkaz oz. bilanca prihodkov in odhodkov. 

Statut Mestne občine Maribor1 v 41. in 45.členu nalaga Nadzornemu odboru nalogo preverjati 

zakonitost in pravilnost poslovanja mestnih organov ter  finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev na podlagi preverjanj poslovnih poročil, zaključnih računov ter sklenjenih 

pogodb. 

 

1.5. ČAS IN KRAJ IZVEDBE NADZORA 

Nadzor je bil opravljen v času od 1.10.2019 do 30.11.2019 v prostorih Mestne občine Maribor, Služba 

za delovanje mestnega sveta, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. S sklepom nadzornega odbora je 

opredeljen čas nadzora od 1.10.2019 do 31.10.2019. Zaradi obsežnosti nadzora smo obdobje nadzora 

podaljšali do 30.11.2019. 

 

1.6. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 

Nadzor je usmerjen samo v Urad za finance in proračun, katerega naloge so: 

                                                           
1 MUV  10/2011 in 8/2014 



- pripravo in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa 

proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,  

- izvrševanje mestnega proračuna v skladu s predpisi,  

- spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter 

obveščanje župana in direktorja mestne uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje 

ustreznih ukrepov,  

- upravljanje javnih podjetij, javnih skladov ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev na 

kapitalu pravnih oseb,  

- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in strategij, sodelovanje in koordiniranje pri 

postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem mestne občine in 

upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi,  

- uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,  

- upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine in izvajanje zakladništva, opravljanjem 

nadzora nad upravljavci, najemniki in uporabniki stvarnega premoženja mestne občine, ki je 

preneseno v upravljanje, najem ali uporabo posameznim drugim upravljavcem, najemnikom 

ali uporabnikom,  

- zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih 

splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,  

- spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,  

- vodenje knjigovodstva proračuna ter pripravljanje analiz in finančnih poročil,  

- opravljanje finančno knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun, krajevne 

skupnosti in ustanovljene mestne sklade,  

- pripravljanje in vodenje premoženjske bilance občine,  

- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,  

-     zagotavljanje vsebinske podpore za razvoj informacijskih procesov iz področja dela urada,  

-     druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada. 

 

Urad za finance in proračun je organiziran v sektorje in službo: 

• Sektor za proračun 

• Sektor za računovodstvo  

• Sektor za finance 

• Služba za komunalo  

Delovno področje Sektorja za računovodstvo2 je: 

- opravljanje plačil,  

- tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje in sporočanje podatkov,  

- pripravljanje obveznih računovodskih izkazov (zaključni račun, premoženjske balance),  

- izvajanje računovodskega nadzora,  

- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem terjatev in plačevanjem obveznosti,  

- arhiviranje izvirnikov in knjigovodskih listin 

                                                           
2 Spletna stran MOM 



Po pooblastilu je vodja urada za finance in proračun  letu 2018 in v času nadzora mag. Nataša Sluga, 

univ. dipl. ekon.. 

Vodenje sektorja za računovodstvo je v času od 01.01. do 15.07.2018 vodila Maja Kolenc, 

univ.dipl.ekon., od 15.07.2018 do 31.12.2018  po pooblastilu  Alenka Vogrin, univ.dipl.ekon. in v času 

nadzora Simona Dubravica, univ.dipl.ekon.. 

Sodelovanje Urada za finance in proračun in drugih udeležencev podajanja obrazložitev, po dogovoru 

z Uradom za proračun in finance, v času nadzora je bilo visoko strokovno in ažurno. Vsa dodatna 

pojasnila so bila na razpolago v  kratkem času, kljub obsegu nadzora in odsotnosti zaposlenih.  

 

1.7. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA 

• 45. člen Statuta MOM; 

• 23.člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora MOM (UL RS št. 6/2016 z dne 29.1.2016); 

• Program dela Nadzornega odbora MOM (3. seja NO, št. 01100-82/2019 z dne 10.6.2019). 

 

1.8. DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA 

Sklep  nadzornega odbora Mestne občine Maribor  o nadzoru številka: 00701-2/2019; 00701-3/2019; 

00701-4/2019; 00701-5/2019; 00701-6/2019 z dne  10. september 2019 je skladen s Programom dela 

Nadzornega odbora Mestne občine Maribor za leto 2019, ki je bil sprejet na 3. seji NO, z dnem 

10.6.2019 .   

 

1.9. NAMEN IN CILJ NADZORA  

Nadzor oziroma pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018  obsega pregled naslednjih 

področij: 

- Konto 4206 - odhodki za nakup zemljišč in naravnih bogastev; 

- Prihodki od komunalnega prispevka; 

- Prihodki od premoženja: najemnine za poslovne prostore; prihodki od parkirnin; prihodki od 

koncesij; 

- Kratkoročne in dolgoročne obveznosti; 

- Konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

S sklepom Nadzornega odbora določena področja nadzora zaključnega računa proračuna so izbrana s 

Programom dela Nadzornega odbora za leto 2019 in so pomembna zaradi vpliva na spremembe 

premoženja, pomembno vplivajo na prihodke in odhodke Mestne občine Maribor v letu 2018 ter so 

pomemben dejavnih poslovanja občine. 

Predmet nadzora je Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018. 

Cilji nadzora, kot določa sklep Nadzornega odbora,  vseh navedenih področij so: 

- preveriti pravilnost izvrševanja proračuna MOM v letu 2018; 



- preveritev popolnosti evidentiranja, preglednosti, jasnosti obrazložitev in poročanja občine o 

njenem poslovanju v letu 2018, predstavljenem v zaključnem računu proračuna občine za leto 2018; 

- podati oceno smotrnosti. 

 

1.9.1. NADZOR ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 NA 

PODROČJU ODHODKOV ZA NAKUP ZEMLJIŠČ 

Namen nadzora je podati oceno skladnosti porabe proračunskih sredstev s proračunom, skladnosti 

nakupa zemljišč s predpisi in proračunom Mestne občine Maribor, ugotoviti pravilnost evidentiranja 

povečanja vrednosti zemljišč v poslovnih knjigah, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati 

priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje  Mestne občine Maribor. 

Nadzor nakupa zemljišč vključuje tudi izvrševanje Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti ter na zakonu temelječi Uredbi Vlade RS3, ki oba urejata ravnanje 

občine z nepremičnim premoženjem.  

Odhodki za nakup zemljišč so investicijski odhodki zato se njihova poraba odraža tudi v povečanju 

nepremičnega premoženja občine – zemljišč, ki je izkazano v Zaključnem računu proračuna Bilanci 

stanja na dan 31.12.2018. 

Evidentiranje nepremičnega premoženja  občine ureja Zakon o računovodstvu4 v 7.členu in se nanaša 

na analitične evidence – register osnovnih sredstev. 

20. člen Zakona o računovodstvu se nanaša tudi na poročanje in določa: »Računovodski izkazi morajo 

prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov 

ter presežek oziroma primanjkljaj«.  

89.člen Zakona o javnih financah5 na področju računovodstva občin napotuje na Zakon o 

računovodstvu in na slovenske računovodske standarde. Pravila skrbnega računovodenja v točki 9.12. 

določajo: »Računovodsko informiranje mora zagotavljati razumljive, ustrezne, zanesljive in 

primerljive računovodske informacije«. 

V skladu s sklepom NO Mestne občine Maribor je eden od ciljev nadzora tudi podati oceno 

smotrnosti.  

Oceno smotrnosti Računsko sodišče RS v priročniku RSP  razlaga kot  preverjanje glede na 

gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. 

Gospodarnost: Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja organizacija za 

opravljanje svojih dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini in kakovosti ter po najboljši 

ceni.  

                                                           
3 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. L. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki je prenehal veljati 10.3.2018 
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) (v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki je 
pričel veljati 10.3.2018  
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 ZSPDSLS-
1 in 79/18 v nadaljevanju Uredba) 
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 31/18) 
4 Uradni list: 23/99  
5 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)    



Učinkovitost:  Načelo učinkovitosti se ukvarja z najboljšim razmerjem med uporabljenimi vložki in 

doseženimi učinki.  

Uspešnost: Načelo uspešnosti se ukvarja z doseganjem konkretnih zastavljenih ciljev in predvidenih 

izidov. 

 

2. OBRAZLOŽITEV POROČILA O OPRAVLJENE NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 NA PODROČJU ODHODKOV ZA NAKUP ZEMLJIŠČ  

Poročilo o nadzoru Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 je celota 

poročil o nadzoru posameznega področja, določenega s sklepom nadzornega odbora. 

Nadzor se je vršil v Uradu za finance in proračun Mestne občine Maribor, v času od 1.10.2019 do 

30.11.2019. 

Postopke nadzora  Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018, ki  obsega pregled področja 

konta 4206 - odhodki za nakup zemljišč, smo zastavili glede na cilje nadzora. 

 Nadzor je obsegal: 

1. Pregled pravilnosti izvrševanja proračuna MOM v letu 2018 in sestavnih delov, kot sta:  

- Finančni načrt Mestne občine Maribor za leto 20186 

- Načrt razvojnih programov za leto 20187 in 

2. Izvrševanje načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 20188 

3. Popolnost evidentiranja odhodkov in povečanja premoženja v poslovnih knjigah Mestne občine 

Maribor ter 

4. Poročanje občine v Zaključnem računu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 o gibanju  

odhodkov in povečanju vrednosti zemljišč v bilanci stanja, kot rezultat odhodkov za nakup 

zemljišč v letu 2018. 

Za potrebe nadzora smo uporabili naslednje dokumente: 

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 (Bilanca prihodkov in 

odhodkov ter Bilanca stanja)9 

o Realizacija in obrazložitev finančnega načrta MOM za leto 2018 

o Realizacija načrta razvojnih programov za obdobje 2018 do 2021 za leto 2018 

- Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 201810. 

Uporabili smo tudi dokumente, podatke in pojasnila knjižb poslovnih dogodkov Urada za finance in 

proračun Mestne občine Maribor.  

Urad za finance in proračun je od JP GSZ d.o.o.  pridobil tisti del zahtevanih dokumentov, podatkov in 

pojasnil, ki se nanašajo na nakup, menjavo in neodplačno pridobitev nezazidanih stavbnih zemljišč ter 

evidentiranja pridobljenih zemljišč v analitični evidenci za MOM oziroma povečanja vrednosti 

nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOM.  

                                                           
6 prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Maribor 
7 prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov 
 
8 Sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2017 (ZSPDSLS) 
9 Mestni svet Mestne občine Maribor na 4. redni seji, dne 11.04.2019 
10 Mestni svet Mestne občine Maribor na 4. redni seji, dne 11.04.2019, 



MOM je 15.1.2018 z JP GSZ sklenila pogodbo, s katero je JP GSZ v okviru nalog vodenja in 

posodabljanja registra stavbnih zemljišč v lasti MOM zavezano tudi vodenju registra osnovnih 

sredstev nezazidanih stavbnih zemljišč za MOM. 

JP GSZ d.o.o. je družba v 100% lasti Mestne občine Maribor in  ima od ustanovitelja pooblastilo, med 

drugim za promet s stavbnimi zemljišči, kar pomeni pridobivanje, prodajo in menjavo stavbnih 

zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor, 

potrjenim s proračunom Mestne občine Maribor za leto 2018.  

Dokumente, podatke in pojasnila je JP GSZ d.o.o. posredovalo Uradu za finance in proračun, ki je 

nadzorovani urad v skladu s sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Maribor. 

 Urada za finance in proračun smo zaprosili za naslednje dodatne dokumente in pojasnila: 

- Finančna kartica kto 4206 – odhodki za nakup zemljišč 

- Finančna kartica kto 020 - zemljišča 

-  Izpis iz registra osnovnih sredstev za vsa pridobljena zemljišča v letu 2018 

- Seznam izjem pri pridobivanju zemljišč v letu 2018 po 12.členu  ZSPDSLS11 

- Dokazila skladnosti podatkov med povečanjem vrednosti zemljišč v bilanci stanja ter odhodki za 

nakup zemljišč in naravnega bogastva v letu 2018, in sicer: 

 

Vir evidence Znesek 

Konto 4206 3.047.370 € 

Konto 020  5.587.789 € 

Register osnovnih sredstev JP 
GSZ 

5.541.171 € 

Register osnovnih sredstev 
Urada za finance in proračun 

Ni predložen 

Realizacija načrta pridobivanja 
zemljišč (brez neodplačno) 

2.722.603 € 
(61.093+2.661.510) 

Stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih 
sredstev (ZR proračuna stran 
13) 

5.587.790 € 

 

Razen navedenih dokumentov smo prejeli še: 

- Stanje stavbnih zemljišč, ki so v lasti MOM na dan 31.12.2018 

- Poročilo JP GSZ o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 

- Seznam nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOM - ugotovitev lastništva – parcelne številke 

še niso v evidenci MOM (elektronsko 24 parcel v vrednosti 110.477 €) 

- Obrazložitve na vprašanja 21.10.2019 od JP GSZ  

                                                           
11  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. L. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki je prenehal veljati 10.3.2018,  
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) (v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki je 
pričel veljati 10.3.2018 



Obrazložitev podatkov in knjižb so na sestanku pretežno podale predstavnice Urada za finance in 

proračun ob občasni prisotnosti predstavnice JP GSZ. 

 

 

3. UGOTOVITVENI DEL POROČILA O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018 

NA PODROČJU ODHODKOV ZA NAKUP ZEMLJIŠČ  

3.1.  PREGLED PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA ZA LETO 2018 NA PODROČJU ODHODKOV 

ZA NAKUP ZEMLJIŠČ 

in sestavnih delov, kot so:  

- Finančni načrt Mestne občine Maribor za leto 2018  

- Načrt razvojnih programov za leto 2018  

Pravilnost izvrševanja proračuna Mestne občine Maribor na področju odhodkov za nakup zemljišč  

smo preverili na podlagi Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor, ki ga je Mestni svet 

sprejel na 4. redni seji, dne 11.04.2019.  

Zaključni račun proračuna občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

- Splošni del zaključnega računa proračuna med drugim sestavljajo 

o Bilanca prihodkov in odhodkov z obrazložitvijo 

o Bilanca stanja z obrazložitvijo 

- Realizacija in obrazložitev realizacije finančnih načrtov  

- Realizacija načrta razvojnega programa MOM za obdobje 2018 do 2021 za leto 2018 poroča o 

razvojnih programih neposrednih uporabnikov. 

Realizacijo odhodkov za nakup zemljišč smo preverili v vseh navedenih dokumentih, z izjemo bilance 

stanja. Podatke v Bilanci stanja in tabelo Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev12 smo preverili v postopku nadzora evidentiranja povečanja vrednosti zemljišč v 

poslovnih knjigah MOM. 

Z veljavnim rebalansom II proračuna Mestne občine za leto 2018 je za pridobivanje zemljišč kto 4206 

načrtovano 3.804.874 €, realizirano pa 3.047.370 € (Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov). 

Odhodki za nakup zemljišč v letu 2018 ne presegajo s proračunom načrtovane postavke.  Realizacijo 

proračuna po proračunskih porabnikih in po projektih pa preverjamo v naslednjih tabelah. 

 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018  - NAKUP ZEMLJIŠČ 

Finančni načrt izkazuje vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih 

neposrednih PU ter vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po politikah, 

programih in podprogramih - programska klasifikacija. 

Realizacija finančnega načrta za leto 2018 za namen nakupa zemljišč je naslednja: 

OZNAKA OPIS PRORAČUN 
2018 

REALIZIRANO 
2018  

                                                           
12 Vir: Zaključni račun proračuna MOM stran 13 



V € V € 

103518 Projekti TUS 135.800 0 

151118 Gradnja kanalizacije 0 4.779 

152112 Dokumentacija in priprava zemljišč 113.400 124.147 

162300 Investicije in inv. vlaganja nakup zemljišč 0 251.828 

163600 JP Nakup zemljišč  2.042.000 1.520.852 

163604 JP Nakup zemljišč-predkupna pravica 1.300.000 1.142.923 

163606 Nakup Jančeva ulica stečaj MTB 213.674 2.841 

 SKUPAJ FINANČNI NAČRT 3.804.874 € 3.047.370 € 

 

Rekapitulacija: 

 Proračun 
2018 v € 

Realizacija finančnega načrta 
2018 v € 

Uradi Mestne občine Maribor 462.874  383.595 

JP GSZ 3.342.000 2.663.775 

SKUPAJ 3.804.874  3.047.370 

 

Skupna  realizirana vrednost 3.047.370 € nakupa zemljišč po  realizaciji finančnega načrta za leto 

2018 je skladna s podatki iz Bilance prihodkov in odhodkov za leto 2018 kto 4206, realizirana 

vrednost pa je skladna s vsoto knjižb na finančni kartici konta 4206 – Nakup zemljišč. 

S proračunom načrtovana vrednost nakupa zemljišč ni presežena. 

Vsebinska obrazložitev realiziranih postavk je naslednja (Vir:Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta za 

leto 2018): 

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja  

 Opis proračunske postavke znotraj podprograma: Na planski postavki so finančna sredstva 

namenjena izgradnji manjkajoče ter sanaciji in obnovi obstoječe kanalizacijske mreže pri čemer se ob 

rednih pregledih stanja le te ugotavlja, da je stara mreža v zelo slabem stanju, dodatno pa jo 

obremenjujejo tudi intenzivna padavinska obdobja, ko je sistem zaplavljen in ni sposoben prevajati 

vseh predvsem padavinskih vod ter takrat prihaja tudi do izlivanja in poplavljanja. 

 

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela  

 Opis proračunske postavke znotraj podprograma: Sredstva smo namenili geodetskim odmeram 

občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvam  zk stanja, izravnavam  

meje, ureditvam neusklajenega stanja pri parcelnih mejah (različne k.o.), overitvam pogodb, 

odkupom zemljišč, menjalnim pogodbam in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno 

tehničnemu nadzoru. 

 

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov  

V letu 2018 so bila sredstva realizirana  za Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov, za 

pridobivanje/menjavo nepremičnine, ki se nanaša na menjalno pogodbo z MORS za zemljišča s 

stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k.o. Zg. Radvanje v vrednosti  251.828 EUR 

(projekt OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin). 



 

 

 

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč  

Na postavki 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč je bilo načrtovanih 

odhodkov v višini 2.121.000 EUR, realiziranih pa 1.575.805 EUR, kar je 74,3 % načrtovanih.  V Poročilu 

o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Maribor za leto 2018 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2018. Poleg stroškov 

samega nakupa zemljišč, smo iz te postavke pokrivali stroške povezane z vzdrževanjem nezazidanih 

stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, podiranje/odstranjevanje 

nevarnih dreves, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb, ter stroške, 

povezane s samim prometom z zemljišči, kot so stroški geodetskih odmer, stroški ocene vrednosti 

zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev. Navezava na projekte v okviru proračunske 

postavke OB070-06-0124 Nakup zemljišč . 

 

 163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica  

 Opis proračunske postavke znotraj podprograma: V letu 2018 je bilo načrtovanih 1.300.000 EUR za 

nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje 

uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici 

Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju 

komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. Realizacija v letu 2018 je 1.142.923 EUR, kar 

je 88% načrtovane.  Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB070-06-0124 Nakup 

zemljišč  

 

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica  

 Opis projekta: Na podlagi  Sklepa o razdelitvi posebne razdelilne mase, ki smo ga prejeli s strani 

Okrožnega sodišča v Mariboru, v stečajnem postopku MTB d.o.o. v stečaju, St 547/2011  na 

nepremičnine, parc. št. 1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. 656 – Brezje – Jarčeva ulica, smo 

poravnali znesek v višini 2.840,85 EUR.  

 

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2018 DO 2021 ZA LETO 2018  - NAKUP 

ZEMLJIŠČ 

V uvodu realizacije načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor za leto 2018 je navedeno: 

Realizirani večji projekti v letu 2018 (nad 300.000 EUR): 

• OB070-06-0124 Nakup zemljišč 2,7 mio EUR 

 

OB070-06-0124 Nakup zemljišč vključuje: 

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč 



163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica  

 V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Maribor za leto 2018 so navedene parcele, ki jih je mestna občina Maribor pridobila v 

letu 2018.  

 Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o 

predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na 

področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. 

 

OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica - 163606   

 Na podlagi  Sklepa o razdelitvi posebne razdelilne mase, ki smo ga prejeli s strani Okrožnega sodišča 

v Mariboru, v stečajnem postopku MTB d.o.o. v stečaju, St 547/2011  na nepremičnine, parc. št. 

1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. 656 – Brezje – Jarčeva ulica, smo poravnali znesek v višini 

2.840,85 EUR.  

Z načrtom razvojnih programov za leto 2018 je nakup zemljišč načrtovan in realiziran po naslednjih 

projektih: 

Oznaka Oznaka Opis Proračun 
2018 v € 

Realizacija 
2018 v € 

JP 163600 070-06-0122 Priprava zemljišč 0 1.209 
JP 163600 070-06-0124 Nakup zemljišč 2.042.000 1.519.643 
JP163604 070-06-0124 Nakup zemljišč-predkupna pravica 1.300.000 1.142.923 
JP 163600 070-18-0026 Nakup Jarčeva stečaj MTB 216.174 2.841 
103518 070-17-080 Nakup zemljišč park Pekrski potok 135.800 0 
151118 070-07-0104 Gradnja kanalizacije nakup zemljišč 0 4.779 
152112 070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela 83.000 124.147 
162300 070-17-0005 Investicijska vlaganja najemnikov 0 251.828 

  SKUPAJ NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
kto 4206 

3.776.974 3.047.370 

 

Rekapitulacija: 

 Proračun 
2018 v € 

Realizacija načrta razvojnih 
programov 2018 v € 

Uradi Mestne občine Maribor 434.974  383.595 

JP GSZ 3.342.000 2.663.775 

SKUPAJ 3.776.974 3.047.370 

 

Skupna vrednost 3.047.370 € realizacije razvojnih programov  v letu 2018 iz naslova nakupa zemljišč  

je skladna z vsoto knjižb na finančni kartici kto 4206 – Nakup zemljišč ter s pripadajočo postavko 

Bilance prihodkov in odhodkov v letu 2018 Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za 

leto 2018. 

 

3.2.  REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE 

MARIBOR ZA LETO 2018 



Nakup oziroma pridobivanje zemljišč razen proračuna Mestne občine Maribor, urejata Zakon in 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS 11 in 31/18).  

a. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. L. RS, št. 

86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – 

ZSPDSLS-1), ki je prenehal veljati 10.3.2018,  

b. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 

11/18 in 79/18) (v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki je pričel veljati 10.3.201813,   

c. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 ZSPDSLS-1 in 79/18 v nadaljevanju Uredba),  

d. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 31/18). 

Ta zakon ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in s stvarnim premoženjem samoupravnih 

lokalnih skupnosti, ter ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti. 

V 11. členu  ZSPDSLS je predpisan Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki vsebuje načrt 

pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja (prodaje) z nepremičnim premoženjem 

samoupravne lokalne skupnosti.  

 Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem 

premoženju na državo, samoupravno lokalno skupnost ali drugo osebo javnega prava. 

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZSPDSLS načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 

samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, 

pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana.  

 V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe, je odplačni način pridobitve lastninske pravice na 

nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč le na podlagi veljavnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja.  

 Na podlagi 1. odstavka 6. člena Uredbe se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ne 

vključujejo nepremičnine, ki so predvidene za pridobitev na podlagi menjalne pogodbe. 

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018  v 15. člen določa: 

“ Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključenimi menjavami) “.   

Zato smo postopke nadzora zastavili tako, da smo preverili izvrševanje Načrta pridobivanja zemljišč 

Mestne občine Maribor v letu 2018. 

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 9.3.2017 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 

2018 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za 

leto 2018 (MUV, št. 7/17) ter dne 16.10.2017 v okviru obravnave Odloka o spremembah odloka o 

proračunu za leto 2018 Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Sestavni del načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem je načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Skupna orientacijska vrednost* načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2018 znaša: 

796.504 €, od tega  

                                                           
13 ZSPDSLS-1-NPB1 v 1.točki 96.člena določa, da se določbe IV. poglavja tega zakona začnejo uporabljati pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih 
lokalnih skupnosti za leto 2020 



- Mestna občina Maribor: 202.454 EUR  oziroma zemljišča 196.953 € 

- Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.: 594.050 €. 

Urad za komunalo, promet in prostor je načrtoval pridobivanje zemljišč – cest neodplačno; 

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna je načrtovala: 

1. zemljišča v privatni lasti Park ob Pekrskem potoku  

št. parcel:  982/1, 1291, 1292, 1290, 1293, 1295,  1296, 1297, 1298, 1356, 1924, 1923 1847/7- v lasti 

MOM + privat;  k.o. 678 - Spodnje Radvanje              velikost  12.915m2    vrednost  196.953,75 € 

2. nakup/prenos lastništva zemljišč, ki so v državni lasti RS (potok)  št. parcele: 2099; k.o. 678 - 

Spodnje Radvanje velikost  28.951  m2   

JP GSZ d.o.o.  navaja naslednje vsebine pridobivanja stavbnih zemljišč v letu 2018:  

Projekti JP GSZ na področju pridobivanja stavbnih zemljišč so ločeni v dve proračunski postavki 

-  163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč in tekoči stroški v skupnem 

znesku 544.050 EUR in  

- 163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica v znesku 50.000 EUR. 

Skupaj planiranih 594.050 €.     

Planirane so pridobitve predvsem na območju naslednjih prostorsko planskih enotah: Te1-P, Te5-P, 

Te6-C (Tezno), Ta13-P (Ob železnici), Ta14-P (Razvanje, Ob železnici), Ra6-Z, Ra1-S, Ra5-S, St-2C in 

Pekre (Zg. Radvanje, Sp. Radvanje, Tabor in Pekre) in tudi na drugih lokacijah, ki jih bodo ponudili v 

odkup lastniki in bodo strateško zanimive za Mestno občino Maribor, glede na lego in ceno 

nepremičnin ali pa bo nakup v javnem interesu. Mestna občina Maribor želi brezplačno pridobiti 

nepremičnine, stavbna zemljišča od Republike Slovenije, predvsem na območju katastrskih občin 

Tezno, Zg. Radvanje in Spodnje Radvanje, ki jih potrebuje za gospodarski razvoj in komunalno 

opremljanje.   

Mestna občina Maribor, zanjo na podlagi javnega pooblastila Javno podjetje za gospodarjenje s 

stavbnimi zemljišči d.o.o., lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico v skladu z Odlokom o 

predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/04, 25/05, 17/06, 28/06 in 11/08) 

in sicer na zemljiščih, kjer so predvidene prostorske ureditve v javno korist 

Lokacije zemljišč, kjer so predvideni odkupi JP GSZ:  

 Zap. št. Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, zemljišče, drugo)  

Okvirna velikost  [m2]         Predvidena sredstva [EUR]  

 1. stavbna zemljišča Ta13-P, Ta14P                                3.440                                    172.025  

2. stavbna zemljišča Te5-P, Te6-C                                    3.440                                    172.025  

3. druge lokacije                                                     2.000                                 100.000                         

 4. predkupna pravica                                                        1.000                                20.000  

5. vzdrževanje stavbnih zemljišč                                                                            100.000                         

            SKUPAJ: 594.050 € 



Skupna vrednost načrtovanih nakupov zemljišč v Načrtu pridobivanja nepremičnin v letu 2018 znaša 

791.003 € (brez menjalnih pogodb). 

Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018  

(GMS 533 dne 16.10.2017)  se ne nanaša na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja zemljišč izkazuje v letu 2018 naslednje odplačno 

pridobivanje zemljišč (Vir:Poročilo JP GSZ o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 / 23.10.2019) 

Urad MOM NAČIN PRIDOBIVANJA REALIZACIJA 
NAČRTA V € 

NAČRT V € 

Služba za razvojne 
projekte 

Nakup zemljišč – Pekrski potok Ni realizacije 196.953 

Urad za komunalo, 
promet in prostor 

Nakup zemljišč -  ceste 61.093 Ni v načrtu 

JP GSZ d.o.o. (Vir tabela 
JP GSZ  z dne 
23.10.2019) 

Nakup zemljišč 367.056  544.050 

JP GSZ d.o.o. Nakup zemljišč – predkupna pravica 88.182 50.000  

 SKUPAJ MOM ODPLAČNO PRIDOBIVANJE 
ZEMLJIŠČ PO NAČRTU  

516.331 791.003 

 SKUPAJ JP GSZ d.o.o. ODPLAČNO 
PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 

455.238 594.050 

JP GSZ d.o.o.  Menjava RS* in drugi odplačno 2.206.272 Ni v načrtu** 

 SKUPAJ JP GSZ 2.661.510  

 SKUPAJ MOM 2.722.603  

 NEODPLAČNE PRIDOBITVE* POVRŠINA  

Mestna občina Maribor Neodplačno po 19.členu ZSPDSLS – ceste 30.104 m2  

JP GSZ d.o.o. Sklad stavbnih zemljišč in gozdov RS 2.187 m2 
Vrednost 
5.298 € 

 

 

*Pretežni del vrednosti menjalnih pogodb je sklenjena pogodba  z Ministrstvom za obrambo RS, 

Mestno občino Maribor in JP GSZ d.o.o., na podlagi katere je Mestna občina Maribor odplačno 

pridobila zemljišča v Spodnjem in Zgornjem Radvanju v vrednosti 2.179.185 €.  

** Na podlagi 1. odstavka 6. člena Uredbe se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ne 

vključujejo nepremičnine, ki so predvidene za pridobitev na podlagi menjalne pogodbe. 

Pogodba o pridobivanju zemljišč, sklenjena med Ministrstvom za obrambo RS, Mestno občino 

Maribor in JP GSZ d.o.o. je odplačna pogodba, opredeljena kot menjalna pogodba. Citirana Uredba, 

kakor tudi ZSPDSLS ne predpisuje definicije menjalne pogodbe, zato vsebino navedene pogodbe 

nismo preverjali. 

Skladnost podatkov realizacije Načrta pridobivanja zemljišč v letu 2018 ter odhodkov za nakup 

zemljišč kto 4206, izkazanih v zaključnem računu proračuna Realizacija razvojnih programov,  izkazuje 

naslednja tabela: 

Realizacija Načrta 
pridobivanja zemljišč v 
2018 

Vrednost v €  Realizacija Načrta 
razvojnih programov v 
2018 

Vrednost v € 

Urad za komunalo, 
promet in prostor-ceste 

61.093  JP GSZ nakup  1.520.852 

JP GSZ  nakup 367.056  JP GSZ predkupna pravica 1.142.923 

JP GSZ  predkup.p. 88.182  Urad za komunalo Nakup 
Jarčeva 

2.841 



JP GSZ  menjalne 
pogodbe 

2.206.272  Urad za komunalno, promet 
in prostor 

128.926 

SKUPAJ 2.722.603  Urad za gospodarstvo 251.828 

   SKUPAJ 3.047.370 

RAZLIKA 
(3.047.370-2.722.603) 

324.767  Bilanca prihodkov in 
odhodkov za leto 2018 

 
3.047.370 

Nakupi, ki niso vključeni 
v Načrt pridobivanja 
nepremičnega 
premoženja 

   0 

Nakup zemljišč Urad za 
komunalo, promet in 
prostor 

131.767   0 

Nakup zemljišč Urad za 
gospodarstvo 

251.828   0 

SKUPAJ 3.106.198  RAZLIKA  
(3.106.198-3.047.370) 

58.828 

 

Kot je razvidno iz realizacije načrta razvojnih programov odplačni nakup nepremičnin Urada za 

komunalo, promet in prostor ter urada za gospodarstvo ni predviden v Načrtu pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2018. 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti14  v 1.točki  6.člena 

določa:  »Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme 

proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se 

pridobijo na podlagi menjalne pogodbe«. 

Izkazano razliko lahko pojasnimo z informacijo, da načrtovana sredstva za nakup zemljišč vključujejo 

tudi sredstva za vzdrževanje zemljišč  (košnja, odmere ipd.). 

 

3.3.  POPOLNOST EVIDENTIRANJA ODHODKOV ZA NAKUP ZEMLJIŠČ IN POVEČANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSLOVNIH KNJIGAH MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2018 

Odhodki za nakup zemljišč so izkazani v naslednjih dokumentih Zaključnega računa proračuna 

Mestne občine Maribor za leto 2018: 

• Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2018  

• Realizacija in obrazložitev  realizacije finančnega načrta Mestne občine Maribor za leto 2018 

• Realizacija načrta razvojnih programov MOM za obdobje 2018 do 2021 za leto 2018 

• Finančne kartice kto 4206 – nakup zemljišč in naravnega bogastva 

V postopkih nadzora ni ugotovljeno neskladje podatkov v navedenih dokumentih. 

Povečanje nepremičnega premoženja iz naslova nakupa zemljišč je izkazano v : 

• Finančnih karticah kto 020 – zemljišča 

• Bilanci stanja na dan 31.12.2018  

                                                           
14Ur.l. RS 11 in 38/18  Datum začetka veljavnosti 07.05.2011  
Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe  03.06.2018 



• Tabeli »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev«  

• Registru osnovnih sredstev, ki ga na osnovi pogodbe vodi JP GSZ ter 

• Registru osnovnih sredstev, kot sestavni del poslovnih knjig Mestne občine Maribor. 

 

1.) Finančna kartica kto 020 izkazuje knjižbe poslovnih dogodkov v skupni vrednosti 5.587.789 €. 

2.) Povečanje vrednosti zemljišč v bilanci stanja tabela Stanje in gibanje neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – povečanje nabavne vrednosti zemljišč, pa je 

izkazano v vrednosti 5.587.790 €. 

3.) Register osnovnih sredstev, ki ga za Mestno občino Maribor, na osnovi pogodbe, vodi JP GSZ 

izkazuje v letu 2018 povečanje vrednosti zemljišč 5.541.171 €. 

4.) Register osnovnih sredstev, ki ga vodi Urad za finance in proračun ni bil predložen.  

Nadzor evidentiranja pridobljenih nepremičnin v analitični evidenci Mestne občine Maribor (register 

osnovnih sredstev) nismo opravili v celoti, ker bi nadaljnje raziskovanje preseglo namen in cilj tega 

nadzora.   

Dejstvo je, da iz finančne kartice kto 020 – Zemljišča ter registra osnovnih sredstev, ki ga za potrebe 

Mestne občine Maribor, na podlagi pogodbe, vodi JP GSZ ni mogoče ugotoviti katera zemljišča so bila 

v letu 2018 odplačno pridobljena in katera zemljišča so bila pridobljena neodplačno (npr. Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov). 

Vzroki za izkazano neskladje v višini 2.540.420 €,   med odhodki za  nakup zemljišč , izkazanimi v 

Bilanci prihodkov in odhodkov v letu 2018 (3.047.370 €)  ter podatkom v tabeli Stanje in gibanje 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – povečanje nabavne vrednosti 

zemljišč (5.587.790 €)  so naslednji: 

a. V Zaključnem računu proračuna za leto 2018 so na strani 82   navedene nepremičnine, ki niso 

vpisane v register osnovnih sredstev – javne občinske ceste in poti v vrednosti 1.590.111 € 

ter parkirišča v vrednosti 1.289.058 €, 

b. Nedorečen krogotok knjigovodskih listin med uradi MOM do Urada za finance in proračun 

(Sklep sodišča MTB, prenos iz JP GSZ na Urad za komunalo, promet in prostor), 

c. Povečanje vrednosti zemljišč, izkazano na finančni kartici kto 020 119 vsebujejo naslednje 

knjižbe:  

- Ugotovitev lastništva zemljišč na osnovi 

Plana prodaje v vrednosti                                110.477 € 

- Prenos iz sklada kmetijskih zemljišč v vrednosti        9.998 € 

- Evidentiranje urejene meje v vrednosti, parcelacije  

zemljišč                                                                     2.783.747 € 

- Odvzem statusa grajeno javno dobro v vrednosti               21.785 € 

- Ugotovitev lastništva  v vrednosti                                           38.360 € 

Kateri poslovni dogodki so v letu 2018 povzročili navedene knjižbe povečanja vrednosti zemljišč, kdo 

je odobril poslovne dogodke nismo pregledali, ker bi takšni postopki presegali namen in cilj tega 

nadzora. Zaradi tega tudi ne moremo oceniti verodostojnost knjižbe v poslovnih knjigah Mestne 

občine Maribor, ki spreminjajo vrednost nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor. 



JP GSZ je podalo naslednjo obrazložitev15: 

l. Evidentiranje urejene meje parcelacije, znesek 2.179.185 

»Pooblaščeni geodeti izdelajo elaborat o parcelaciji na podlagi naročila lastnika (ali njegovega 

pooblaščenca) na osnovi katerega GURS izda upravno odločbo, ena parcelna številka se ukine in 

namesto nje nastaneta dve ali več novih. Na podlagi pravnomočne odločbe GURS izda obvestilo, iz 

katerega je razvidno stanje parcel pred spremembo in po spremembi (nove parcelne številke in nove 

površine parcel). Po tem principu se tudi evidentirajo poslovni dogodki: izknjiženje ene parcelne 

številke z eno inventarno številko in vknjiženje dveh ali več novih parcelnih številk z dvema ali več 

novimi inventarnimi številkami. Primer posredujem v prilogi. Promet na knjigovodski kartici je viden 

tako v breme kot tudi v dobro. Parcelacija ne vpliva bistveno na vrednost premoženja, niso potrebna 

investicijska sredstva (le strošek geodeta), zato ta promet ni razviden v načrtu ravnanja in realizaciji 

načrta razvojnih programov.« 

2. Ugotovitev lastništva, znesek 110.477,00 

»V analitični evidenci nezazidanih stavbnih zemljišč niso zajeta 100% vsa zemljišča, ki so v lasti MOM. 

Zemljišča, za katera se ugotovi, da so v lasti MOM, a niso evidentirana v premoženju, se vknjižijo med 

osnovna sredstva kot »ugotovitev lastništva« z vrednostjo po modelu vrednotenja nepremičnin 

GURS. Tabelo vam posredujem v prilogi. Ker za ta zemljišča ni bil potreben noben odhodek, niso 

zajeta  med proračunskimi  odhodki, ne v načrtu ravnanja, ne v realizaciji načrta razvojnih 

programov.« 

Evidentiranje spremembe vrednosti nepremičnin – zemljišč in posledično premoženja Mestne občine 

Maribor v poslovnih knjigah na podlagi zbirne temeljnice (evidentiranje urejene meje in parcelacije) 

ni v smislu določb Pravil skrbnega računovodenja16, kjer je v točki  1.12. navedeno: 

Pri vsakem obravnavanju podatkov se kontrolirajo izvirne knjigovodske listine s podatki, ki dokazujejo vsebino in 

obseg uresničenega poslovnega dogodka, in to pred knjiženjem.   Knjigovodske listine se kontrolirajo, da se 

izpolni načelo resničnosti, tj., da kažejo podatki v njih dejansko stanje in gibanje sredstev, obveznosti do njihovih 

virov, prihodkov in odhodkov. Knjigovodske listine so verodostojne, če se pri kontroliranju pokaže, da lahko 

strokovno usposobljene osebe, ki niso sodelovale v poslovnih dogodkih, na njihovi podlagi popolnoma jasno in 

brez kakršnihkoli dvomov spoznajo naravo in obseg poslovnih dogodkov.   

Knjigovodske listine se pred knjiženjem kontrolirajo na enem ali več krajih (osredotočeno ali neosredotočeno), 

lahko tudi z računalnikom po računalniških programih, pripravljenih glede na vrste knjigovodskih listin.  

1.13. Ustrezen akt organizacije opredeljuje način kontroliranja knjigovodskih listin, osebe, ki pri tem sodelujejo, 

pa tudi način knjiženja nastalih poslovnih dogodkov.  

 

Na podlagi nadzora navedenih dokumentov ugotavljamo, da niso vsi poslovni dogodki povečanja 

vrednosti zemljišč (npr. Stečaj MTB  parc. št. 1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. 656 – Brezje – 

Jarčeva ulica) evidentirani v pomožni knjigi Mestne občine Maribor (register osnovnih sredstev). Prav 

tako ne moremo z gotovostjo zaključiti, da so posamezne spremembe vrednosti zemljišč v poslovnih 

knjigah Mestne občine Maribor evidentirane na podlagi knjigovodske listine v smislu določb Pravil 

skrbnega računovodenja. 
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Na podlagi opravljenega nadzora navedenih podatkov še enkrat poudarjamo potrebo po vzpostavitvi 

celovite analitične evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor  v Uradu za finance in 

proračun na podlagi temeljite obdelave stanja v naravi ter v evidenci zemljiške knjige in GURS. 

Analitična evidenca mora biti v celoti sestavni del poslovnih knjig Mestne občine Maribor , drugi 

dejavniki pa lahko imajo po pooblastilu možnost vpogleda v analitično evidenco nepremičnega 

premoženja.  Pravila Urad za finance in proračun zapiše v Pravilniku o računovodstvu. 

 

Namen in cilj tega nadzora ni bil nadzor izvrševanja pogodbe o vodenju registra osnovnih sredstev za 

potrebe Mestne občine Maribor in evidentiranju poslovnih dogodkov. V času delovanja JP GSZ Služba 

notranje revizije mestne občine Maribor še ni opravila pregled vodenja celovitega registra osnovnih 

sredstev  Mestne občine Maribor v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravili skrbnega 

računovodenja. 

Odhodki za nakup zemljišč vključujejo tudi odhodke za vzdrževanje zemljišč (košnja trave), kar ni v 

skladu s Slovenskim računovodskim standardom 117, ki določa, da se osnovno sredstvo ob 

pripoznanju vrednoti po nabavni vrednosti.  Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in 

nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za 

nameravano uporabo. 

 

3.4. PREGLEDNOST IN JASNOST OBRAZLOŽITEV TER POROČANJA OBČINE V ZAKLJUČNEM RAČUNU 

PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 O GIBANJU ODHODKOV IN POVEČANJU 

VREDNOSTI ZEMLJIŠČ 

Poročanje o odhodkih za nakup zemljišč so izkazani v naslednjih dokumentih Zaključnega računa 

proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018: 

• Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2018  

• Realizacija in obrazložitev  realizacije finančnega načrta Mestne občine Maribor za leto 2018 

• Realizacija načrta razvojnih programov MOM za obdobje 2018 do 2021 za leto 2018 ter 

        Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor 

za     

        leto 2018 

Povečanje vrednosti nepremičnin – zemljišč Mestne občine Maribor v letu 2018 pa izkazujejo 

postavke bilance stanja in z njo povezana Tabela »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev«. 

Poročanje o odhodkih za nakup zemljišč v Zaključnem računu proračuna Mestne občine Maribor za 

leto 2018  je pregledno in celovito. Zaradi različnih tehnik poročanja v realizaciji načrta razvojnih 

programov ter Realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja se pojavljajo neskladja.  

Poročanje v Poročilu o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja je skopo in z načrtom 

težko primerljivo.  

Obrazložitev postavk bilance stanja je primerni dokument za vsebinsko korektno predstavitev vseh 

sprememb vrednosti nepremičnega premoženja občine.  Obrazložitev postavk bilance stanja na dan 
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31.12.2018 ter sprememb vrednosti nepremičnin v letu 2018 je vsebinsko nepopolna oziroma lahko 

zaključimo, da obrazložitve ni. Poročanje o spremembah nepremičnega premoženja občine ni 

celovito predstavljeno v obrazložitvi postavk bilance stanja oziroma tabele »Stanje in gibanje 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev«. Pričakovati je, da je obrazložitev 

postavk bilance stanja, ki izražajo nepremično premoženje, transparentna in daje popoln vpogled  v 

vse spremembe nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor v letu 2018. 

Poročanje o računovodskih podatkih je opredeljeno v pravilih skrbnega računovodenja takole: 

9.12. Računovodsko informiranje mora zagotavljati razumljive, ustrezne, zanesljive in primerljive računovodske 

informacije. Računovodske informacije so razumljive, če jih uporabniki, ki dovolj dobro poznajo poslovno in 

gospodarsko delovanje in računovodstvo ter jih dovolj prizadevno analizirajo, razumejo brez težav. 

Računovodske informacije so ustrezne, če pomagajo uporabnikom sprejemati oziroma popravljati ali potrjevati 

poslovne odločitve. Računovodske informacije so zanesljive, če ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih 

stališč ter zvesto predstavljajo tisto, o čemer trdijo, da predstavljajo, ali za kar se upravičeno domneva, da 

predstavljajo; biti morajo popolne. 

 

3.5.  OCENA SMOTRNOSTI 

Oceno smotrnosti Računsko sodišče RS v priročniku RSP  razlaga kot  preverjanje glede na 

gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. 

Gospodarnost: Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja organizacija za 

opravljanje svojih dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini in kakovosti ter po najboljši 

ceni.  

Učinkovitost:  Načelo učinkovitosti se ukvarja z najboljšim razmerjem med uporabljenimi vložki in 

doseženimi učinki.  

Uspešnost: Načelo uspešnosti se ukvarja z doseganjem konkretnih zastavljenih ciljev in predvidenih 

izidov. 

 

Oceno smotrnosti lahko usmerimo na oceno učinkovitosti ter oceno uspešnosti. Oceno učinkovitosti 

lahko Urad za finance in proračun ocenjuje kot razmerje med odhodki za obstoječi način vodenja 

evidence nepremičnega premoženja ter učinki oziroma obstoječi dvotirni sistem evidence in 

poročanja. 

Oceno uspešnosti merimo glede na zastavljene cilje v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

Mestne občine Maribor za leto 2018 ter realizacijo zastavljenih ciljev.  Menimo, da so cilji, zastavljeni 

v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2018 doseženi. 

 

4. ZAKLJUČEK 

Dokumenti, ki so sestavni del Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 niso 

v celoti kompatibilni oziroma primerljivi  na področju poročanja, ki se nanaša predvsem na poročanje 

o realizaciji Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2018.   

Poročanje o pridobivanju in spremembah vrednosti zemljišč v obrazložitvi postavk bilance stanja je 

nepopolno.   



Vodenje evidence nepremičnega premoženja občine ni vzpostavljeno v enotni analitični evidenci 

Urada za finance in proračun.  

Knjižbe o spremembah vrednosti nepremičnega premoženja – zemljišč  v finančnih dokumentih v 

procesu nadzora ni bilo mogoče uskladiti z analitično evidenco nepremičnega premoženja Mestne 

občine Maribor za leto 2018. 

 

 

4.1. PRIPOROČILA 

1. Na podlagi opravljenega nadzora navedenih dokumentov in podatkov še enkrat poudarjamo 

potrebo po vzpostavitvi enovite in popolne analitične evidence nepremičnega premoženja Mestne 

občine Maribor  v Uradu za finance in proračun na podlagi temeljite obdelave stanja v naravi ter v 

evidenci zemljiške knjige in GURS.  

2. Analitična evidenca mora biti v celoti sestavni del poslovnih knjig Mestne občine Maribor , drugi 

dejavniki pa lahko imajo po pooblastilu možnost vpogleda v analitično evidenco nepremičnega 

premoženja.  Pravila evidentiranja in vpogleda v analitično evidenco nepremičnin Urad za finance in 

proračun zapiše v Pravilniku o računovodstvu. 

3. Poročanje o spremembah vrednosti nepremičnega premoženja – zemljišč predlagamo oblikovati v 

smislu Pravil skrbnega računovodenja tako, da so informacije celovite, razumljive in predstavljajo vse 

spremembe vrednosti premoženja.  Obrazložitev tabele »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev 

in opredmetenih osnovnih sredstev« mora predstaviti tudi tiste spremembe vrednosti premoženja, ki 

niso neposredno povezane s pridobivanjem pa vendar so opravljene knjižbe (nova lastništva, prenos 

na oziroma iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov), ki temeljijo na poslovnih dogodkih po nalogu 

lastnika zemljišča. 

3. NO predlaga, da Služba notranje revizije Mestne občine Maribor v program dela za leto 2020 

vključi nadzor evidentiranja poslovnih dogodkov v analitično evidenco nepremičnin v lasti Mestne 

občine Maribor, ki jo po pogodbi vodi JP GSZ d.o.o.. 

 

Odzivno poročilo Urada za finance in proračun 

1. Odgovori na priporočila nadzornega odbora   

V  zadevi priporočila glede vzpostavitve enovite in popolne analitične evidence nepremičnega 

premoženja Mestne občine Maribor je ustanovljena delovna skupina, ki v okviru projekta »Urejanje 

evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor« pospešeno  izvaja aktivnosti v okviru 

vzpostavitve nepremičnega premoženja MOM.  V letošnjem letu se povezujejo GIS-i  vseh 

gospodarskih javnih služb na isto grafično platformo, za boljšo preglednost stanja v prostoru in lažje 

planiranje vzdrževanj in novogradenj, vendar ti podatki še zaenkrat niso povezani z računovodskimi 

stanji.   V  okviru tega  projekta je ta evidenca  omejena le na zemljiške parcele  in dele stavb, ne 

vsebuje pa še infrastrukturnih objektov (z izjemo tistih, ki so v naravi stavbe) ter inventarnih številk, 

na podlagi katerih bo omogočena povezava z registrom osnovnih sredstev MOM. Gre za zelo obsežno 

in zahtevno vzpostavljanja evidence stvarnega premoženja MOM, tako da bo za  celotno vzpostavitev 

le-te,  potrebno še 1- 2 leti.  



V zadevi priporočila glede obrazložitve tabele »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev« bomo priporočilo upoštevali in v tabelo vključili tudi spremembe 

vrednosti premoženja, ki niso neposredno povezane s pridobivanjem pa vendar so opravljene knjižbe 

– nova lastništva, prenos na oz. iz Sklada kmetijskih zemljišč.  

Odzivno poročilo Urada za finance in proračun se nanaša na 1.,2. in 3. točko priporočil Nadzornega 

odbora za odpravo z nadzorom ugotovljenih nepravilnosti in so predlagani ukrepi ustrezni. 

Člani nadzornega odbora:                   Predsednik NO: 

mag. Gregor FICKO, l.r.                                             mag. Dejan Petkovič, l.r. 

Florjana BOHL, l.r. 

Boris COKOJA, l.r. 

Drago NABERŠNIK, l.r. 

mag. Božidar KASTELIC, l.r. 

dr. Dušan LESJAK, l.r.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


