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Predmet: Pobuda za notranjo revizijo 
 
Spoštovani, 
 
Podajam pobudo za notranjo revizijo Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj 
 
Pobuda za revizijo je izdelana po navodilih Računskega sodišča RS, objavljenimi na spletni 
strani.  V skladu z navodili podajam naslednje elemente: 
 

1. Predmet revizije 
 

Pobuda za notranjo revizijo se nanaša na dve medsebojno vzročno povezani zadevi. 
Osnovni predmet revizije je (ne)pravilno oblikovanje cen storitev in zaračunavanje 
storitev Doma upokojencev Ptuj. Za pravilno oblikovanje cen in zaračunavanje 
storitev, v skladu z 10. členom »Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialno 
varstvenih storitev« potrebno uporabiti kot osnovo, načrtovane povprečne mesečne 
stroške za tekoče leto, zato je potrebno revidirati planiranje teh stroškov. Prav tako je 
potrebno revidirati letne računovodske izkaze, ker je na ta način možno naknadno 
ugotoviti neustreznost planov in s tem nepravilno oblikovanje cen. Zaradi predvidoma 
napačnega oblikovanja cen in zaračunavanja storitev izkazuje dom v letu 2006 17,75% 
presežka prihodkov nad odhodki, v letu 2007 53,18% presežka prihodkov nad odhodki 
in v letu 2008 10,94% presežka prihodkov nad odhodki. Ker je Dom upokojencev Ptuj 
neprofitni javni zavod, so takšni presežki nedopustni, toliko bolj, ker izhajajo iz po 
moji oceni napačnega oblikovanja cen storitev in napačnega zaračunavanja storitev. 
Glede na to, da Svet zavoda brez pridržkov potrjuje letne plane in letna poročila iz 
katerih izhajajo ugotovitve za predmet revizije, bi bilo smiselno pregledati tudi 
ustreznost opravljanja funkcije Sveta zavoda. 
Dom upokojencev se najavlja (Delo 10.12.09) kot pooblaščeni investitor Ministrstva 
za delo, dom in socialne zadeve, za  gradnjo doma upokojencev v Kopru in to z 
lastnimi   sredstvi. Zaradi tega je toliko bolj potrebno opraviti revizijo pridobivanja 
sredstev oz. virov za ta namen. 

 
2. Obdobje revidiranja  

 
Glede na navedeno v predmetu revizije je smiselno opraviti predlagano revizijo za leta 
2006, 2007, 2008 in 2009.  
 

3. Akt ki ga velja revidirati 
 

Potrebno je revidirati letne plane in računovodske izkaze, izračune cen in 
zaračunavanje storitev za obdobje revidiranja.   
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4. Splošni cilji revizije 

 
Ugotoviti (ne)pravilnost poslovanja in oškodovanje uporabnikov – varovancev doma 
upokojencev zaradi previsokih cen storitev in napačnega zaračunavanja. 
 

5. Opozorila na nepravilnosti 
 

Dom upokojencev oblikuje cene na podlagi načrtovanih stroškov. Iz letnih planov in 
računovodskih izkazov se vidi, da ti stroški niso pravilno evidentirani in uporabljeni. 
Poleg tega Dom upokojencev nepravilno zaračunava po pravilniku nedopustne 
dodatne storitve in v maksimalnem odstotku dovoljenem po »Pravilniku o 
metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev«, namesto v višini 
povečanih stroškov, do največ maksimalnega odstotka. Posledično ustvarja 
nesprejemljivo visoke presežke prihodkov nad odhodki. 

 
6. Predlogi za uspešno izvedbo revizije 

 
Pri izvedbi revizije je potrebno uporabiti letne plane in računovodske izkaze ter 
metodologijo »Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev« 
in ugotoviti pravilnost oblikovanja cen storitev. Napačno zaračunavanje cen storitev 
pa je smiselno ugotoviti iz pregleda izdanih računov varovancem Doma upokojencev 
v revidiranem obdobju. 
 

7. Utemeljitev 
 

Pri preverjanju sprememb cen Doma upokojencev Ptuj, katerega stanovalec je tudi 
moj oče, sem pri pregledu letnih poročil za leta 2006, 2007 in 2008 ugotovil, da glede 
na to, da je Dom upokojencev Ptuj neprofitni javni zavod, ustvarja nenormalno visoke 
presežke prihodkov nad odhodki. 
 
Podatki iz poročil so naslednji: 
 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Dom upokojencev 2006  

 Vir: letno 
poročilo 2007 
– stran 33 

 EUR  EUR  EUR   

Prihodki Odhodki 
prihodki - 
odhodki 

Stopnja 
preseganja 

5.883.470 4.839.003 1.044.467 17,75% 

 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Dom upokojencev 2007  

Vir: Letno 
poročilo 2007– 
priloga 3  

 EUR  EUR  EUR   

Prihodki Odhodki 
prihodki - 
odhodki 

Stopnja 
preseganja 

9.063.513 4.243.766 4.819.747 53,18% 
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Presežek prihodkov nad odhodki 
Dom upokojencev 2008 

Vir: letno 
poročilo 2008 
– priloga 3 

 EUR  EUR  EUR   

Prihodki Odhodki 
prihodki - 
odhodki stopnja 

7.746.785 6.899.579 847.206 10,94% 

 
Iz opisnega dela poročil se da razbrati, da se rezultati računovodsko prirejajo z 
vkalkuliranimi stroški, s katerimi se bodo opravile določene investicije v naslednjem 
obdobju Gre za neko vrsta rezervacij, za katere ne vem če so legalne. Če ocenim in 
upoštevam te »rezervacije« in jih izločim, se izkaže, da so preseganja prihodkov na 
odhodki dokaj konstanta in znašajo med 33% do 41%. Oprem se lahko le na letna 
poročila in lastne ocene, saj nimam dostopa do podrobnejših podatkov. 
 
V letnem planu 2009 pa je razvidna pozicija »tekoče in investicijsko vzdrževanje« v 
višini 2.355.000,00 EUR. Ta pozicija bi lahko bila glede na 7. člen »Pravilnika o 
metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev«, zajeta oz. pokrita iz 
stroškov samo v višini 30% amortizacije (cca 100.000 EUR). Iz plana za leto 2009 pa 
je razvidno, da je zajeta v celoti. 
 
Takšna preseganja prihodkov nad odhodki ne bi bila možna, če bi se upoštevali realni 
odhodki oz. stroški pri oblikovanju cen storitev v skladu s »Pravilnikom o 
metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev«. Podatkov o uporabi te 
metodologije za izračun cen sicer nimam, ker mi jih Dom upokojencev ni hotel 
posredovati. Ocenjujem pa, da se planirani stroški umetno prilagajajo normativom 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ti normativi se namesto kot omejitev, 
jemljejo kot zgornja meja, do katere se sme navijati planirane stroške, nihče pa ne 
kontrolira neskladnosti tega početja s »Pravilnikom o metodologiji oblikovanja cen 
socialno varstvenih storitev«. 
 
Pri napačnem zaračunavanju cen storitev pa gre za to, da sme Dom upokojencev 
Ptuj v skladu s »Pravilnikom o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih 
storitev« zaračunati nadstandardni bivalni prostor v naslednji najvišjem odstotku (33. 
člen): 
 
– 5% za lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik), 
– 10% za lastno kopalnico (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad), 
– 5% za balkon (razen »francoskega« balkona) ali teraso, 
– 5% za dodatno opremo v sobi, 
– 30% za apartma ali garsonjero s kuhinjo, 
– 5% za sobo, ki je za več kot 20% večja od predpisanih standardov in normativov. 
 
27. člen »Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev« 
nalaga, da morajo biti povečani stroški nadstandardnega bivalnega prostora posebej 
izkazani in dokumentirani, kar je ključna nepravilnost, ker dom tega ne izkazuje in 
ne dokumentira. Dom Upokojencev Ptuj pri tem dela naslednje nepravilnosti: 
- ne izkazuje povečanih stroškov za posameznega stanovalca oz. bivalno enoto, 
- za vse stanovalce, ki imajo karkoli nadstandardnega zaračunava maksimalne 

odstotke dodatkov, 
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- zaračunava kot dodatno opremo uporabo dodatnih storitev, ki niso v sobi (dopis 
direktorice z dne 19.10.2009: prostori za izvajanje dodatnih programov in 
aktivnosti,  vključno z urejenimi parkovnimi površinami, skupna klimatska 
naprava), 

- v času od februarja 2005 do vključno aprila 2009 je Dom upokojencev v nasprotju 
s »Pravilnikom o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev« 
nekaterim stanovalcem zaračunaval 25% »Dodatek za garsonjero ali apartma po 
sklepu Sveta Doma upokojencev (vsak po okrog 140 EUR na mesec preveč), ki po 
pravilniku ni dopusten, 

- v času od februarja 2005 do vključno aprila 2009 je Dom upokojencev nekaterim 
stanovalcem zaračunaval dodatek za garsonjero, čeprav so bivali v enoposteljnih 
sobah (5% previsok dodatek oz okrog 23 EUR na mesec preveč) 

 
Poleg tega predvidevam, da se stroški za dodatne storitve plačujejo oz. zaračunavajo 
dvakratno, saj močno dvomim, da dom vodi posebne računovodske evidence za 
nadstandardne storitve, zato se te najprej pokrite v redni ceni, ki je povrh vsega še 
napačno oblikovana, nato pa so pokriti še enkrat z dodatkom. 
 

8. Zaključek 
 

Glede na zapisano podajam pobudo za izvedbo notranje revizije, ki naj potrdi ali ovrže 
gornje navedbe oz. izda ustrezno mnenje in naloži ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje 
pravnih podlag (pravilnikov) in preprečujejo ustvarjanje nerazumnih preseganj 
prihodkov nad odhodki, kar je za neprofitni zavod po mojem mnenju neustrezno in 
meji že na goljufijo. Nobeno opravičilo ni, da se presežki vlagajo v dejavnost Doma. 
V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu, država zagotavlja mrežo javne 
službe za institucionalno varstvo, se pravi zagotavlja sredstva za naložbe, ne pa 
upokojenci s svojimi v večini (pre)majhnimi pokojninami. Še bolj neupravičeno in 
neprimerno pa je, da se Dom upokojencev pojavlja kot pooblaščeni investitor gradnje 
doma upokojencev v Kopru, s sredstvi pridobljenimi na tako sporen način. 
 
 

Franc Kodela, univ.dipl.oec 
Preizkušeni revizor  
informacijskih sistemov - CISA 


