OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 37. člena Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/2006, 102/2007 in 34/2009) in 42. člena Poslovnika o delu Nadzornega
odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2012 je
Nadzorni odbor Občine na svoji 27. seji, dne 20. 11. 2013, sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU: PROJEKT „ITP JEKLO IN NARCISE“
I. POVZETEK
Člani NO Občine Jesenice so pregledali projekt »ITP Jeklo in narcise«. V skladu s ciljem
nadzora so se člani NO najprej seznanili s celotnim projektom ITP Jeklo in narcise, kako je
projekt potekal, kako je vplival na razvoj turistične ponudbe na Jesenicah, sodelovanje in
vloga Gornjesavskega muzeja pri tem projektu, potek drugih vpetih – sopotnih projektov na
področju razvoja turizma, merjenje učinkovitosti in dodatne vrednosti tega projekta in
podobno. Člani NO so se usmerili predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov in
občinskih odlokov na tem področju, pravilnosti financiranja projekta, preverjanju načrtovanja
zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila in gospodarnosti porabe občinskih
proračunskih sredstev.
V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev pri projektu
ITP Jeklo in narcise. Vsi pregledani dokumenti so pripravljeni v skladu s predpisi, ki določajo
postopke načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe projekta in podobno.
Pripravili smo vprašanja ter ugotovitve, v zvezi s katerimi so predstavniki občinske uprave
(Oddelek za gospodarstvo) posredovali v pregled dokumentacijo celotnega projekta,
pripravili so kronologijo projekta in podali dodatne podrobnejše obrazložitve. Glede določenih
vprašanj, povezanih z nadzorom omenjenega projekta smo od nadzorovane osebe prejeli
ustrezna pojasnila na sestankih na Občini Jesenice in prejeli kronologijo celotnega projekta.
Ugotovitve NO so predvsem, da je projekt primerno voden, da obstaja vsa potrebna
dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno.
Ne glede na navedeno, je NO izrazil pomisleke glede planiranja projekta, in s tem
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. V bodoče bi se morale temeljiteje
preučiti uvedbe tovrstnih projektov. Poleg tega pa je smiselno, da se opravijo natančne
analize projekta tudi kasneje, in sicer, kako so tovrstni projekti učinkovali na povečan obisk
turistov, za katere je prvenstveno namenjena tovrstna dejavnost.
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II. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Franci Rožič,
2. Vojko Otovič.
2. Poročevalec:
Franci Rožič
3. Izvedenec /izvedenci/:
Niso bili vključeni v nadzor.
4. Ime nadzorovanega organa
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice; www.jesenice.si
5. Predmet nadzora
Projekt: OB041-10-006 »ITP Jeklo in narcise«
6. Obdobje nadzora
marec - oktober 2013

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu
1.1. Organi in organiziranost ter število zaposlenih
Organi občine
a. župan: Tomaž Tom Mencinger, nepoklicno opravljanje funkcije
b. občinski svet: 28 članov
c. nadzorni odbor: 7 članov
Občina ima devet ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe
javnega prava.
Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje
organizacijske enote. V okviru občinske uprave je ustanovljen Kabinet župana in notranje
organizacijske enote: Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, Oddelek za finance, plan in analize, Oddelek za okolje in prostor ter Komunalna
direkcija. V občinski upravi je bilo v začetku leta 2013 zaposlenih 53 javnih uslužbencev.
1.2. Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne
osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor
nanaša
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Občina Jesenice je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, UL RS št. 60/1994 in spr.).
Občina Jesenice je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati,
razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja. Občina po svojih organih samostojno
ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom
občine.
Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan. Med izvajanjem nadzora je bil odgovorna
oseba župan Tomaž Tom Mencinger.
1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora
Člani NO so dne 17. 06. 2013, 2.10. 2013 in 15.10. 2013 organizirali tri sestanke na Občini
Jesenice – Oddelku za gospodarstvo. Sestanki so bili izvedeni v okviru aktivnosti izvajanja
nadzora projekta ITP Jeklo in narcise.
Na sestanku 17. 06. 2013, ki sta se ga s strani Oddelka za gospodarstvo udeležili ga. Vera
Djurić Drozdek – vodja oddelka in ga. Aleksandra Orel, je bil najprej okvirno pregledan
celotni projekt. Predstavnici občine sta predstavili namen in cilje projekta, pojasnili
financiranje projekta in potek javnih naročil. Nekaj najpomembnejših dokumentov smo prejeli,
z namenom podrobnejše proučitve. Ker je projekt trajal več let smo od nadzorovane osebe
prejeli tudi kronologijo celotnega projekta, v katerem smo dobili vse potrebne podatke in
informacije o poteku projekta.
Zaradi vloge Gornjesavskega muzeja Jesenice pri izvajanju tega projekta je NO preveril tudi
kako projekt poteka v udejanjanju. NO je podal vprašanja muzeju, predvsem z vidika
uporabe segmentov projekta, razširitve vsebin in izvedbe projekta (v vsebinskem in
tehničnem smislu). NO je prejel zadovoljive odgovore.
Dodatne odgovore na vprašanja NO smo prejeli tudi na drugem in tretjem sestanku na OJ
dne 02. 10. in 15. 10. 2013, ki se ga je s strani Oddelka za gospodarstvo udeležila ga.
Aleksandra Orel. NO je prejel obrazložitve glede podlage za sprejetje projekta v Načrtu
razvojnih programov - NRP (idejna izhodišča, predstavitev županu in Občinskemu svetu junij 2010) ter zneska v vrednosti 9240 EUR za sistem nadgradnje programske opreme. NO
je prejel zadovoljive odgovore.
2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2013 in na
podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, št. 060-6/2013-1, sprejetega na 20. seji NO Občine
Jesenice, z dne 20. 2. 2013.
Ostale pravne podlage in drugi viri:
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05, 21/06)
- Zakon o igrah na srečo (Ur.l. RS št. 11/2011 – UPB-3, s spremembo 108/2012)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2006)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS 128/06, 16/08)
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Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2012

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora
Datum sklepa: 20. 2. 2013
Številka sklepa: 060-7/2013-1
4. Namen in cilj nadzora
Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled projekta, z namenom pregledati proračunsko
postavko 14, podprogram: »14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«, ter
ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom ITP Jeklo in narcise: razpisna dokumentacija,
izvedba razpisa, dokumentacija izvedbe projekta ter učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih proračunskih sredstev.
5. Način dela
Nadzor so opravili člani NO Občine Jesenice na sledeč način:
- priprava načrta izvedbe nadzora,
- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- pregled posredovane dokumentacije izbranega projekta,
- priprava pisnih vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitev
oz. odgovorov,
- sestanek z odgovornimi osebami nadzorovane osebe,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdela poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je NO sprejel na svoji 26. seji, 23. 10. 2013.
Nadzorovana oseba na ugotovitve, navedene v osnutku poročila ni posredovala pripomb.

IV. UGOTOVITVENI DEL
Na sestankih s predstavniki Občine Jesenice – Oddelek za gospodarstvo je bil NO
seznanjen z aktivnostmi izvedbe projekta ITP Jeklo in narcise.
Na splošno je bil predstavljen projekt, ki temelji na izjemnem razvojnem potencialu bogate
kulturne, naravne in tehniške dediščine v občini Jesenice ter razvoju atraktivnega
turističnega proizvoda s podporno infrastrukturo in vsebinskimi podlagami. Splošni cilj
projekta sledi oblikovanju inovativne, kakovostne, avtentične in kulturno bogate turistične
ponudbe, ki jo bodo tvorili integralni turistični proizvodi. Glavni cilj projekta pa je razvoj
novega turističnega proizvoda, ki prispeva k ustvarjanju privlačnejše in bolj prepoznavne
turistične ponudbe ter krepitev podjetniške iniciative v občini Jesenice.
Za zagotovitev celovitega pregleda projekta, so sodelavci oddelka za gospodarstvo dodatno
pripravili kronologijo aktivnosti izvedbe projekta, ki je obsegal pregled od začetka projekta, in
sicer v leto 2009, ko je bila v okviru projekta »Sonaravni razvoj turizma«, v katerem so
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sodelovale vse gorenjske občine, izdelana Strategija razvoja turizma Gorenjske, katere del
je bil tudi turistični proizvod Jeklo in narcise. Turistični proizvod je zasnovan tako, da si vsak
obiskovalec v nekaj urah ogleda najbolj zanimive turistične znamenitosti v občini Jesenice.
Obiskovalca pot vodi od Stare Save do Planine pod Golico ali pa do Pristave, torej po poti
tehniške dediščine Jesenic.
V letu 2010 je Občina Jesenice pristopila k nadgradnji projekta in do konca leta 2012 so bili
izdelani:
- za potrebe turistične promocije kratek predstavitveni spot občine Jesenice, ki traja 1
minuto,
- turistični film občine Jesenice v slovenskem in angleškem jeziku, ki traja 15 min,
- predstavitev nekdanjega življenja in dela ljudi na Stari Savi z multimedijsko opremo
(muzejski prostori - Kasarna in Ruardova graščina so opremljeni z računalniki, projektorji,
zvočniki ter drugo opremo za interaktiven prikaz vsebin) in
- informativne, označevalne in pojasnilne table na objektih na Stari Savi.
Projekt je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov z Odlokom o rebalansu proračuna Občine
Jesenice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010).
Načrtovanje potrebnih finančnih sredstev za ta turistični proizvod je imelo zanimivo vsebino –
upoštevati je treba, da se je projekt izvajal daljše obdobje in sicer v letih 2010 do 2012, v
obdobju recesije pa je bilo treba planiranje sproti prilagajati omejitvam.
Prva vseobsegajoča ocena predvideva 300.000 EUR + ddv stroškov, prodajo približno 1.000
vstopnic na mesec in pokritje stroškov projekta v petih letih. Široko zastavljeno planiranje se
je potem zmanjševalo tako, da je v rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2010,
sprejetega sredi leta 2010, prvič določen znesek 70.000 EUR in predvideno za leto 2011 za
150.000 EUR sredstev ter za leto 2012 za 20.000 EUR sredstev – seveda z vključenim
davkom na dodano vrednost, skupaj torej 240.000 EUR.
Prva faza, ki bi se realizirala v letu 2010, predvideva podrobne scenarije in tekste za film, 3
različne variante, fotografije, DVD. Film naj bi bil tudi v angleščini. V drugi fazi, ki pa naj bi
bila v letu 2011, se je predvidevala postavitev ustrezne infrastrukture in avdio ter video
opreme, v letu 2012 pa naj bi pripravili podroben trženjski načrt, produktno strategijo ter
dodatne programe.
V letu 2010 je bil izdelan podroben scenarij, posneti filmi (3 različice, 2 jezika), izdelani načrti
za infrastrukturo (table) in avdio opremo. S postopkom javnega razpisa se je dosegla
konkurenčna cena, ki je bila znatno nižja od planirane. Z aneksom se je del aktivnosti
prenesel v leto 2011, prav tako pa tudi neporabljena sredstva.
V letu 2011 se je nadaljuje projekt (v drugi fazi), ki je predvideval za 115.000 EUR potrebnih
sredstev za zgoščenke, info in usmerjevalno infrastrukturo ter avdio opremo. Izdelani so bili
načrti za usmerjevalne table in avdio opremo. Porabljenih je bilo le 9.240 EUR, zato so se
sredstva prenesla v naslednje leto.
V letu 2012 je bilo po prilagoditvah planirano 105.760 EUR sredstev za dokončanje
proizvoda. Planirano je bilo, da se zaključi:
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•
•
•

nakup in postavitev avdio in video opremo na vseh treh lokacijah,
izdelava in postavitev usmeritvenih tabel in ograje in
postavitev nadzornega sistema.

Vse navedeno je bilo realizirano, porabljenih pa je bilo za 81.811,17 EUR. Poraba v letu
2012 je bila manjša od predvidene zaradi prevelike ocene planiranih vrednosti.
Iz prve ocene je realizirana planirana postavka: približno 1.000 obiskovalcev »multimedije«
na mesec, finančni učinek pa je bistveno skromnejši, kar pa je razumljivo, saj realno ni bilo
pričakovati, da se bo projekt tudi finančno pokril.
V letu 2012 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti tako, da je bil projekt tudi zaključen.
Vrednost projekta po posameznih letih znaša:
Leto 2010
38.160,00 €
Leto 2011
9.240,00 €
Leto 2012
81.811,17 €
Skupaj
129.211,20 €
Glede virov financiranja je treba poudariti, da je projekt v celoti financiran s Proračuna
Občine Jesenice oz. iz namenske koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na
srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za
turistično infrastrukturo.
Poleg Občine Jesenice, ki je projekt financirala, in oddelka za gospodarstvo, ki je celoten
projekt vodil, je projektu nudil strokovno podporo Gornjesavski muzej Jesenice,
multimedijske posnetke je pripravil Videofon d.o.o., podjetje Uniki d.o.o., je poskrbelo za
razvoj multimedijske programske opreme, podjetje Damjan Design d.o.o. pa je oblikovalo in
pripravilo postavitev tekstovnih vsebin za multimedijsko predstavitev.
Občina Jesenice navaja, da se zaveda vseh neizkoriščenih potencialov in možnosti za razvoj
turizma v naši občini. Zato je tudi celoten projekt financirala z lastnimi sredstvi do sedaj, z
namenom, da Jesenice z okolico čim prej postanejo del turističnega zemljevida ter tako
omogoči razvoj zasebne iniciative na področju turističnih ponudnikov.
Zaradi vloge Gornjesavskega muzeja Jesenice pri izvajanju tega projekta je NO preveril tudi
kako projekt poteka v udejanjanju. Na vprašanje omenjenemu muzeju, kolikšna je uporaba
segmentov projekta, so odgovorili, da je spot uporabljen za splošno uporabo za predstavitve
občine Jesenice na promocijskih dogodkih, sejmih, delavnicah ter promociji na svetovnem
spletu. V muzeju ga posebej ne predvajajo. Zelo obsežna pa je uporaba Predstavitve
nekdanjega življenja in dela ljudi na Stari Savi, saj je bilo v preteklem letu 12.276
obiskovalcev, njihovo število pa še narašča:

obisk

2011

2012

2013
I -VI

Kolpern

3783

5254

3293

Kasarna

2119

2074

1244
6

Ruard

2045

4948

2808

SKUPAJ

7947

12276

7345

Projekt je bil nekajkrat časovno prestavljen zaradi razširitev vsebine (besedila in fotogradivo),
ki jih je predlagal muzej. Ker je bilo treba prilagoditi obseg vsebine za prikaz, je potekalo to
nekoliko dalj časa. Ko je bila slovenska verzija teksta pripravljena, je bila potrebna še lektura
in prevod. Nato je gradivo s fotografijami pripravil oblikovalec v ustreznem formatu. Pri
testiranju so se pokazala tudi dodatna dela (nadgradnja sistem izbira/galerija/predvajalnik in
časovni zamik).
Gornjesavski muzej Jesenice je poudaril, da je bila edina slabost pri projektu v tem, da sta
izvajalca za tehničnega in vsebinskega naročila različna, projekt sam pa ocenjujejo pozitivno,
saj pomeni dodatno kakovost pri predstavitvi kulturne dediščine.
S strani NO so bila pregledana tudi javna naročila, ki so se odvijala ob tem projektu
(promocijski film, multimedijska oprema, programska oprema in prevodi).
1. Javno naročilo izdelave promocijsko – turističnega filma, fotografij po scenariju in idejnih
projektov za vzpostavitev poti ogleda muzejskega kompleksa Stara Sava.
Ocenjena vrednost: 70.000,00 € z DDV
Realizacija: Videofon: 30.960,00 € (leto 2010)+ 9.240,00 € (leto 2011)
Design Damjan d.o.o.: 3.600,00 € (leto 2010)
Uniki d.o.o.: 3.600,00 € (leto 2010)
Skupaj: 47.400,00 €
Izvedba javnega naročila je bila zaključena leta 2011.
Kronološki pregled javnega naročila:
Zap. št. v Datum
spisu
1
17.6.2010
2
7.7.2010

4
5

7.7.2010
7.7.2010

6
7
8
10

7.7.2010
22.7.2010
22.7.2010
22.7.2010

13
14
17

2.8.2010
10.8.2010
11.8.2010

Kratka označba vsebine
Opis javnega naročila
Sklep o začetku postopka javnega naročila zaporedna št. 373/2010, postopek zbiranja
ponudb po predhodni objavi, ocenjena vrednost 70.000,00 € z DDV
Komisija za odpiranje v sestavi: Tea Jenkole, Aleksandra Orel, Irena Lačen Benedičič
Komisija za ocenjevanje: Edita Granatir Lapuh, Aleksandra Orel, Irena Lačen Benedičič
Razpisna dokumentacija – original podpisana
Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.
členom ZJN-2 – original podpisano
Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil
Ponudba Alpe Adria Vita d.o.o.
Ponudba Videofon d.o.o.
Zapisnik o odpiranju ponudb s pooblastilom za zastopanje, vročilnico ter obvestilo o
izročitvi
Vrednost ponudbe Alpe Adria Vita d.o.o.: 83.820,00 € z DDV
Vrednost ponudbe Videofon d.o.o.: 47.400,00 € z DDV
Poziv za pojasnitev nizke cene Videofon d.o.o.
Pojasnitev nizke cene Videofon d.o.o.
Poročilo o oddaji javnega naročila z ocenjevalnimi listi
Komisija je pregledala prispeli ponudbi ter jih ocenila glede na objavljena merila. Ponudba
Alpe Adria Vita d.o.o. je bila ocenjena z 55,93 točke, ponudba Videofon pa je bila
ocenjena z 73 točkami. Izbran je bil ponudnik Videofon d.o.o.
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18
21
22

17.8.2010
4.9.2010
9.9.2010

25
26
29

8.9.2010
10.9.2010
22.11.2010

35

8.6.2011

36
38

4.9.2011
8.6.2011

Obvestilo o oddaji naročila s povratnicami
Podpisana pogodba št. 430-56/2010 med Občino Jesenice in Videofonom d.o.o.
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z
63. členom ZJN-2
Vračilo finančnega zavarovanja z obvestilom o vročitvi
Končno poročilo o oddaji naročila
Dodatek št. 1 k Pogodbi št. 430-56/2010. Naročnik in izvajalec sta se strinjala, da se
zaradi takratne neizvedljivosti nekaterih del (snemanje kadrov z narcisami) rok za izvedbo
podaljša. Priložen je tudi popis del, ki bodo izvedena kasneje.
Dodatek št. 2 k Pogodbi št. 430-56/2010 in Dodatku št 1. Naročnik in izvajalec sta se
strinjala, da se zaradi daljšega postopka usklajevanja rok za izvedbo podaljša. Določeno
je tudi, da se namesto 500 komadov DVD s slovensko različico filma in 500 komadov
DVD z angleško različico filma, naredi 1.000 kom DVD s slovensko in angleško različico.
Pooblastilo za vnovčenje menice
Menica in menične izjave

Tabela 1: Kronologija javnega naročila – promocijski film (Vir: Občina Jesenice)
2. Javno naročilo multimedijska oprema za Staro Savo (naročilo avdio, video opreme)
Namen multimedije je, da s pomočjo slike in zvoka, ki vodita obiskovalce skozi zgodovino
fužin in železarstva ter življenja in dela ljudi na Stari Savi, obiskovalcem predstaviti
zgodovino Jesenic na inovativen in atraktiven način, kot splet zgodovine, izobraževanja
in doživetja, ki tvorijo nov pristop, kako prikazati sicer zgodovinska dejstva, s pomočjo
sodobne tehnologije kot zanimiv turistični proizvod.
Ocenjena vrednost: 45.830,00 € z DDV
Realizacija: Dat-con d.o.o. 32.055,37 € z DDV
Kronološki pregled javnega naročila:
Zap. št. v Datum
spisu
1
1.2.2012
3
1.2.2012

4
5

1.2.2012
1.2.2012

6

22.2.2012

7
8
10

17.2.2013
20.2.2012
20.2.2012

13 - 18
19
20
17

22.3.2012

18

22.3.2012

Kratka označba vsebine
Popis opreme
Sklep o začetku postopka javnega naročila zaporedna št. 190/2012, ocenjena vrednost
45.830,00 € z DDV
Komisija za izvedbo: Tea Jenkole, Aleksandra Orel, Miha Potočnik, mag. Vera Djurić
Drozdek
Razpisna dokumentacija – original podpisana
Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 61.
členom ZJN-2 – original podpisano ter Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil
Vprašanja in odgovori zainteresiranih ponudnikov ter zapisnik terenskega ogleda za
potencialne prijavitelje
Ponudba Dat-con d.o.o.
Ponudba TSE d.o.o.
Zapisnik o odpiranju ponudb s pooblastilom za zastopanje, vročilnico ter obvestilo o
izročitvi
Vrednost ponudbe Dat-con d.o.o.: 32.055,37 € z DDV
Vrednost ponudbe TSE d.o.o.: 42.694,02 € z DDV
Potrdila iz kazenske evidence, bonitetna ocena, podatki o izpolnjevanju davčnih
obveznosti
Ocenjevalni listi
Vprašanja in dopolnitve Dat-con d.o.o., TSE d.o.o.
Poročilo o oddaji javnega naročila
Komisija je pregledala prispeli ponudbi ter jih ocenila glede na objavljeno merilo, ki je bila
najnižja cena. Izbran je bil ponudnik Dat-con d.o.o.
Obvestilo o oddaji naročila s povratnicami
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24
25
27
28
31

28.3.2012
30.3.2012
18.4.2012
24.5.2012
11.6.2012

32

14.8.2012

35
34

5.9.2012
28.9.2012
17.9.2012

Vabilo za ogled v ponudbi
Zapis ogleda v ponudbi
Podpisana pogodba št. 430-52/2011 med Občino Jesenice in Dat-con d.o.o.
Podlaga za sklenitev Dodatka št. 1 k Pogodbi št 430-52/2011.
Dodatek št. 1 k Pogodbi št 430-52/2011. Dodatek št. 1 se sklene zaradi spremembe
nekaterih količin in modelov opreme zaradi ugodnejše tehnične rešitve. Pogodbena cena
je ostala nespremenjena.
Dodatek št. 2 k Pogodbi št 430-52/2011 in Dodatku št. 1. Dodatek št. 1 se sklene zaradi
podaljšanja roka izvedbe.
Garancije
Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil
Prevzemni zapisnik

Tabela 2: Kronologija javnega naročila – multimedijska oprema (Vir: Občina Jesenice)
Rezultati projekta so bili dobava, montaža in povezava multimedijske opreme. Oprema je
bila nato predana v upravljanje Gornjesavskemu muzeju Jesenice.
3. Naročila male vrednosti so bila izvedena za razvoj programske opreme za multimedijsko
opremo, prevode tekstov v angleški jezik in lekturo slovenskega teksta, izdelavo ter
postavitev tabel in ograje.
Programska oprema omogoča predvajanje multimedijskih vsebin na opremi (projektorjih,
računalnikih, zaslonih, zvočnikih…). V opravljanju ima opremo Gornjesavski muzej
Jesenice.
Ocenjena vrednost naročila: 24.000,00 € z DDV
Realizacija: Uniki d.o.o. 22.680,00 € z DDV
Dodatno: Design Damjan d.o.o. (oblikovanje teksta) 576,00 €
Evropa Bled ( prevod, lektura teksta) 259,80 €
Kronološki pregled naročila:
Zap. Št. v Datum
spisu
2
19.1.2012
5
1.2.2012
7

6.2.2012

10

9.2.2012

12

19.4.2012

13

10.1.2012

14-15

20.6.2012

18

23.8.2012

19
22
23

25.9.2012
10.8.2012
31.8.2012

Kratka označba vsebine
Povabilo k oddaji ponudb
Poročilo o izvedbi javnega naročilaPreveritev cen pri Domenca d.o.o., Uniki d.o.o. ter
Visionect d.o.o.. Najnižjo cenjo je nudil ponudnik Uniki d.o.o., ki je bil tudi izbran.
Pogodba o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise št. 3226/2012
Dodatek št. 1 k Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in
narcise št. 322-6/2012. Pogodba ni vsebovala protikorupcijske klavzule, tako da je bil
sklenjen Dodatek št. 1.
Dodatek št. 2 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise
št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok izvedbe,
saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
Sklep o imenovanju delovne skupine v sestavi mag. Vera Djurić Drozdek, Petra Dečman,
Irena Lačen Benedičič, Aleksandra Orel, Miha Potočnik.
Naročilo oblikovanja ´teksta´ za multimedijo. Izbran je bil oblikovalec Design Damjan
d.o.o., saj je bila podlaga že oblikovana v projektu Sejem bil je živ. Vstaviti je bilo
potrebno tekst in narediti različice v slovenskem in angleškem jeziku.
Dodatek št. 3 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise
št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1 in 2. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok
izvedbe, saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
Predračun za nujna dodatna dela
Naročilo oblikovanja ´teksta´
Oblikovan tekst za multimedijo (primer priloga 8)
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25
26

18.9.2012
19.9.2012

29

25.9.2012

30

18.10.2012

Zapisnik terenskega ogleda ter mail za nujna dodatna dela
Dodatek št. 4 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise
št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1, 2 in 3. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok
izvedbe, saj so v Gornjesavskem muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
Dodatek št. 5 Pogodbi o nabavi programske opreme za turističen produkt jeklo in narcise
št. 322-6/2012 in k Dodatku št 1, 2, 3 in 4. Dodatna dela v višini 2.880,00 € s specifikacijo
del. Stranki sta se sporazumeli da se podaljša rok izvedbe, saj so v Gornjesavskem
muzeju pripravljali dodatno vsebino za multimedijo.
Primopredajni zapisnik

Po Načrtu scenskih elementov na lokaciji oz. načrt in oblikovanje tabel je bilo s strani
Gornjesavskega muzeja Jesenice izpeljano naročilo za postavitev tabel. Postavljena je
bila tudi zaščitna ograja za lokomotivo. Table in ograja se nahajajo na Stari Savi.
Ocenjena vrednost: 17.000,00 € z DDV
Realizacija: 17.000,00 € z DDV
Dodatno so se na občini odločili za spletno vodenje in prilagajanje celotnega sistema
povezave multimedijske opreme na daljavo. Omogoča spremljanje, nadzor, spreminjanje
različnih parametrov ter vsebin na določenih lokacijah. Omogoča spreminjanje skrbnika
sistema iz enega računalnika ter prilagoditev na daljavo. Sistem je razvil izbran izvajalec
Uniki d.o.o.
Realizacija: 9.240,00 € z DDV
Po pregledu dokumentov in pridobljenih informacij NO meni, da je bil projekt primerno voden
in da obstaja vsa potrebna dokumentacija. Cilj, dobiti osnovni pregled nad projektom, je bil s
tem dosežen. NO ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno.
Na podlagi pregledane dokumentacije, in pojasnil nadzorovane osebe, so člani NO dobili
zadovoljive odgovore in obrazložitve.
Ker NO nima natančnejših podatkov glede merjenja učinkovitosti teh projektov meni, da
mora občina poskrbeti, da se vsi proračunski uporabniki, ki so delovali v tem projektu
zavedajo svojega poslanstva glede na prejete vire financiranja in realizacijo nalog, ki so jim
bile dodeljene. Zato je kot prvi korak potrebno analizirati obstoječe stanje in natančno meriti
ali je s tovrstnimi projekti zaslediti povečanje obiska. S tem se bo smiselnost uvedbe
tovrstnih (in morebitnih bodočih) projektov potrdila in upravičila.
V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Mnenje NO je, da je projekt »ITP Jeklo in narcise« primerno voden, da obstaja vsa potrebna
dokumentacija, da je bil postopek javnega naročila voden in izpeljan ustrezno in da so vsi
postopki v skladu s predpisi s tega področja.
NO nima priporočil glede izvedbe projekta, predlaga pa, da se v bodoče skrbneje planirajo in
načrtujejo uvedbe tovrstnih projektov, predvsem v smislu boljšega izkoristka za razvoj
turistične ponudbe. Poleg tega pa je smiselno, da se opravijo natančne analize pred uvedbo
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projektov, ter tudi kasneje, in sicer kako so tovrstni projekti učinkovali na povečan obisk
turistov, za katere je prvenstveno namenjena tovrstna dejavnost.
VI. ZAKLJUČEK
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 40. ter 42. člena Statuta Občine
Jesenice sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora.
Odzivno poročilo ni potrebno.

Zapisala:
Franci Rožič
Vojko Otovič
Datum: 20. 11. 2013
Številka: 060-7/2013-3
Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic

Vročiti:
- Župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
- Občinski svet Občine Jesenice
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