OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0002/2014
Datum: 08.11.2017
Na podlagi 41. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Ur. list RS, št. 20/2013; UPB-3),
skladno z Letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2017 in 24. členom Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 61/2016), je Nadzorni
odbor Občine Ravne na Koroškem, na svoji 27. seji dne 19.02.2018 sprejel

KONČNO POROČILO NADZORNEGA PREGLEDA POSLOVANJA
KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA

1. KRATEK POVZETEK
Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem (NO) je v Koroškem pokrajinskem muzeju (KPM)
opravil nadzor nad poslovanjem in razpolaganjem s premoženjem občine; namembnostjo in
smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna, finančnega poslovanja uporabnikov
proračunskih sredstev, in nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja z občinskimi
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenil učinkovitost in gospodarnost porabe
javnih sredstev.
NO poudarja, da z izvedbo nadzora ni bilo nadzirano celotno poslovanje, temveč so bile
pregledane le določene – vzorčne listine, razen izkaza poslovnega izida, bilance stanja in
finančni načrt
V zvezi s tem pregledom so bila s strani NO podana priporočila oziroma predlogi.

2. UVOD
2.1.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: NO) je v skladu z določili 40.
člena Statuta Občine Ravne na Koroškem najvišji organ nadzora javne porabe v občini. NO
opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost
porabe sredstev občinskega proračuna,…V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in
pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, organov ožjih delov občine,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Namen in cilj nadzora je opraviti nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
namembnostjo in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna, finančnega poslovanja
uporabnikov proračunskih sredstev, in nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocena učinkovitost in gospodarnosti
porabe javnih sredstev.
Nadzor nad nadzorovano osebo je bil uvrščen v letni program dela Nadzornega odbora za leto
2017.
Nadzor se je začel s sklepom o uvedbi nadzora št. 011-0002/2017 z dnem 03.05.2017.
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Nadzor je opravil NO v sestavi:
Andrej Erjavec, predsednik,
Miran Breg, član,
Dejan Pandel, član,
Borut Iršič, član,
Peter Prikeržnik, član.
Poročevalec NO je Dejan Pandel.
Izvedenca NO ni angažiral.

2.2.

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANI OSEBI

Naziv:
Sedež:
Odgovorna oseba:
Matična številka:
Davčna številka:

Koroški pokrajinski muzej
Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
Direktor mag. Tadej Pungartnik – uni.dipl.etnolog in kulturni antropolog
1782681000
36339954

Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo
varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s
posebnimi programi povezuje s Slovenci na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in zbiralna
politika sta usmerjena zlasti v varovanje, zbiranje, proučevanje, prezentacijo in popularizacijo,
konservacijo železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno
značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših
obdobij s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine ter sistematično
raziskovanje in izpopolnjevanje zbirk novejše zgodovine.
Korespondenca med nadzorovano osebo in NO je potekala večinoma preko elektronske pošte,
z obiskom na sedežu Koroškega pokrajinskega muzeja in ustno preko telefona z direktorjem
mag. Tadejem Pungartnikom in ga. Marjetka Krenker.
2.3.

PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je:








Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN-3);
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-2);
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12-ZUJ, 1415-ZUUJFO in 76/16);
Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 110/11ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A,
14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15);
Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE);
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ZOPSPU-1 (Uradni
list RS, št. 77/16);
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
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Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE, v
nadaljevanju: ZR);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17);
Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15);
Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016);
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 16/2016 in 4/2017);
Odlok o ustanovitvi zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011, 34/2011, 53/2013,
v nadaljevanju: odlok o ustanovitvi);
Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo
slovenskih občin, št 61/2016);
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11);
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št
23/2009) ter drugi predpisi (razvidno iz poročila).

3. UGOTOVITVENI DEL S PRIPOROČILI OZ. PREDLOGI
Nadzorni odbor Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: NO) je v okviru letnega plana
nadzora za leto 2017 načrtoval in izvedel nadzor nad poslovanjem Koroškega pokrajinskega
muzeja, s katerim je nadzoroval pravilnost, zakonitost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja
uporabnika proračunskih sredstev v letu 2016.
Na 20. redni seji NO dne 12.07.2017 je bil sprejet sklep, da bo Nadzorni odbor Občine Ravne
na Koroškem v letu 2017 opravil nadzor nad poslovanjem Koroškega pokrajinskega muzeja.
Glede na navedeno je bil izdan Sklep o uvedbi nadzora poslovanja proračunskega uporabnika
za leto 2016 številka 011-0002/2017, ki je bil nadzorovani osebi vročen. NO je začel z
nadzorom dne 07.08.2017
3.1.

PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

Na zahtevo NO je bila s strani Koroškega pokrajinskega muzeja dostavljena naslednja
dokumentacija:












Bilanca za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016,
program dela in finančni načrt za leto 2016,
vsebinsko poročilo in zaključni račun za leto 2016,
računovodsko poročilo,
izpisek kartic dobaviteljev blaga in storitev v letu 2016,
evidenčna naročila (po ZJN-3, ZJN-2) v letu 2016,
seznam oz. spisek oddanih ostalih javnih naročil v letu 2016
specifikacija izdatkov za blaga in storitve za izvajanje javne službe v letu 2016,
specifikacija projektov v letu 2016,
specifikacija vlaganj v osnovna sredstva v letu 2016,
kadrovski načrt,
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3.2.

konto kartico razreda 4, konto kartico razreda 7,
potni nalogi,
prilivi ter odlivi za leto 2016
poročilo o notranji reviziji za leto 2015,
račun št. 16-300-0042 dobavitelj Stebri d.o.o. v vrednosti 384,09eur,
račun št. 16-360-000298 z dnem 05.05.2016 v vrednosti 1600,64eu. Za nakup
table, tisk na folije ter montaža,
račun št. 147-2016 izdajatelj Primus, Primož Večko v vrednosti 4185,58 eur.
Račun je bil izdan za grafiko oken, stenski nosilec, dvostranski plakat(18kom),
ter stenske nalepke. Računu je priložena tudi naročilnica in ponudba,
račun št. 28/2016 izdajatelj Marko Gorenšek s.p. v vrednosti 2518,69eur. Račun
je bil izdan za popravilo in obnovo ograje, popravilo in obnovo stopnic, popravilo
desk na hiši (Prežihovina), popravilo stiskalnice za sadje (Prežihovina),
popravilo poda v železarni Ravne, ter popravilo strehe na oglasnih panojih.
Računu je priložena tudi naročilnica,
pogodba o avtorskem delu Anje Mihelič, št. Pogodbe AH08-2016 za pripravo in
vodenje pedagoških delavnic ter delo v dokumentaciji. Vrednost je 1197,53 eur
bruto,
račun št. 755/2016 izdajatelj Cicero Begunje v vrednosti 2133,05 za izdelavo
1000 kom rokovnikov. Predložena tudi naročilnica,
račun Arhdeko, kateri se veže na predračuna 45/2016 ter 46/2016 za katera je
bila izdana tudi dobavnica za izdelavo: ovitek, zasnova tipične strani
oblikovanje 208 strani. Vrednost predračuna 45/2016 je 1476,20 ter predračun
46/2016 v vrednosti 3762 eur,
pogodba p14-09281 za najem in vzdrževanje programske in strojne opreme.
Izdajatelj računa je podjetje Infosys. Vrednost vzdrževanja je v višini 150
eur/neto,
ponudba 16-100-1 izdajatelja Integrativa v vrednosti 10000,00 eur Predmet
ponudbe je oblikovalska zasnova, priprava za tisk in tisk na opredeljene
materiale, ter konstrukcijske rešitve v različnih materialih za objekte, panoje.
Zadeva je vezana na razstavo Kometri in bukovje, za kar je izdana tudi
naročilnica,
pogodba za demontažo, transport in montažo pudlovke, EPŽ in luči. Izvajalec
del je Dobrodel d.o.o. Vrednost pogodbe je 10365,12eur/bruto,
ponudba 5/15 Polonapolona za izdelavo 200 skodelic z motivom Huga Wolfa,
dobavnica 10009635 v vrednosti 2983,63 eur za nakup 300 kom muzejskih
škatel. Za nakup je bila izdana tudi naročilnica.
račun št. 16-360-000849 izdan s strani Prostprostor za nakup označevalnih
tabel 34kom. Za nakup je bila izdana naročilnica,
dokumentacija za nakup vozila, ter proti ponudbe, katere so bili pridobljene.

PREGLED POSLOVNIH POROČIL ZA LETO 2016 IN PRIMERJAVA Z 2015

V 9. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE, v
nadaljevanju: ZR) je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila zavoda zagotavljati
ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih
sredstev za opravljanje javne službe, od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz
prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu s 16. in 17. členom ZR mora zavod prihodke in
odhodke izkazovati ločeno glede na vrsto dejavnosti (opravljanje javne službe, ustvarjanje
prihodkov na trgu).
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Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10
– popr., 104/10 in 104/11) v 23. členu določa, da določeni uporabniki enotnega kontnega
načrta, mednje sodi tudi zavod, sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, v
katerem se ločeno prikažejo prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja za izvajanje
javne službe ter prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in
storitev na trgu.
NO ugotavlja, da sta poslovni poročili za leti 2015 in 2016 pripravljeni v skladu z navedeno
zakonodajo.
V nadaljevanju je NO preveril poslovne knjige v smislu poslovanja zavoda.
Nadzorni odbor je pregledal poslovna poročila za leto 2016 in sicer izkaz poslovnega izida,
bilanco stanja na dan 31.12.2106 ter izpisek odprtih postavk na dan 31.12.2016 in jih primerjal
z istovrstnimi poslovnimi poročili za leto 2015.
Finančno poročilo za leto 2016 izkazuje prihodke v skupni vrednosti 826.755 eur, za leto 2015
pa so prihodki izkazani v višini 779.575 eur. Indeks realizacije za skupne prihodke je 106.
Večina prihodkov v vrednosti 576.742 eur predstavlja pogodba Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za kulturo je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 financiralo za 5 odstotkov več
sredstev. Z aneksom 2 k letni pogodbi pa so zagotavljali dodatna sredstva v višini 11.379 eur
za kritje stroškov dela. Povečanje v letu 2016 kar izkazuje indeks v vrednosti 115 v primerjavi
z letom 2015 je na strani pridobljenih sredstev s pogodbami od občin ustanoviteljic. Muzej je v
letu 2016 od vstopnin in prodaje proizvodov ter arheoloških izkopavanj in raziskav ustvaril
49.520 eur prihodkov ter skupno ustvaril 60 % več lastnih prihodkov kot v preteklem letu.
Celotni odhodki so v letu 2015 znašali 775.533 eur v letu 2016 pa 825.501 eur. Indeks je
izkazan v višini 106. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2016 znašali 281.991 eur.
Poraba je bila v primerjavi z letom 2015 višja za 5%. Stroški dela so se v primerjavi z lanskim
letom povečali za 17%. Med stroški storitev so največje postavke stroški ogrevanja, stroški za
oblikovanje in tisk katalogov, stroški storitev restavriranja in postavitve in prestavitve razstav,
zavarovanj ter stroški povračil v zvezi z delom ter avtorskih honorarjev.
Koroški pokrajinski muzej izkazuje na dan 31.12.2016 opredmetena in neopredmetena
sredstva v sedanji vrednosti 2.527.966 eur. Stanje denarnih sredstev na računu muzeja na
dan 31.12.2016 je 34.996 eur. Stanje dvomljivih in spornih terjatev na dan 31.12.2016 je 1.230
eur. Prav tako so izkazane terjatve do občin ustanoviteljic in sicer do Mestne občine Slovenj
Gradec v vrednosti 2.678 eur, do Občien Radlje ob Dravi 2.232 eur, Občine Mežica 2.264 eur,
do občine Muta 775 eur, do Občine Črna na Koroškem 250 eur.
Na pasivni strani se izkazujejo kratkoročne obveznosti in pasovne časovne razmejitve v višini
73.434 eur. Med dobavitelji se izkazujejo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2016 v višini
21.784 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 se izkazuje v vrednosti 4.584 eur in zajema
presežek prihodkov tekočega leta v višini 1.459 eur ter še neporabljen presežek poslovnih
izidov preteklih let v višini 3.125 eur.
V letu 2016 so bili izpeljani 3 projekti in sicer Projekt REG-kult v vrednosti 13.288 eur, Geopark
v vrednosti 29.129 eur in Življenje ob meji v vrednosti 7.536 eur, kar v skupni vrednosti pomeni
49.953 eur.
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NO ugotavlja, da je poslovanje zavoda pozitivno, prav tako pa je tendenca poslovanja zavoda
v naraščajočem trendu. Zelo pomembno je, da zavod poskuša pridobiti čim več finančnih
sredstev na trgu in tako poskuša zagotoviti dodaten vir financiranja in s tem ustvariti tudi boljo
finančno sliko zavoda. Prav tako pa je potrebno na dati posebno pozornost na odprte terjatve
ter na dolgoročne posebej pa kratkoročne obveznosti.
Priporočilo št. 1: KPM naj poskuša, poleg sredstev, ki jih pridobi iz naslova opravljanja
nepridobitne dejavnosti, v največji meri pridobi tudi sredstva iz naslova opravljanja
storitev na trgu.

3.3.

IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PO ZJN-2 oz. ZJN-3 IN DROBLJENJE JAVNIH
NAROČIL

NO je preveril tudi ali Koroški pokrajinski muzej pri oddaji naročil upošteva Zakon o javnih
naročilih (ZJN-2, od 01.04.2016 naprej ZJN-3).
Javni zavodi so namreč v skladu z 9. členom ZJN-3 (3. členom ZJN-2) zavezani k oddaji naročil
v skladu s tem zakonom.
Pri pregledu konto kartic in kartic dobaviteljev je NO preverjal morebitne kršitve omenjenega
zakona predvsem glede na mejne vrednosti, za katere se zakon uporablja.
ZJN-3 v določilu 21. členu (ZJN-2 v 12. členu) določa mejne vrednosti za uporabo tega zakona
in sicer znašajo mejne vrednosti 20.000,00 € (brez DDV) za blago in storitve, ter 40.000,00€
(brez DDV) za naročilo gradenj. V primeru, da so te vrednosti presežene mora naročnik izvesti
enega izmed postopkov, ki so določeni v 39. členu ZJN-3. Prav tako je nadalje določeno, da
za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega
odstavka, je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter
načelo transparentnosti.
Pri preverjanju kartic dobaviteljev je bilo ugotovljeno, da javnih naročil nad mejno vrednostjo iz
21. člena ZJN-3 KPM ni izvedel, zato NO nepravilnosti v tej zvezi ni ugotovil.
NO je preveril naključno izbrane račune. NO je zaprosil KPM tudi, da za naključno izbrane
račune posredujejo NO proti ponudbe, iz česar se lahko na sledljiv način preveri racionalno in
transparentno izvajanje javnega naročanja, ko le-to ne dosega mejnih vrednosti iz 21. člena
ZJN3.Drugi odstavek 21. lena ZJN-3 namreč določa, da za javna naročila, katerih ocenjena
vrednost je nižja od mejnih vrednosti, je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik
mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste
predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s
106. členom tega zakona. Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani
ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in
katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja
od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega
naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
NO ugotavlja, da 3 pisne proti ponudbe v vseh primerih ne obstajajo. Po pojasnilu Koroškega
pokrajinskega muzeja, NO ugotavlja, da se KPM sklicuje na uporabo Pravilnika o postopkih
oddaje male vrednosti oz. evidenčnih naročil ter na druge pravilnike in zakone.

6

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
NADZORNI ODBOR

KPM je pojasnil, da cene preverjajo tudi telefonsko. Na vprašanje kako dosegajo večje popuste
pri dobaviteljih, so podali odgovor, da lažje dosegajo popuste pri stalnih dobaviteljih, s katerimi
imajo sklenjene pogodbe.
Za zahtevane račune so nam posredovali tudi proti ponudbe in tako smo prišli do naslednjih
podatkov ob pojasnilu Koroškega pokrajinskega muzeja:


Dobavitelj Biroprodaja d.o.o. račun štev. 2/10/1000/5474 v višini 2.445,60 € brez DDV
je bil izbran na podlagi dveh ponudb:Europapier Alpe d.o.o. v višini 2.453 € brez
DDV,Biroprodajad.o.o. v višini 2.445,60 € brez DDV. Izbralo se je najnižjega ponudnika



Dobavitelj Stebri d.o.o. račun štev. 16 /300/0042 v višini 321,26 €s popustom 6,43 € za
nakup komponent, s katerima se je nadomestil pokvarjen napajalnik in baterijo za
glavni računalniški strežnik, ki deluje za celoten KPM. Podjetje Stebri d.o.o. je po
pogodbi štev. 002/01-2015 vzdrževalec računalniške opreme za KPM.



AH 09/2016, risanje arheoloških predmetov v višini 321 € neto. Vir sredstev za plačilo
AH so postizkopavalna sredstva, ki so del vsake pogodbe o arheoloških raziskavah.
Risanje arheoloških predmetov je specifično delo, za katerega se je potrebno dodatno
izobraziti. Hkrati pa to delo dobro obvlada le peščica ljudi v Sloveniji. Na trgu praktično
ni ponudnikov.



AH 15/2016, popis življenjskih zgodb ob meji v višini 840 € neto. Vir sredstev za plačilo
AH sta s pogodbami o sofinanciranju muzejske dejavnosti zagotavljali Občina Ravne
na Koroškem in Občina Muta. Gre za zapise življenjskih zgodb povezanih z mejo v
narečju. Muzej zbira zvočne posnetke posnete na terenu, ki pa so hkrati zapisani tudi
v poenostavljeni fonetični transkribciji. Na trgu praktično ni ponudnikov.



Dobavitelj Prostprostor d.o.o. račun štev. 16-360-000298 v višini 1.312,00 € brez DDV
za izvedbo in montažo tabel za razstavo Moj kraj moj svet, Radlje ob Dravi. Ulične
razstave muzej postavlja v krajih Koroške od leta 2011 dalje. Od vsega začetka
sodelujemo z istim izvajalcem Prostprostor d.o.o., ki za muzej izvaja tisk in montažo
tabel, medtem ko ogrodje za ulično razstavo, uporabljamo isto.



Dobavitelj Primus, Primož Večko s.p. račun štev. 147/2016 v višini 3.430,80 € brez
DDV. Dobavitelj je bil izbran na priporočilo oblikovalca razstave dr. Jureta Kotnika, saj
je šlo za unikatno oblikovanje razstave Forma viva Ravne na Koroškem 1964…in
medsebojno sodelovanje oblikovalca in izvajalca opreme.



Marko Gorenšek s.p. račun štev. 28/2016 v višini 2.064,50 brez DDV, za popravilo
objekta Krauperške kašče v sklopu spominskega parka Prežihove bajte. Kašča je
spomenik ljudskega stavbarstva, pri popravilu so bila zahtevana stara tesarska znanja,
ki jih je tudi v skladu z zahtevami konservatorske stroke Marko Gorenšek s.p. zagotovil
in odlično izvedel. Nanj so se obrnili tudi zato, ker gre za lokalno prisotnega ponudnika
oziroma domačina.



AH 08/2016, delo v arheološki dokumentaciji, arhiv arheoloških najdišč višini 669,00 €.
Vir sredstev za plačilo AH je bil zagotovljen z Aneksom 1 k Pogodbi o sofinanciranju
pooblaščenega muzeja z Ministrstvom za kulturo štev. 3340-16-187022. Izbrana oseba
je predhodno sodelovala pri arheoloških izkopavanjih, za katere je potem tudi uredila
arhiv najdišč.
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Cicero Begunje d.o.o. račun štev. 52/2016 v višini 1.748,40 € brez DDV, na osnovi
dveh ponudb. Proti ponudba Nonparel d.o.o. ponudba štev. 03-097-16-2 v višini
1.339,60€ za 1000 kosov brez DDV in dodaten strošek oblikovanja 550 €, skupaj
1.889,60 € brez DDV. Izbrali so cenejšega ponudnika



Pri razstavi Kometri in bukovje smo zaprosili za 3 proti ponudbe in obrazložitev. Po
odgovoru Koroškega pokrajinskega muzeja smo prišli do zaključka. V tem primeru se
je izbrala ga. Aleksandra Gradišnik iz podjetja Integrativa d.o.o., saj si v muzeju
prizadevajo da oblikovalci s svojim osebnim pristopom sooblikujejo vizualno podobo in
s tem, v skladu s petim odstavkom 10. člena prej omenjenega Pravilnika prispevajo k
večji prepoznavnosti posamezne muzejske enote. V Muzeju Dravograd že vrsto let
sodelujejo z omenjeno oblikovalko. Integrativa d.o.o. je kot oblikovalec razstave
prevzela celostno oblikovalsko zasnovo razstave in njeno postavitev, priprave in
izvedbo tisk ter konstrukcijske rešitve. V tem primeru se je Integrativa d.o.o, sama
pogajala s posameznimi izvajalci del. Zadeva se sklicuje na ponudbo Integrativa d.o.o.
št. Ponudbe: 16-100-1 z dnem 26.09.2016. Za to ponudbo je bila izdana tudi naročilnica
št. 165.2016 Ponudba je v vrednosti 10.000 eur+ddv v treh postavkah. In sicer za
oblikovalsko zasnovo celostne podobe razstave s postavitvijo v višini 3.000 eur,
priprava za tisk in tisk na opredeljene materiale v vrednosti 4.000 eur in konstrukcijske
rešitve v različnih materialih za objekte, panoje ipd. v vrednosti 3.000 eur.

NO je zanimalo, ali so pri nakupu zaprosili za dodatne ponudbe ter ali obstajajo 3 pisne proti
ponudbe za nakup vozila Citroen Berlingo. Po dodatnem pojasnilu smo ugotovili, da so za
nabavo službenega vozila pridobili 5 različnih ponudb in sicer:
Avto Center Ravne ponudba 731/16 v višini 15.814,76 € ( z dajatvami) za avto Citroen
BerlingoFeel;
Avto Center Ravne ponudba 780/16 v višini 15.500,00 € (z dajatvami) za avto Citroen
BerlingoTepeeShine;
Avtomarket Rebernik ponudba X_31047 v višini15.929,99 € (z dajatvami) za avto Ford
TourneoCourierTitanium;
Avtomarkt Rebernik ponudba X_ 31048 v višini 15.496,34 € (z dajatvami) za avto Ford
TourneoCourier Trend;
AC CELEIA PE JAKOPEC ponudba v višini 18.590,00 (z dajatvami) za avto Opel
ComboCosmo.
NO je v zvezi z nakupom avtomobila preverili zakaj je dodatna oprema pri službenem vozilu
»paket za otroke« ker kovinska barva. Po dopolnitvi in obrazložitvi s strani Koroškega
pokrajinskega muzeja, smo ugotovili, da so se za ta model z takšno opremo odločili ker je bil
v salonu AC Ravne testni avtomobil, in je zato imel vso dodatno ponudbo, ki je vključevala tudi
kovinsko barvo in paket za otroke.
Drobljenja javnih naročil NO ni ugotovil.
Priporočilo št. 2
NO priporoča, da se pri vsakem poslu ne glede na zakonodajo in predpise pridobi 3
proti ponudbe ali na drugačen način zagotovi transparentno in gospodarno javno
naročanje (objava naročil na spletni strani,….), v kolikor je to le mogoče, saj se samo v
tem primeru lahko preverja ekonomičnost in učinkovitost porabe javnega denarja. Proti
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ponudbe naj se pridobijo za istovrstno blago. Obstoječe pravilnike, ki jih je sprejel KPM
naj le-ta ustrezno prilagodi zakonodaji in namenu le-teh ali pa jih enostavno črta, ter
raje izda delovna navodila.
3.4.

RACIONALNOST POSLOVANJA

V zvezi z zgoraj navedenimi računi NO podaja naslednja priporočila, kot sledi v nadaljevanju.
Priporočilo št. 4:
Priporočamo, da se poskuša pri poslovanju zavoda, čim več narediti z zaposlenimi
delavci, v kolikor je to le mogoče.
Priporočilo št. 5:
Koroški pokrajinski muzej naj poskuša v največji možni meri znižati stroške poslovanja,
na način, da storitve in blago, ki za poslovanje Koroškega pokrajinskega muzeja oz.
izvajanje programa dela Koroškega pokrajinskega muzeja niso nujno potrebni ne
naroča.
Nadzorni odbor poziva odgovorno osebo Koroškega pokrajinskega muzeja, da
nadzornemu odboru v roku 3 mesecev od prejema tega poročila poroča o upoštevanju
ali izvajanju priporočil oz. predlogov oziroma o razlogih za neupoštevanje le-teh.
Člani NO:
Borut Iršič, član
Dejan Pandel, član
Miran Breg, član
Peter Prikržnik, član

Vročiti:
-Koroškemu pokrajinskemu muzeju
Vložiti v:
- zadevo.
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