NADZORNI ODBOR
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si
Številka: 011-0005/2020-4
Datum: 14.10.2020
V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno
prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/13 in 50/18), določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) ter v skladu z Letnim programom dela nadzornega
odbora za leto 2020 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na svoji 13. seji, dne 14. oktobra
2020, sprejel
Poročilo o nadzornem pregledu podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb in podkonta 420402 Rekonstrukcija in adaptacije v letu 2019
(znotraj proračunske postavke 15022000 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema
kanalizacije)
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.
1. Nadzorni odbor v sestavi:






prof.dr. Mitja SLAVINEC, predsednik
prof.dr. Darja SENČUR PEČEK, članica
Melita DOMJAN, članica
Franc KRAMAR, član
Robert GRAH, član

2. Poročevalec
Franc KRAMAR, član nadzornega odbora
3. Naziv nadzorovane osebe
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota
Član nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota Franc KRAMAR, je na Mestni občini Murska
Sobota v mesecu septembru 2020, v skladu s Programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska
Sobota za leto 2020 in sklepom Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, št. 011-0005/2020-1, z
dne 17. junija 2020, opravil nadzorni pregled podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in

drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb in podkonta 420402 Rekonstrukcija in adaptacije v letu 2019
(znotraj proračunske postavke 15022000 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije).

I.
UVOD
a. Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic
in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in nalogah Mestne uprave
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/15). Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z
zakonom, statutom mestne občine ter navedenim odlokom.
V mestni upravi je na dan 18.9.2020 zaposlenih 54 javnih uslužbencev in en funkcionar - župan.
Župan dr. Aleksander Jevšek je predstojnik mestne uprave, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje,
usmerja ter daje navodila za vodenje mestne uprave.
Mestno upravo neposredno vodi direktorica mestne uprave, Milena Vöröš.
V času nadzora je izvajalec nadzora sodeloval z g. Borutom Slavičem, višjim svetovalcem za premoženjske
zadeve, ga. Jožico Gomboc, višjo svetovalko za področje javnih gospodarskih služb in ga. Petro Fartek,
koordinatorjem VII/2 za področje javnih naročil Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

b. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Zakon
o
lokalni
samoupravi
(Uradni
list
RS,
št. 94/07 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in
69/17)
Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2020
c. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora
Sklep št.: 011-0005/2020-1, z dne 17. junija 2020.
d. Namen in cilj nadzora
Namen nadzora je pregled podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb in podkonta 420402 Rekonstrukcija in adaptacije v letu 2019 (znotraj
proračunske postavke 15022000 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije).
Cilj nadzora je podati mnenje in ugotovitve o nadzoru ter priporočila.

II.

UGOTOVITVENI DEL

Pri nadzornem pregledu poslovanja je Nadzorni odbor in izvajalec nadzora za potrebe nadzora uporabljal
naslednje pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Slovenske računovodske standarde
- Zakon o financiranju občin
Izvajalec nadzora in nadzorni odbor je pri nadzoru pregledal še naslednjo dokumentacijo:
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Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
Pregled po stroškovnih nosilcih, podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb in podkonta 420402 Rekonstrukcija in adaptacije v letu 2019
(znotraj proračunske postavke 15022000 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema
kanalizacije) …..
Dokumentacija za posamezne postavke (navedene v nadaljevanju)
Pregled podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb
o Pregled podkontne kartice 410000 z dokumentacijo.
o Sklep Mestnega sveta o subvencioniranju 100% omrežnine za odvajanje in čiščenje
padavinske vode na seji 16.5.2017 in na seji dne 12.9.2017.
o Elaborat o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske vode v Mestni občini
Murska Sobota.
o Pregled računa s prilogo št. KOM-BLI-19090198 oktober 2019 - Komunala d.o.o.

Ugotovitve:
V sklopu sprejetja obeh elaboratov, Elaborat o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in
padavinske vode v Mestni občini Murska Sobota in Elaborat o oblikovanju cene čiščenja komunalne
odpadne vode in padavinske vode z javnih površin ter cene storitev čiščenja padavinske vode s streh v
Mestni občini Murska Sobota, ki sta bila sprejeta dne 12.9.2017, je bilo sprejeto tudi, da se v višini 100%
subvencionira cena omrežnine GJS odvajanje padavinske vode s streh in omrežnina GJS čiščenje
padavinske vode s streh.
V letu 2019 je iz naslova subvencioniranja obeh omrežnin nastalo 177.526,88 EUR odhodkov (proračunska
postavka: 15022000 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije, konto 410000).
Izvajalec javne službe odvajanja je Komunala, javno podjetje d.o.o.. Izvajalec čiščena pa je koncesionar,
Petrol d.d..
Komunala, javno podjetje d.o.o. izstavlja račune mestni občini, mesečno; in sicer skupaj tako za odvajanje
in tudi čiščenje padavinske vode.
Za vsak mesec se na podlagi števila priključkov (število priključkov za padavinsko vodo) in zneska
subvencije (ta znaša 100% cene omrežnine) obračuna strošek celotne omrežnine za posamezno dimenzijo
priključka.

K računu se prilaga specifikacija računa, ločeno za odvajanje padavinske vode in ločeno za čiščenje
padavinske vode, iz katerega je torej razvidno:
-

število priključkov po dimenzijah,
cena subvencije, ki je v obeh primerih enaka omrežnini,
znesek brez ddv in znesek z DDV.

Specifikacija služi kot kontrola računa.
Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
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Pregled podkonta 420402 Rekonstrukcija in adaptacije v letu 2019
o Pregled podkontne kartice 420402 z dokumentacijo.
o Odločitev o oddaji javnega naročila MEŠANI METEORNI SESTEM
KANALIZACIJE-REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V ČERNELAVCIH-KANAL-7
o Odločitev o oddaji javnega naročila MEŠANI METEORNI SESTEM KANALIZACIJEREKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V
ČERNELAVCIH-KANAL-8
o Odločitev o oddaji javnega naročila REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA IN
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V TOMŠIČEVI ULICI
o Knjiga izmer
o Gradbeni dnevnik
o Dokazila o zanesljivosti
o Zapisnik o kvalitetnem prevzemu
o Bančna garancija

Ugotovitve:
1.
MEŠANI METEORNI SESTEM
ČERNELAVCIH-KANAL-7

KANALIZACIJE-REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V

-izvedeno naročilo male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 na Portalu javnih naročil
-objava pod št. JN004687/2020-W01, dne 10.7.2018
-do roka za odpiranje je naročnik prejel 3 elektr. ponudbe preko informacijskega sistema Ejn : Pomgrad d.d.
v vrednosti 155.033,47 EUR brez DDV, GMW d.o.o., v vrednosti 148.816,24 EUR brez DDV in Kohek
gradbeništvo d.o.o. v vrednosti 133.901,76 EUR brez DDV
-izvedena pogajanja, noben ponudnik se ni odzval pogajanjem
- dela so oddana najugodnejšemu ponudniku Kohek gradbeništvo d.o.o. v vrednosti 133.901,76 EUR brez
DDV, ki je izpolnjeval vse pogoje skladno z razpisno dokumentacijo
- objavljena Odločitev o oddaji JN 430-0096/2018 (173) z dne 2.10.2018 na Portalu javnih naročil
- po pravnomočnosti podpisana pogodba z izbranim ponudnikom
-objava Obvestila o oddaji naročila male vrednosti pod št. JN004687/2018-X01 z dne 16.10.2018
- nadzor nad izvedbo je izvajalo podjetje Komunala d.o.o. - odgovorni nadzornik Vasja Bugar

2.

MEŠANI METEORNI SESTEM KANALIZACIJE-REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE
ČERNELAVCIH-KANAL-8

V

-izvedeno naročilo male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 na Portalu javnih naročil
-objava pod št. JN003395/2019-W01, dne 24.5.2019
- do roka za odpiranje je naročnik prejel 5 elektr. ponudb preko informacijskega sistema Ejn :
Pomgrad d.d. v vrednosti 175.573,84 EUR brez DDV, GMW d.o.o., v vrednosti 155.135,80 EUR brez DDV,
Kohek gradbeništvo d.o.o. v vrednosti 209.571,04 EUR brez DDV ter GOLDING BLISK d.o.o. v vrednosti
207.030,95 EUR brez DDV. Peta ponudba Plima d.o.o., je bila izločena, saj se ni nanašala na predmetno
javno naročilo.
- dela so oddana najugodnejšemu ponudniku GMW d.o.o., v vrednosti 155.135,80 EUR brez DDV, ki je
izpolnjeval vse pogoje skladno z razpisno dokumentacijo
- objavljena Odločitev o oddaji JN 430-0050/2019 (173) z dne 15.7.2018 na Portalu javnih naročil
- po pravnomočnosti podpisana pogodba z izbranim ponudnikom
-objava Obvestila o oddaji naročila male vrednosti pod št. JN003395/2019-X01 z dne 29.7.2019
-nadzor nad izvedbo je izvajalo podjetje Komunala d.o.o. - odgovorni nadzornik Vasja Bugar

3. REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V TOMŠIČEVI ULICI

-izvedeno naročilo male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 na Portalu javnih naročil
-objava pod št. JN004031/2018-W01, dne 18.6.2018
- do roka za odpiranje je naročnik prejel 2 elektr. ponudbI preko informacijskega sistema Ejn : Komunala
d.o.o. v vrednosti 76.551,21 EUR brez DDV, Blisk Montaža d.d., v vrednosti 67.901,67 EUR brez DDV
- dela so oddana najugodnejšemu ponudniku Blisk Montaža d.d., v vrednosti 67.901,67 EUR brez DDV, ki
je izpolnjeval vse pogoje skladno z razpisno dokumentacijo
- objavljena Odločitev o oddaji JN 430-0080/2018 (173) z dne 18.9.2018 na Portalu javnih naročil
- po pravnomočnosti podpisana pogodba z izbranim ponudnikom
-objava Obvestila o oddaji naročila male vrednosti pod št. JN004031/2018-X01 z dne 26.9.2018
Proračunska postavka 15022000 ni bila realizirana v celoti in sicer ni prišlo do realizacije novogradnja
kanalizacije Rimska Čarda, ker ni prišlo do izvedbe investicije, katera bi bila sofinancirana s strani podjetja
Cerop. S tega razloga MOMS ni pristopila k izgradnji kanalizacije. Prav tako v letu 2019 ni bila izvedena
obnova črpališča Krog. MOMS se je odločila, da se počaka na izdelano celovito analizo s predlogom
ukrepov kanalizacijskega omrežja v mestu Murska Sobota.
Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

III.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI
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Pregled podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota predlaga, da se občasno izvede kontrola izdanih specifikacij
s strani Komunale d.o.o.
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Pregled podkonta 420402 Rekonstrukcija in adaptacije v letu 2019

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota po pregledani dokumentaciji ugotavlja, da je le-ta vzorno
urejena.

IV.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota ugotavlja, da pri opravljenem nadzoru ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.
Člani nadzornega odbora:
prof.dr. Darja SENČUR PEČEK, članica, l.r.
Melita DOMJAN, članica, l.r.
Franc KRAMAR, član, l.r.
Robert GRAH, član, l.r.

Predsednik Nadzornega odbora MO MS
prof. dr. Mitja SLAVINEC

VROČITI:
-

Mestna uprava MOMS
dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

-

v zbirko dokumentarnega gradiva

VLOŽITI:

