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POLICIJSKA UPRAVA MARIBOR 

Maistrova ulica 2 

2000 Maribor 

 

 

ZLORABA POLOŽAJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA MESTNEGA GLEDALIŠČA PTUJ 

PETRA SRPČIČA – KAZENSKA OVADBA 

 

Občani Ptuja podajamo kazensko ovadbo zoper zakonitega zastopnika Mestnega 

gledališča Ptuj, Petra Srpčiča zaradi suma storitve kaznivih dejanj: Goljufije, Poslovne 

goljufije in Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti s tem, ko je 

naklepno in z namenom oškodoval Javni zavod Mestno gledališče Ptuj, proračun 

Mestne občine Ptuj in občane Ptuja. 

Dne 4.11.2020 je Nadzorni odbor mestne občine Ptuj izdal dokončno poročilo o izvedbi 

nadzora v Mestnem gledališču Ptuj številka 060-30/2019-9. Iz dokončnega poročila 

Nadzornega odbora v zvezi s poslovanjem javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj je bilo 

ugotovljeno, da je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila storjena dejanja, ki imajo elemente 

kaznivega dejanja in da obstaja utemeljen sum, storitve več kaznivih dejanj.  Ta kazniva 

dejanja bi naj storil zakoniti zastopnik in direktor javnega zavoda Mestnega gledališča Ptuj, 

Peter Srpčič, ki zaradi naklepne opustitve in dovoljevanju določenih ravnanj ni ukrepal, kot bi 

direktor Javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj moral.  

Zaskrbljeni občani, ki vestno plačujemo davke v proračun mestne občine Ptuj z zaskrbljenostjo 

spremljamo netransparentno in nenamensko trošenje proračunskih sredstev, torej našega 

denarja. Prav tako nas skrbi to, da direktor gledališča Ptuj (MGP) g. Peter Srpčič brez ustreznih 

razpisov in brez kakršnekoli podlage oddaja v najem prostore kavarne na Murkovi ulici, kjer je 

dal brez ustreznega varovala, dal isti fizični osebi v najem prostore navkljub temu, da je vedel, 

da le ta stroškov najema ne bo poravnal. Prav tako je isti najemnik v obeh primerih zaradi 

netransparentega poslovanja moral zapreti gostinski lokal, ki mu ga je ob sodelovanje policije 

zaprl Finančni urad Republike Slovenije.  

Iz dokončnega poročila Nadzornega odbora je razbrati, da je direktor Mestnega gledališča Ptuj 

(v nadaljevanju: MGP) neupravičeno zavlačeval z izvršbami zapadlih obveznosti dolžnikov, saj 

se je nabralo zapadlih obveznosti za 9.097,00 €, ki so zaradi neukrepanja direktorja zakonsko 

zastarale, kar kaže na opustitev ravnanja in je utemeljen sum za storitev kaznivega dejanja 
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goljufije po  prvem, drugem in četrtem odstavku 211. člena Kazenskega zakonika (v 

nadaljevanju: KZ-1). Prav tako pa zaradi nevestnega ravnanja direktorja Srpčiča dolg MGPi 

znaša na dan 31. 12. 2019 47.578 EUR, kar kaže na zelo slabo likvidnostno sliko zavoda 

(zavod se bo ob nadaljevanju te situacije hitro znašel v likvidnostnih težavah, ko več ne bo 

sposoben plačevati vseh obveznosti). Kazniva dejanja so po 17. členu KZ-1 po prvem 

odstavku je Kaznivo dejanje storjeno s storitvijo ali opustitvijo po drugem odstavku je Kaznivo 

dejanje storjeno z opustitvijo samo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti. Kar pa 

bi g. Srpčič v danem primeru moral storiti in je namerno opustil dejanje izvršbe ter s tem 

oškodoval javni zavod kar jasno kaže na kaznivo dejanje po prvem odstavku 211. člena KZ-1. 

Res je da po sklepu višjega sodišča v Ljubljani št.  VSL I Kp 1278/99  je direktor javnega 

zavoda, ki opravlja tipične poslovno vodstvene in zastopniške naloge, nima statusa uradne 

osebe. Javni zavod, opravlja javno službo in samo opravljanje javne službe ne pomeni 

izvajanja javnih pooblastil, ampak zgolj opravljanje dejavnosti, ki zadovoljuje splošne potrebe, 

zaradi česar za njih velja poseben javno pravni režim. Zato tudi samo dejstvo, da je javni zavod 

javna služba in da so ga ustanovile občine, katere dajejo soglasje k imenovanju direktorja, ne 

pomeni, da je s tem direktor zavoda pridobil tudi lastnost uradne osebe. Istočasno pa ne 

pomenim, da ga omenjeni sklep razrešuje odgovornosti storjenih kaznivih dejanj zaradi 

malomarnosti in namerne opustitve ravnanj s tem, ko ni storil dovolj, da bi od upnikov izterjal 

zapadle obveznosti in namensko dopustil da so postale neizterljive. Direktor Srpčič je 

Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj povedal, da je dolžnike ustno in telefonsko pozval za 

poravnavo dolgov ni pa ukrenil ničesar kar bi kazalo na to, da je to dejansko storil kar kaže na 

opustitev ravnanj, ki bi jih kot direktor na takšnem položaju in dober gospodar g. Srpčič moral 

vedeti. Navkljub po njegovih trditvah zapisanih v dokončnem poročilu je izvedel dve izvršbi, ki 

pa nista bili uspešni in kot je navedel v dokončnem poročilu tudi Nadzorni odbor citiramo; 

»zavod ni ravnal kot dober gospodar in sprožil sodnih postopkov izterjave« , pri čemer 

je MGP poslalo izvršbo zgolj dvema dolžnikoma z majhnimi obveznostmi, tretjemu največjemu 

dolžniku pa sodna izterjava sploh ni bila sprožena. Prav tako iz podatkov zapisnih v 

dokončnem poročilu Nadzornega odbora razbrati, da je likvidnostna situacija MGP zelo 

zaskrbljujoča, saj v oči bode dejstvo, da je odprtih kratkoročnih obveznosti zavoda, ki jih bo 

potrebno poravnati na dan 31.12. 2019 za dobrih 60.000,00 EUR več kot odprtih, realno 

izterljivih terjatev. 

V obči bode dejstvo, da je bilo oddajanje prostora pod Mestnim gledališčem Ptuj ves čas 

izpeljano netransparentno in kot izhaja iz javno dostopnih evidenc AJPES je ugotovljeno, da 

gre za naklepna dejanja direktorja MGP Petra Srpčiča, ki je vedel ali bi moral vedeti, da gre za 

ene in iste osebe s katerimi je sklepal pogodbe o najemu prostora na Murkovi ulici  (kavarna) 

saj so vsi najemniki medsebojno povezani oziroma gre celo za iste osebe.  
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1. NAJEMNIK  

 

MARK MODA, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju(IZBRISAN dne 18.01.2018) je 

imel sedež na naslovu Vičava 86, 2250 Ptuj,  

 

 

2. NAJEMNIK  

 

Društvo URBANE LEGENDE, Kulturno umetniško društvo URBANE LEGENDE, 

Murkova ulica 6, zakoniti zastopnik ROBERT BELŠAK, stanujoč na naslovu Vičava 

86, 2250 Ptuj 

 

 

3. NAJEMNIK 

BROX GROUP, trgovina in gostinstvo d. o. o., Vičava 86, 2250 Ptuj 
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S tem je direktor MGP Srpčič storil kaznivo dejanje, po Goljufije po 211. členu   KZ-1 RS, kjer 

je v prvem odstavku zapisano, da kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno 

premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin 

v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja 

kaj stori ali opusti. Prav tako je utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje po tretjem 

odstavku 211. člena KZ-1 kje je zapisano, da če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se 

združile zato, da bi goljufale, ali če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka 211. člena  in po 

šestem odstavku 211. člena KZ-1, kjer je zapisano kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi 

koga z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti 

in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti ( v tem 

primeru je direktor MGP zavedno in lažno prikazoval in prikrival podatke ustanovitelju ter ga 

tudi ni opozoril na težave, ki naj bi jih imel z najemniki).  

Prav tako je podan utemeljen sum Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 

prvem odstavku 240. člena, KZ-1 v katerem je zapisano, da kdor pri opravljanju gospodarske 

dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih 

ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede 

razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja in s tem 

sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist ali povzroči premoženjsko 

škodo, se kaznuje z zaporom do petih let. Kot je to razvidno iz dokončnega poročila 

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj nad delovanjem Mestnega gledališča Ptuj je 

nedvoumno bilo storjeno več kaznivih dejanj, ki jih očitamo direktorju MGP g. Petru Srpčiču. 

Istočasno pa je utemeljeno sum, da je storil tudi kaznivo dejanje po 234.a členu: Poslovna 

goljufija kjer je v prvem odstavku zapisalo, da kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti 

pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo 

obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti 

javascript:fold(this,'1');
https://zakonodaja.com/zakon/kz/234a-clen-poslovna-goljufija
https://zakonodaja.com/zakon/kz/234a-clen-poslovna-goljufija
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izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve obveznosti pa nastane za stranko ali koga 

drugega premoženjska škoda. Poročilo NO MO Ptuj od strani 9 do 12.  

V poročilu Nadzornega odbora je bilo ugotovljeno, da je direktor odobril plačevanje nočitev za 

zunanje izvajalce kjer NO MO Ptuj na strani14, poročila zapisal, da je MGP  izbran način v 

nasprotju z veljavno davčno zakonodajo. Pri čemer so zapisali, da je direktor odgovorna oseba, 

ki je dolžan poslovanje organizirati oziroma izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in 

prevzema posledice za svoja dejanja. Prav tako je NO MO Ptuj opozoril, da plačilo nočitev 

zunanjih izvajalcev ni vključen v pogodbo in da ne obstaja pravna podlaga za izplačila teh 

zneskov, kar kaže na nezakonito ravnanje direktorja Srpčiča in je v nasprotju z veljavno 

zakonodajo.  

Prav tako je iz poročila NO MO Ptuj razvidno, da je direktor predstave, ki so prinesle visok 

negativni rezultat navkljub temu, da je strokovnjak na področju gledališke igre in bi moral 

vedeti, da te predstave ne bodo prinesle dobička pa je kljub temu prepričal pristojne MO Ptuj, 

da se izvedejo kar kaže na zlorabo položaja (župan kot podpisnik pogodbe ni strokovnjak za 

gledališko igro ipd.) s tem ko je zavedel pristojne na MO Ptuj v podpis pogodbe z MGP.  

Na delovno pravnem področju je direktor Srpčič kršil Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 kjer je 

odmerjal dopust po lastni volji mimo veljavne zakonodaje, kar je tudi ugotovitev dokončnega 

poročila NO MO Ptuj ter s tem oškodoval javni zavod MGP saj nekateri delavci niti niso imeli 

pravice do števila dni dopusta kot jim jih je priznal.  

Prav tako je neupravičeno izplačeval delovno uspešnost navkljub dejstvu, da mora imeti 

uporabnik proračuna v primerih, ko to določa ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno 

uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena tega Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz 

prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali 

nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu 

uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte. NO MO Ptuj je mnenja, da, da MG 

Ptuj nima vira za izplačilo tega dodatka zaposlenim, saj niso izpolnjeni kriteriji iz 22. člena 

zapisanega člena. Po tolmačenju MG Ptuj je vir prihranek zaradi nezasedenih delovnih mest, 

vendar v zakonu piše za delovna mesta, ki so bila predvidena v finančnem nartu. Predvidena 

delovna mesta v finančnem načrtu pa so v celoti izpolnjena in za to vira za izplačilo delovne 

uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javni zavod v skladu z zakonodajo nima kar 

ponovno kaže na netransparentno delovanje direktorja javnega zavoda Petra Srpčiča pri 

čemer kršitve v dokončnem poročilu priznava kršitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

Prav tako pa se te kršitve pojavljajo redno in ne gre zgolj za posamičen primer. 
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Iz vsega navedenega smo občanke in občani Mestne občine Ptuj izredno zaskrbljeni nad 

delovanjem odgovorni oseb v javnih zavodih. Že Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je zaznal 

sume kaznivih dejanj pa jih navkljub zaznavi ni posredoval policiji ali tožilstvu kar bi moral storiti 

v skladu z 29. členom Poslovnika nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v 15 dneh od 

dokončnosti poročila obvesti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.  Poslovnik namreč 

predpisuje, da za hujšo kršitev šteje zlasti:   

- če je uporabnik prevzel obveznost v breme proračuna ali je izplačal proračunska 

sredstva za namene, ki niso bili predvideni v proračunu,   

- če je uporabnik prevzel obveznost v breme proračuna ali je izplačal proračunska 

sredstva v višini, ki presegajo v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo 

je določil občinski svet,   

- če je uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravnal v 

nasprotju z zakonodajo,   

- druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora štejejo za hujše.   

Glede na to da obstaja tudi utemeljen sum, da so storjeni prekrški in tudi kazniva dejanja je 

Nadzorni odbor v skladu s 30. člen Poslovnika dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnim 

organom pregona.   

Občani Ptuja z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja v naših zavodih in ker institucije mestne 

občine Ptuj ne naredijo koraka naprej (kazenska ovadba, obveščanje računskega sodišča) 

smo se obrnili na vas in podajamo kazensko ovadbo z zapisi navedeni v podani kazenski 

ovadbi. Policiji je temelj vsake države in varovanje pravnega reda le te, zato vam upamo 

zaupati, da boste svoje delo opravili profesionalno in zoper osumljene podali kazenske ovadbe 

s čimer se bo trend oškodovanja javnih sredstev vsaj malo ustavil.  

S spoštovanjem, 

na Ptuju, 5.12.2020 

Občani Ptuja 


