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      Nadzorni  Odbor 

 

 

Datum: 10.10.2011 

Številka: 032/17-31/2010-LR 

 

 

Na podlagi  41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega 

odbora Občine Kranjska Gora,  je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na 6. seji dne 06.10.2011             

sprejel 

 

 

 

                                                                            POROČILO 

                                                                O OPRAVLJENEM NADZORU  

                                  Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev  

                                                         dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje, z.o.o. 

 

                                  (Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora) 

 

 

                         

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Marija Zupančič  Falak,  predsednica odbora 

2. Martin Pavlovčič 

3. Emil Tavčar 

 

 

 

2. Nadzorovana  pravna  oseba:    Občina Kranjska Gora       

Odgovorna oseba:                        Vlasta Skumavc  Rabič  -  vodja službe za družbene dejavnosti  

                                                          Vesna Kunšič                 -  služba za gospodarstvo in    

                                                                                                      gospodarske javne službe   

                                                                                                       

 

 

3.  Predmet nadzornega pregleda: 

               Del poslovanja Občine –  nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe    

               proračunskih sredstev dodeljenih RZD z.o.o., Mojstrana v obdobju 2006 - 2010 

 

 

4. datum nadzora: 05.07.2011 
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1. Povzetek o ugotovitvah Nadzornega odbora 

 

- Predloženi so nam bili vsi zahtevani dokumenti 

- Občina oz. odgovorna oseba je izvajala  nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe 

proračunskih sredstev dodeljenih RZD z.o.o., Mojstrana v letih 2006-2010 

- Vsa izplačila iz proračuna so se  vršila  samo  na podlagi zahtevkov, katerim so bili 

priloženi računi, kot dokazila o nastalih stroških 

 

 

2.  Osnovni podatki o nadzoru 

         

Na podlagi anonimne prijave, katero smo prejeli dne 04.04.2011 skupaj z dopisom Komisije za 

preprečevanje korupcije,  smo kot NO Občine Kranjska Gora,  zadolženi  za izvajanje nadzora nad 

namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna,  opravili nadzorni pregled 

pravilne in smotrne porabe dodeljenih sredstev Občine Kranjska Gora Razvojni zadrugi, z.o.o. , Dovje 

31 A, Mojstrana (v nadaljevanju RZD). 

 

 

 

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:  

- Statut  Občine Kranjska Gora  

- Zakon o javnih financah  - UPB4 ( 11 Uradni list RS, št. 11/2011) 

- Zakon o lokalni samoupravi UPB (ZLS-UPB2)(UR.l. RS ŠT. 94/2007) 

- Pravilni k o postopkih za izvrševanje proračuna RS ( Zakon o izvrševanju proračunov RS za 

leti  2010 in 2011 Uradni list RS, št. 99-4372/2009 z dne 7.12.2009)  

 

 

 

Potek nadzora 

NO je v okviru nadzora podal zahtevek za pridobitev dokumentacije. S strani odgovorne osebe 

nadzorovane osebe, ki je sodelovala pri nadzoru je bila vsa dokumentacija posredovana v 

zahtevanem obsegu.   

Pregledana  je bila razpisna dokumentacija  - javni razpisi za sofinanciranje  kulturnih programov 

in projektov v Občini Kranjska Gora v letih 2006-2010, na katere se je  RZD,  prijavila in so ji bila 

tudi dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov;   Pogodba sklenjena 

med Občino Kranjska Gora in RZD št. 610/11-2/2006-VS z dne 26.4.2006 o sofinanciranju  - 

sodelovanje v promocijski akciji Atrio Senza Confini v Beljaku 5. in 6. maja 2006; zahtevki  RZD, za 

pokritje stroškov 10% deleža v projektu Phare Karavanke Natura 2000 št. 1/2005/06;  Pogodba o 

sodelovanju pri izvajanju projekta Karavanke Natura 2000 št. 618-04/05-410/04 z dne 02.09.2005 

sklenjena med nosilcem projekta Občino Tržič in projektnim partnerjem RZD;  Aneks št. 1 z dne 

1.8.2006 k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju projekta Karavanke Natura 2000;  Pogodbe o  
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sofinanciranju kulturnih programov in projektov sklenjenih med Občino Kranjska Gora in RZD  v 

obdobju 2006-2010;  prošnja RZD naslovljena na Občino Kranjska Gora  za pomoč pri pokritju 

stroškov za izvedbo kulturno turistične ekskurzije  v Kranichfeld v Nemčiji; Pogodba  o 

sofinanciranju kulturno turistične ekskurzije št. 610/11-4/2006-VS z dne 29.9.2006; Pogodba št. 

561-39/06R o izvajanju programa javnega dela – pomoč pri predstavitvah programa CRPOV v hiši 

pr Katr na Dovjem sklenjena med  izvajalcem javnih del RZD, Zavodom Republike Slovenije za 

zaposlovanje, območna služba Kranj in naročnikom javnih del Občino Kranjska Gora, z dne 

03.3.2006 ; Pogodbe  o sofinanciranju št. 330/69-5/2007-VK z dne 19.10.2007, št. 330/45-

3/2008-VK z dne 17.11.2008, št. 330/77-3/2009-VK z dne 27.09.2009,  na podlagi katerih so bila 

RZD v letih 2007, 2008 in 2009 dodeljena odobrena sredstva, za katere je Občina Kranjska Gora 

objavila Javne razpise za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja v občini Kranjska Gora v letih 2007,2008,2009; in vsi zahtevki za izplačila s priloženimi 

računi, dokazili za nastanek stroškov ; ter računi ki jih je Razvojna zadruga Dovje izstavila Občini 

Kranjska Gora za izvedene kulinarične predstavitve ob raznih dogodkih ali pogostitve.     

 

 

 

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 

- 26.05. 2011, Sklep št. 16 

  

 

 

        Namen in cilji nadzora 

 

- nadzorni pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev 

dodeljenih RZD z.o.o. , Mojstrana v obdobju 2006-2010 

- Podati poročilo o morebitnih odstopanjih od zakonitosti in dati priporočila in predloge za 

nadaljnje poslovanje 
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3. Ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora: 

 

Na podlagi izpisa kartic dobavitelja Razvojna zadruga Dovje, z.o.o., Dovje 31 A, Mojstrana  ( v 

nadaljevanju RZD) za obdobje 2006 – 2010 je bilo ugotovljeno: 

 

V letu 2006 je RZD prejela  od Občine Kranjska Gora 1.819.046,96 sit oz. 7.590,74 € ( preračunano po 

tečaju 1€ = 239,64 sit) sredstev in sicer: 

 

 -  na podlagi pogodbe o izvajanju programa javnega dela –pomoč pri predstavitvah programa CRPOV 

v hiši pr Katr na Dovjem, ki je bil izbran na podlagi Javnega razpisa z dne 22.10.2004 za 10 mesecev in 

se bo izvajal v času od 1.3.2005 – 31.12.2005                                                        24.028,60 sit oz. 100,26 € 

podlaga za izplačilo je priložen zahtevek – obračun za povračilo stroškov za brezposelne osebe 

vključene v javno delo za mesec december 2005/izplačilo januar 2006 za   Kosmač Ano Marijo 

 

- na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 610/11-2/2006-VS z dne 26.4.2006 sklenjeno med Občino 

Kranjska Gora in RZD za sodelovanje v promocijski akciji Atrio senza confini v Beljaku 5.in 6. maja 

2006                                                                                                                                   50.000 sit. Oz. 208,64 € 

podlaga za izplačilo je priložen račun RZD št. 14-2006 z dne 10.05.2006 za obračun dela stroškov za 

sodelovanje v promocijski akciji Atrio – sofinanciranje stroška za 2 x folklorni nastop 

priložen je tudi račun št. 16/06 z dne 7.6.2006, ki ga je izstavilo Društvo upokojencev Javornik -

Koroška Bela  Razvojni zadrugi Dovje  za izvedbo dvakratnega folklornega nastopa v Atrio v Beljaku 

 

- na podlagi pogodbe o sodelovanju pri izvajanju Projekta Karavanke Natura 2000 št. 618-04/05-

410/04 z dne 02.09.2005 in aneksa k pogodbi z dne 01.08.2006 sklenjeni med nosilcem projekta 

Občino Tržič in projektnim partnerjem RZD                                                         

in  vloge RZD naslovljeno na Občino Kranjska Gora za pokritje stroškov  10%  deleža v projektu Phare 

Karavanke Natura 2000                                                                                     1.212.328,30 sit oz. 5.058,95 € 

podlaga za izplačilo je bil Zahtevek RZD št. 1/2005/06 Program Phare Karavanke Natura 2000, 

kateremu so priloženi zahtevki Občine Tržič št. 618-04/05-410/04-1 z dne 03.8.2006 in  št. 618-04/05-

410/04-2 z dne 18.8.2006 in računi študentskega servisa Shark  št.rač.2006/6708 za april, 2006/9358 

za maj, 2006/11271 za junij, 2006/13925 za julij  za plačilo dela  na Info točki Dovje – Ane Kokošinek 

  

 -  na podlagi   prijave na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini 

Kranjska  Gora za leto 2006, je bila vloga RZD izbrana za sofinanciranje  izvedbe gledališke predstave 

Triglavske pravljice   v višini                                                                                           89.807 sit oz.  374,75 €                      

in za sodelovanje na kulturni prireditvi-strokovna ekskurzija v Kraichfeld        123.680 sit oz.  516,10 €                                                                                                                            

Podlaga za izplačilo so bili priloženi računi Marsel Gomboc s.p. št. 17/06 z dne 31.5.2006 in št. 23/06 z 

dne 31.7.2006 za nastop v predstavi  Triglavske pravljice v vlogi pravljičarja Bukovnika in račun št. 381 

z dne 18.07.2006 agencije Grafiti d.o.o. študentski servis Piflar za obračun ur Langus Primoža za 

igranje v predstavi Triglavske pravljice.   

Na vpogled nam je bila dana tudi sklenjena pogodba Občine Kranjska   Gora št. 610/11-4/2006-VS z                                                                                                                                      

dne 29.9.2006 in RZD o sofinanciranju kulturno turistične ekskurzije v Kraichfeld v bruto višini     

                                                                                                                                           123.680 sit oz. 516,10 € 
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Podlaga za izplačilo je bil priložen račun št. 135/2006 z dne 26.09.2006 prevoznika Vandrovc  d.o.o. 

prevozi in storitve, Podkoren, za opravljen prevoz na relaciji  Dovje-Kranichfeld-Dovje in  račun 

št.2006/14384 z dne 21.8.2006 Študentskega servisa Shark za obračun ur Barbare Branc za storitev 

prevajanja, prošnja RZD za pomoč pri pokritju stroškov za izvedbo kulturno turistične ekskurzije v 

Kranichfeld v Nemčiji,  kateri  je priloženo tudi poročilo o izvedeni strokovni ekskurziji in finančno 

poročilo.    

 

- na podlagi izstavljenega računa RZD št. 47-2006 z dne 30.11.2006 Občini Kranjska Gora za nakup 

darilnih aranžmajev za obdaritev poslovnih partnerjev                                     103.660,06 sit oz. 432,56 €   

 

- na podlagi  pogodbe o izvajanju programa javnega dela  sklenjeni med Zavodom republike Slovenije 

za zaposlovanje, območna služba Kranj, naročnikom javnih del  Občino Kranjska Gora in izvajalcem 

javnih del  RZD št. 561-39/06R z dne 03.03.2006–pomoč pri predstavitvah programa CRPOV v hiši pr 

Katr na Dovjem, ki je bil izbran na podlagi Javnega razpisa z dne 04.11.2005 za 10 mesecev in se bo 

izvajal v času od 1.3.2006 – 31.12.2006                                                                      215.543 sit oz. 899,40 €                                                  

Podlaga za izplačilo so bili priloženi zahtevki za refundacijo stroškov zaposlene  vključene  v javna dela  

- obračun ur za zaposleno  Kosmač Anamarijo za mesece marec, april, maj, junij, julij, avgust, 

september in  oktober 2006. 

 

V letu 2007 je RZD prejela od Občine Kranjska Gora sredstev v višini  3.712,30 € in sicer: 

 

- na podlagi izstavljenega računa RZD št. 11-2007 z dne 26.05.2007 Občini Kranjska Gora za izvedeno 

kulinarično predstavitev  ob predstavitvi  filma Kugy in Montaž v Kulturnem domu na Dovjem  

                                                                                                                                                                      163,30 € 

                                                                                                                                           

                                                                                              

- na podlagi prijave na objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v 

Občini Kranjska Gora za leto 2007, je bila vloga RZD izbrana za sofinanciranje izvedbe gledališke 

predstave Triglavske pravljice in projekta učne delavnice »peka kruha« v višini                       1.353,00 €    

Podlaga za izplačilo sredstev Občine za učne delavnice »peka kruha« je priložen  račun agencije 

Grafiti d.o.o. Kropa za objavo oglasa in  račun Zavarovalnice Triglav d.d. – zavarovanje splošne 

odgovornosti za škode civilno pravnih odškodninskih zahtevkov. 

Podlaga za izplačilo sofinanciranje izvedbe gledaliških predstav Triglavske pravljice so priloženi računi   

Zavarovalnice Triglav d.d. – zavarovanje splošne odgovornosti za škode civilno pravnih odškodninskih 

zahtevkov, računi Marsel Gomboc  s.p. št. 20/07, 18/07, 29/07 za nastop v predstavi, račun Modri 

študentski servis Ljubljana št. 2307001897 za obračun ur nastopajočih Berlogar Simona in Rabič 

Urške, račun št. 436 Agencije Grafiti d.o.o. Kropa za obračun raznih del Langus Primoža, račun Modri 

Študentski servis št. 2307002448 za obračun ur nastopajočih Brlogar Simona, Rabič Urške in Hrovat 

Grega ter račun št. 88/07 Pezdirnik Mire (osnovno dopolnilno delo)  za nakup štirih parov pletenih 

dokolenk za nastopajoče v predstavi  

 

- na podlagi prijave RZD na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora v letu 2007 in sklenjene pogodbe med Občino 

Kranjska Gora in RZD o sofinanciranju št. 330/69-5/2007-VK z dne 19.10.2007                        2.196,00 €  
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Sredstva so bila izplačana RZD na podlagi zahtevkov in priloženih računov in avtorskih pogodb, kot 

dokazil o nastalih stroških. Priloženi so: avtorska pogodba Žive Dev za vodenje arhitekturnih delavnic ,  

lista prisotnih udeležencev in izvedene ankete o zadovoljstvu udeležencev z delavnico in 

obračun stroškov RZD ob izvedbi treh izobraževalnih delavnic  ( najemnina, ogrevanje prostora, 

prigrizek in promocijsko gradivo).      
                                                                                                                                                                                          

V letu 2008 je RZD prejela od Občine Kranjska Gora sredstev v višini  2.346,54 € in sicer: 

 

- na podlagi izstavljenega računa RZD št. 03/2008 z dne 27.2.2008 Občini Kranjska Gora za obračun  

nastalih stroškov za pogostitev ob odprtju Policijske postaje v Mojstrani                                     135,54 € 

 

- na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini 

Kranjska Gora za leto 2008,so bila RZD odobrena sredstva za  

projekt učne delavnice »peka kruha«  

in izvedbo gledališke predstave Triglavske pravljice  v višini                                                          1.311,00 € 

Podlaga za izplačilo sredstev Občine RZD za učne delavnice »peka kruha« je zahtevek za izvedbo 

sofinanciranja s priloženimi  računi Zavarovalnice Triglav d.d. – zavarovanje splošne odgovornosti za 

škode civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, račun št. 2/2008 z dne 12.1.2008 in št.20/2008 z dne 

13.8.2008  Janeza Resmana, Zapuže, za nabavo moke, račun št. 2795/08 z dne 27.5.2008 podjetja 

Antus  za nakup predpasnikov, bombažnih vrečk, račun debitela, telekoma in elektro Gorenjske.   

Podlaga za izplačilo sofinanciranja izvedbe gledaliških predstav Triglavske pravljice so priloženi računi   

Zavarovalnice Triglav d.d. – zavarovanje splošne odgovornosti za škode civilno pravnih odškodninskih 

zahtevkov, računa  Marsel Gomboc  s.p. št. 23/08 z dne 30.9.2008 in  10/08 z dne 31.5.2008 za 

nastop v predstavi, račun študentski servis, PE Radovljica št. 2508003993 z dne 11.9.2008 za  obračun 

ur nastopajočih  v predstavi Langus Mateje in Horvat Andreja  

 

- na podlagi prijave RZD na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora v letu 2008 in sklenjene pogodbe RZD z Občino 

Kranjska Gora o sofinanciranju št. 330/45-3/2008-VK z dne 17.11.2008                                        900,00 € 

Sredstva so bila izplačana RZD na podlagi zahtevkov in priloženih računov in avtorskih pogodb, kot 

dokazil o nastalih stroških. Priloženi so: avtorska pogodba Žive Dev za vodenje arhitekturnih delavnic ,  

lista prisotnih udeležencev in izvedene ankete o zadovoljstvu udeležencev z delavnico in 

obračun stroškov RZD ob izvedbi  dveh izobraževalnih delavnic  ( najemnina ogrevanega prostora,  

prigrizek in promocijsko gradivo, vabila, fotokopije).      

 

V letu 2009 je RZD prejela od Občine Kranjska Gora sredstev v višini  1.839,75 € in sicer: 

 

- na podlagi izstavljenega računa  RZD št. 19/2009 z dne 14.6.2009 Občini Kranjska Gora za nakup 

potice                                                                                                                                                             13,11 €      

                                                                                                         

- na podlagi izstavljenega računa RZD  št. 30/2009 z dne 26.6.2009 Občini Kranjska Gora za nakup  

potice                                                                                                                                                             28,48 € 
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- na podlagi prijave na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 

in podeželja v Občini Kranjska Gora v letu 2009  in sklenjene pogodbe RZD z Občino Kranjska Gora o 

sofinanciranju št. 330/77-3/2009-VK z dne 27.10.2009                                                                     700,00 € 

Sredstva so bila izplačana RZD na podlagi zahtevkov in priloženih računov. Podlaga za izplačilo za 

sofinanciranje   izvedene strokovne ekskurzije v  Sutrio v Karnijskih Alpah v Italiji je bil priložen račun 

št. 279/09 Avtoprevozništva Zorana Sebastjanovića  s.p. in obračun stroškov RZD ( priprava gradiva, 

vabil, poštnina, telefon, malica na poti, obračun stroškov vodenja, organizacije in izvedbe) 
                                                                                                                                                                                          

- na podlagi prijave na objavljen Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v 

Občini Kranjska Gora za leto 2009 je bila vloga RZD izbrana za sofinanciranje  

projekta učne delavnice in sofinanciranje izvedbe gledaliških predstav Triglavske pravljice   1.098,16 € 

Podlaga za izplačilo sredstev Občine za učne delavnice  je priložen  zahtevek  RZD z obračunom  

Zavarovalnice Triglav d.d. z dne 04.9.2009 – zavarovanje splošne odgovornosti za škode civilno 

pravnih odškodninskih zahtevkov, račun št. 5229/09 z dne 27.10.2009 Antus d.o.o. Jesenice  za nakup 

predpasnikov, račun št. 55000076406 z dne 27.10.2009 Obi trgovina za nakup bukovega drevesa v 

zaboju in račun  št. 2309001692 z dne 4.11.2009 Študentski servis d.o.o Jesenice obračun opravljenih 

ur Oblak Špele za delo pomoč pri etnoloških delavnicah  

Podlaga za izplačilo sofinanciranje gledaliških predstav Triglavske pravljice je priložen zahtevek z  

računi  Marsela Gomboc  s.p.  račun št. 21/09 z dne 27.6.2009, račun št. 24/09 z dne 31.7.2009, račun 

št. 28/09 z dne 31.08.2009 in račun št. 34/09 z dne 21.10.2009  za nastope v gledališki predstavi  

Triglavske pravljice v vlogi pravljičarja Bukovnik  

 

V letu 2010 je RZD prejela od Občine Kranjska Gora sredstev v višini  1.462,70 € in sicer: 

 

- na podlagi izstavljenega računa  RZD št. 05/2010 z dne 15.02.2010 Občini Kranjska Gora za stroške 

pogostitve ob svečani predaji ključev stanovanja na Triglavski cesti 58 v Mojstrani                       67,26 € 

                                                                                                                                                 

- na podlagi izstavljenega računa RZD št. 08/2010 z dne 18.02.2010 Občini Kranjska Gora za stroške za 

pogostitev ob obisku diplomatov                                                                                                              84,52 € 

 

- na podlagi izstavljenega računa RZD št. 35/2010 z dne 15.8.2010 Občini Kranjska Gora za 

obračunane stroške za gostinske storitve ob odprtju muzeja                                                           147,00 € 

 

- na podlagi   prijave na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini 

Kranjska  Gora za leto 2010, je bila vloga RZD izbrana za sofinanciranje:    

poletni h dni  pri Ancni hišci                                                                                                                     200,00 €   

 izvedbe gledališke predstave  Triglavske pravljice   v višini                                                               481,96 €                                                 

učnih delavnic – učenje peke kruha                                                                                                       481,96 € 

Podlaga za izplačilo sredstev za sofinanciranje za izvedbo poletnih dni pri Ancni hišci je priložen 

zahtevek RZD in račun št. 2310001551 z dne 25.10.2010 študentskega servisa PE Jesenice za obračun 

opravljenih ur za Oblak Špelo za delo na projektu »poletni dnevi pr Ancni hišci« 

 Podlaga za izplačilo sofinanciranje izvedbe gledaliških predstav Triglavske pravljice je priložen 

zahtevek RZD z  računi :    Marsel Gomboc  s.p.  račun št. 25/10 z dne 31.8.2010, račun št. 29/10 z dne  
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30.9.2010 in  račun št. 34/10  z dne 31.10.2010 za nastope v gledališki predstavi  Triglavske pravljice v  

vlogi pravljičarja Bukovnika, račun št. 001188/2010 z dne 11.05.2010 Zavarovalnice Triglav d.d. 

splošna odgovornost zavarovanje proti tretji osebi 

Podlaga za izplačilo  sredstev za sofinanciranje učnih delavnic   »učenje peke kruha«  je priložen 

zahtevek RZD z računi: računi Zavarovalnice Triglav d.d.  št. 001183/2010 z dne 11.5.2010 št. obroka 

01/06, račun št. 1184/2010 z dne 11.5.2010 št.obroka 02/06, račun št. 1185/2010 z dne 11.5.2010 

št.obroka 03/06  splošna odgovornost -  zavarovanje proti tretji osebi, račun št. 138/2010 z dne 

20.11.2010 Krejana Levec d.o.o. za nakup košaric za kruh, račun št. 210080710683 z dne 02.09.2010 

Debitel d.d. storitev mobilne telefonije in račun št. 210070669840 z dne 02.8.2010 Debitel d.d.                                                                             

storitev mobilne telefonije.      

                                                      

Ugotovitev:  vsa  izplačila  sredstev, ki so bila odobrena s strani Občine Kranjska Gora Razvojni  

zadrugi Dovje z.o.o., za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska  Gora v 

posameznih letih,  dodelitev  pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 

Občini Kranjska Gora v posameznih letih, izplačila za izvajanje programa  javnega dela -pomoč pri 

predstavitvah programa CRPOV v hiši pr Katr na Dovjem, sofinanciranje s strani Občine Kranjska Gora 

sodelovanje v promocijski  akciji Atrio Senza Confini v Beljaku, sofinanciranje sodelovanja RZD pri 

izvajanju  Projekta Karavanke  Natura 2000, sofinanciranje  kulturno turistične ekskurzije v 

Kranichfeld v Nemčijo in  Sutrio v Karnijskih Alpah, kot tudi  plačila računov za opravljene gostinske 

storitve, ki jih je naročila Občina Kranjska Gora za pogostitev poslovnih partnerjev ali ob raznih 

svečanih priložnostih so bila izvedena na podlagi priloženih zahtevkov RZD ,  priloga zahtevkom so bili 

vedno priloženi računi, kot dokazila  o   dejansko opravljenih storitvah in nastalih stroških. 

 

Preverili smo tudi ali se je izvajal nadzor nad  pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih 

sredstev dodeljenih RZD z.o.o. , Mojstrana v obdobju 2006-2010. 

 

Ugotovitev: nadzor se je redno izvajal. 

 

Kontrola se je vršila tekoče ob vsakokratni predložitvi zahtevka RZD za pridobitev sredstev iz 

občinskega proračuna.  Preverilo se je, če so sredstva planirana,  namenskost porabe, ter če so 

priloženi k zahtevkom  računi kot dokazilo o opravljenih storitvah oz. nastalih stroških.   

 

 

Na podlagi izpisa kartic dobavitelja  RMC, d.o.o. Mojstrana smo pregledali tudi koliko sredstev je bilo 

s strani Občine Kranjska Gora izplačano RMC,d.o.o  in preverili osnovo izplačil  v obdobju 2006 -2010. 

 

Ugotovitev: Občina je pri dobavitelju RMC d.o.o. kupovala darilne aranžmaje za obdaritev tujih 

delegacij, protokolarna darila, darila za obdaritev mladoporočencev, ki so se oženili v Občini Kranjska 

Gora,  darila za obdaritev poslovnih partnerjev, naročala pripravo darilnih aranžmajev za obdaritev                                                                                                                                                                  

odličnjakov, ki so vse razrede osnovne šole končali z odličnim uspehom, naročala zavijanje daril,  

izdelavo napisov na medeninastih ploščicah itd. Višina stroškov namenjenih za zgoraj navedena 

naročila Občine Kranjska Gora pri  RMC d.o.o. v posameznih letih so bila zelo majhna: 

V letu 2006 je Občina Kranjska Gora porabila za te namene  383,74 €; v letu 2007  400,05 €;  v letu 

2008  473,34 €; v letu 2009 476,25 € in v letu 2010  634,23 €. 
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Občina Kranjska Gora je za vsako naročilo izstavila podjetju  RMC d.o.o. naročilnico. RMC d.o.o. je na 

podlagi prejete naročilnice in dobave blaga oz. izvedbe storitve izstavilo v plačilo račun Občini 

Kranjska Gora.                                                                                                                      

 

 

Nadzorni odbor izreka  pozitivno mnenje k  delu poslovanja Občine, ki se nanaša na izvajanje nadzora 

nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje 

z.o.o., Dovje 31 A, Mojstrana  v obdobju 2006-2010. 

 

 

 

NO  Občine Kranjska Gora je na svoji 6. seji ugotovil, da je bil osnutek Poročila o nadzoru  -  pregled 

nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev dodeljenih Razvojni zadrugi Dovje, 

z.o.o. , poslan pristojnim osebam dne 15.07.2011 in da nanj ni bilo ugovorov. 

NO poročilo o nadzoru sprejema kot njegov dokončni akt.                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Člani NO:                                                                                                        Predsednica NO: 

Emil Tavčar                                                                                                 Marija Zupančič Falak 

Martin Pavlovčič 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti:  

- g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora 

- mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave 

- Občinskemu svetu občine Kranjska Gora 

- ga. Vlasti Skumavc Rabič, vodji službe za družbene dejavnosti 

- ga. Vesni Kunšič, služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

 

- poslati v vednost Komisiji za preprečevanje korupcije   
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