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1. UVOD 

Nadzorni odbor MOL (v nadaljevanju besedila: »NO MOL«), ki je skladno s Statutom MOL 
najvisji organ nadzora jayne porabe v Mestni obcini Ljubljana (v nadaljevanju besedila: »MOL«), 
je v letu 2009 izvajal nadzor nad razpolaganjem s premozeniem MOL, nadzor nad namenskostjo 
in smotrnostjo rabe proracunskih sredstev ter nadzor financnega poslovanja uporabnikov 
proracunskih sredstev, s pregledom pornernbnejsih podrocf poslovanja MOL po nacelu 
vzorcneqa testiranja v Predlogu odloka 0 zakliucnern racunu proracuna MOL, za leto 2008 
izkazanih odhodkov. 

NO MOL se je v skladu s 33. clenorn Poslovnika Nadzornega odbora MOL seznanil z osnutki 
porocil 0 nadzoru, ki so jih clani Nadzornega odbora MOL izdelali na podlagi pregledane 
dokumentacije v skladu z razporedom dela nadzora za proracunsko porabo v MOL v letu 2008, 
na podlagi SKLEPA st. 3, ki ga je NO MOL sprejel na svoji 1. redni seji dne 21. 2. 2006. V 
skladu s terminskim planom je NO MOL nadzorstvene zapisnike posredoval zupanu NO MOL je 
v porocilu uposteval odgovore in pripombe na nadzorstvene zapisnike, ki jih je od Mestne 
uprave MOL prejel do dne 31.08.2009. 

1.1. Sodelovanje Nadzornega odbora MOL z Zupanom in Mestno upravo MOL 

Komunikacija med NO MOL in mestno upravo (v nadaljevanju MU MOL) je potekala pretezno
 
preko zupanovega kabineta, oziroma preko direktorja mestne uprave. Sodelovanje je bilo
 
korektno: odgovori na zahteve NO so v glavnem prispevali v postavljenih rokih, pristojne osebe,
 
ki jih je NO vabil na seje, so se vabilom vedno odzvale.
 
$e vedno pa je problem pri pripravi dokumentacije, ki jo clani NO zahtevajo za pripravo tega
 
porocila. Ni problem, da MU ne bi pripravila in v roku dostavila zahtevane dokumentacije.
 
Problem je, da NO, oziroma posamezni clani prejmejo dokumentacijo, ce uporabimo izraz iz
 
poslovnega sveta, v »razsutem stanju«. To pomeni, da za nek izbrani poslovni dogodek, ki je
 
predmet pregleda NO, dokumentacija pride delno iz Oddelka za finance in racunovodstvo, delno
 
iz Sluzbe za javna narocila, delno iz Sluzbe za razvojne projekte in delno iz konkretnega
 
oddelka, ki je nosilec projekta, kot na primer Oddelek za ravnanje z neprernicninaml, Oddelek za
 
zdravje, Oddelek za varstvo okolja, ... Rezultat tega je, da je dokumentacija vcasih podvojena ali
 
potrojena, pogosto pa kaj tudi rnanika in je potem to naknadno dostavljeno sele na dodatni poziv
 
clana NO.
 
NO MOL predlaga, da v bodoce skrbnik pogodbe zbere vse zahtevane dokumente, ki se
 
nanasaio na njegov izbrani projekt, to je od zacetka postopka javnega naroclla, preko realizacije,
 
do placila in koncneqa porocila ter tudi dokazila, da je, ce gre za osnovno sredstvo, to osnovno
 
sredstvo knjizeno v register osnovnih sredstev.
 

1.2. Sodelovanje Nadzornega odbora MOL s Sluzbo za notranjo revizijo MOL 

Sodelovanje NO MOL s Sluzbo za notranjo revizijo MOL je korektno potekalo v tem smislu, da je 
NO MOL redno prejemal koncna porocila ter porocila 0 popravljalnih ukrepih revidiranih enot v 
zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi. 

NO MOL je ze veckrat opozoril MU na pomembnost delovanja notranje revizije in zato na 
nujnost zagotovitve ustreznega stevila zaposlenih notranjih revizorjev oziroma revizork. Zaradi 
velikega obsega MU MOL ter proracuna, kakor tudi zaradi ponavljanja nepravilnosti pri 
izvrsevanju proracuna, ki jih pri revizijskih pregledih ugotavlja tako Sluzba za notranjo revizijo, 
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kot tudi NO MOL, je potrebno cirnpre] poskrbeti, da se zapolnijo vsa sistemizirana delovna
 
mesta v Sluzbi za notranjo revizijo MOL.
 
NO MOL ugotavlja, da je zaradi odhoda delavke na porodniski dopust notranja revizija
 
kadrovsko ponovno okrnjena.
 

2. SPLOSNI DEL PRORACUNA MOL V LETU 2008 

2.1. Bilanca stanja MOL na dan 31.12.2008 

Predmet nadzora so izbrane postavke, izkazane v bilanci stanja MOL na dan 31.12.2008, 
sestavljeni v skladu z Zakonom 0 racunovodstvu. Nadzor je opravljen na osnovi pridobljenih 
odgovorov in anallticnih podatkov, ki jih je mestna uprava posredovala na zahtevo Nadzornega 
odbora MOL (Ietno porocilo MOL, racunovodski izkazi MOL 5 poslovnim porocilorn, analiticna 
bruto bilanca, ... ). 

NO MOL na osnovi pregleda prejete dokumentacije ugotavlja sledece: 

2.1.1. Investicije v teku znasa]o za nepremicnine 51.297.928 EUR na dan 31.12.2008 

•	 Med investicijami v teku za neprernicnine posebej izpostavljamo projekte na 
katere smo opozorili ze v porocilu za 2006 in v porocilu za leto 2007 in se do 
31.12.2008 stanje ni spremenilo: 

37- Zupanciceva jama B8 2/1 v visini 2.853 TEUR, ki izvira iz leta 1997 do 1999, 

121- Podutik S8 % za 1.490 TEUR iz leta 1997 in 1998, 

126- Galjevica V8 Y4 kanalizacija v vislnl 580 TEUR iz leta 1997 do 1998. 
Vprasanie NO MOL: Ali so bili ob popisu na dan 31.12.2007 in 31.12.2008 
preverjeni razlogi nedokoncania, ali obstaja terminski plan dokoncanja in ali je 
jasno da ni potreben odpis investicije? 
MU MOL ni podala pojasnila za ZR 2007. 

354 - oprema brez naziva za 308 TEUR iz leta 1997; 
Vprasanie NO MOL: Kje se nahaja in zakaj ni dokoncana, oziroma ali iz 
popisa sredstev MOL na 31.12.2007 in 31.12.2008 izhaja informacija zakaj ni 
potreben odpis? 
MU MOL ni podala pojasnila pri ZR 2007. 

381- otrosko igrisce GR iz leta 2002 za 105 TEUR,
 
Vprasanie NO MOL: Zakaj ni dokoncano?
 
MU MOL ni podala pojasnila za ZR 2007.
 

V zvezi z zgoraj omenjenimi projekti je odgovor MU MOL ob nadzoru za leto 2008, da je 5 

sklepom zupana imenovana Posebna komisija za pregled investicij v teku, ki bo do 30.9.2009 
podala porocilo z ugotovitvami, ki jih bo Oddelek za finance in racunovodstvo ustrezno 
racunovodsko evidentiral. 
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v 464- Krozisce Kolezija za 811 TEUR na dan 31.12.2007 nato doinvestirano 21 TEUR 
letu 2008 in 31.12.2008 znasa saldo 832 TEUR.
 

Vprasanje NO MOL: Zakaj ni aktivirano 31.12.2008?
 
MU MOL ni podala pojasnila za leta 2007.
 

Navedeni projekt je bil ustrezno aktiviran na dan 1.1.2009 z racunovodsko Iistino dne 27.7.2009 
na osnovi dokumentacije iz leta 2007. 

Pricakuiemo, da MOL ob vsakem zakljucnern racunu presodi razloge za neaktiviranje 
starih investicij in jih ustrezno racunovodsko obravnava. 

2.1.2.	 Dolqorocne financne nalozbe v kapital v racunovodskih izkazih MOL na dan 31.12.2008 
znasajo 336.482 TEUR. 

Pri nadzoru NO MOL ni ugotovil odstopanj. 

2.1.3.	 Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2008 znasa]o 530.886 TEUR. 

Pri pregledu prejetih lOP obrazcev za sredstva dana v upravljanje je NO pri vseh prejetih 
potrditvah ugotovil skladnost 5 knjigovodskim stanjem. 

2.1.4.	 Drugi predujmi Oddelka za gospodarjenje z zemljisci na dan 31.12.2007 v znesku 1.407 
TEUR predstavljajo stara stanja iz let 1991-1997, ki so potrebna ureditve. Saldo 
31.12.2008 znasa 972 TEUR: 

S sklepom zupana z dne 27.10.2008 je bila imenovana komisija za odpis terjatev za 
dane predujme, prevzete v letu 1998 od Sklada stavbnih zemljisc. Komisija je opravila 
pregled dokumentacije in oblikovala predloge za njihovo racunovodsko obravnavanje. 

Predlog sklepa 0 odpisu teh terjatev se bo obravnaval skupaj z ZR MOL 2008. 

2.1.5.	 V zvezi z dolqoroeno prejetimi posojili 5 saldom 85.931 TEUR na dan 31.12.2008 so bila 
postavljene naslednje zahteve za pojasnila in dostavo dokumentacije: 

a)	 MU naj pojasni namen, oziroma porabo posojila banke Celje iz 24.12.2008 v visini 9 
mio EUR in namen in porabo posojila Factor banke iz 15.12.2008 za 12 mio EUR, ce 
to ni rnoqoce, pa predstavi 5 posojili financiran porast 2008 oziroma nabave 
osnovnih sredstev, sredstev danih v upravljanje in investicij, ki so se v teku v letu 
2008, na nivoju analiticneqa prikaza, po inventarni stevilki. 

NO MOL je specifikacijo novih nabav osnovnih sredstev prejel in prejel tudi ustno 
pojasnilo Oddelka za finance in racunovodstvo, da ne more pojasniti kaj natancno je 
financirano 5 posojili. 

b)	 MU MOL naj predstavi tveganje, da 6,5 mio A kredita NLB d.d. ne izpolnjuje pogojev 
za financiranje FPO programa (Komisija evropskih skupnosti je oblikovala 
program za podporo rnanjsirn okoljskim , transportnim, zdravstvenim in 
izobrazevalnlm infrastrukturnim projektom obcin in javnih ali zasebnih podjetij, 
ki zagotavljajo javne storitve na obcinski ravni, ki je na voljo tudi Sioveniji in v 
okviru katerega lahko sodelujoci flnancnl posredniki in predlagatelji kandidirajo 
za financne spodbude za sprejemljive nalozbe.) npr.: 
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- tveganje, da nakup stanovanj ni financiranje okoljskih, transportnih, infrastrukturnih, 
zdravstvenih in izobrazevalnih projektov, v visini razlike v obrestni meri za splosne 
pogoje financiranja MOL napram odobrenim 3 meso EURIBOR +1,8% do konca 
odplacilne dobe (kaksna dokazila, pravna mnenja, analize in potrdila ima MOL); 

MOL ni pojasnila ali obstaja tveganje, oziroma zakaj ne obstaja zgornje tveganje. 
Poudarila je Ie, da je prejela soglasje MF za zadolzevanje in pravno in financno porocllo 
a ponudbah posojilodajalcev ad ECUM revizija d.o.o., ki ju je tudi predlozila NO MOL. 
Nobeden ad dokumentov se stem tveganjem ne ukvarja. NO torej ugotavlja, da ni prejel 
ustreznega odgovora. 

- tveganje, da ni zagotovljeno, da (Evropska investicijska banka) sredstva in 
sredstva preko drugih programov Evropske komisije ne presegajo 70% vrednosti 
projekta pri cemer je nabavna vrednost stanovanj 13,151 TEUR, kredit EIB in CEB 
(Council of Europe Developement Bank) za ta namen pa znasa 13,6 mio EUR; 

Odgovoril je JSS MOL (Javni stanovanjski sklad MOL), da je bila NLB-ju ob najemu 
kredita, kat tudi 30.6.2009 dostavljena vsa dokumentacija in da ne pricakuie tezav. 
Premisleka, oziroma analize ali zavrnitve tveganja NO ad MU MOL ni prejel. 

c) MU naj dostavi nakupno pogodbo za 119 stanovanj z VEGRAD. 

Prejeto. 

d) MU naj predstavi knjizenje nakupa v letu 2008. 

Prejeto. 

e) MU naj utemelji nabavno vrednost za 1 parkirno mesto v vlsini 18.000 EUR. 

JSS MOL je pri svojih nakupih parkirnih mest v Ceiovsklh dvorih utemeljeval ceno 
parkirnega mesta v tej vlsinl, ker naj bi bilo predpisano, da k stanovanju sadita 1,5 
ozirorna 2 parkirni mesti in ker je Sklad kupovalle po eno parkirno mesto k stanovanju in 
dosegel nakupno ceno za stanovanje 1.350 EUR, temeljec na predpogodbi, je 
posledicno pristal na taka ceno 18.000 EUR za parkirno mesto. MOL pa pri svojem 
nakupu 119 stanovanj in hkrati 238 parkirnih mest ad VEGRAD v Celovskih dvorih 
kupuje po kollclnskern standardu 2 mesti na 1 stanovanje in pri ceni 1.750 EUR za m2. 
MU ni z nicerner utemeljjla nakupne cene parkirnega mesta. 

2.2.	 NO prosi MU za pojasnilo kaksne storitve opravlja KPL, ki je najvecji dobavitelj v letu 
2008 za 18.793 TEUR, ker je opis v karticah partnerja Ie obracun del v javni sluzbi. 
Promet naj se strukturira po posameznih pogodbah na letni ravni in opise storitev po 
teh pogodbah. 

NO je prejel odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, ki pojasnjuje 
17.813.478 EUR prometa v letu 2008. Nepojasnjeno ostaja 811 TEUR prometa MOL s 
KPL, kar nakazuje na necelovito obravnavanje vprasania. 

3. NADZOR NEPOSREDNIH PRORACUNSKIH UPORABNIKOV MOL V LETU 
2008 

NO MOL je v skladu s svojimi pristojnostmi izvajal nadzor na nacin, kat je to doloceno z 
veljavnim Poslovnikom Nadzornega odbora MOL oziroma natancneje v njegovem 29. clenu. 
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Po razporedu dela glede izvajanja nadzora so clani NO MOL opravili postopke rednega nadzora
 
proracunskih porabnikov za naslednja podrocja: Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor
 
ter mestna volilna komisija, Ravnanje z neprernicnlnami, Ceste, Kmetijstvo, Komunala, Promet,
 
Turizem, Predsolska vzgoja, Urejanje prostora, Kultura, Socialno varstvo , Zdravstvo, Zascita,
 
resevan]e in civilna obramba in Cetrtne skupnosti.
 
Za namen priprave nadzorstvenega zapisnika 0 delovanju Mestne uprave oziroma izdatkov
 
Mestne uprave, mestnega sveta in nadzornega odbora ter mestne volilne komisije ter za
 
pripravo mnenja 0 ugotovitvah je bilo pregledano:
 

1. Predlog odloka 0 zaklluenern racunu proracuna Mestne obcine Ljubljana za leto 2008 in 
sicer: 

splosnl del 
posebni del v delih, ki obravnavajo odhodke po uporabnikih (po funkcionalnem 
namenu in po ekonomskih namenih) in izvajanje nacrta razvojnih programov : 
izvajanje nacrta razvojnih programov in poroeila notranje revizije v delu, ki zadevajo 
obravnavane proracunske uporabnike. 

Poleg tega je NO MOL analiziral tudi pripombe, odgovore in pojasnila, ki jih je na osnutke 
nadzorstvenih porocil posameznih clanov NO in na dodatna vprasanja posredovala Mestna 
uprava,oziroma njene sluzbe. 

3.1. Mestni svet 

Za delovanje mestnega sveta je bilo skupaj porabljeno 850.653 €, kar je 83,68 odstotka glede na 
veljavni in sprejeti proracun. Najvecji delez zavzemajo sredstva za place in nadomestila 
zunanjih sodelavcev. Realizacije je bila dosezena 585, 27 odstotka. V pojasnilih je navedeno za 
koliko svetnikov, rnescanov in podzupanov je bil znesek planiran, ni pa pojasnila, kaj je razlog 
za odmike. Ker primerjava planiranih in realiziranih zneskov pokaze precej nizjo realizacijo, ko 
je bilo predvideno 5 planom, smo za nekatere postavke povprasali za kaksne vrste poslovnih 
dogodkov je slo in kaj je razlog za odmike. Povprasali smo: 

za konto 4029 00 - stroski konferenc, seminarjev in simpozijev: Kje so se dogodki 
odvijali, kaksna je bila vsebina, kateri svetnlskl klubi so poslali svoje udelezence in 
kaksen je kriterij za udelezbo na teh dogodkih. Iz odgovora je razbrati vsebino 
izobrazevanja, svetniki, katerih strank so se udelezili posameznega izobrazevanja, 
kot kriterij za udelezbo pa so ze v osnovnem in dodatnem pojasnilu navedli splosno 
pojasnilo in sicer:» Kriterij za udelezbo na seminarjih so bili predvsem zagotavljanje 
vsebinske strokovne pornoci svetnicam in svetnikom za delo v nadzornih svetih in v 
mestnem svetu ter njegovih delovnih telesih, kjer se kot clani sreculejo 5 specificno 
problematiko«. Na predlog, da bi izdelali bolj nadrobne kriterij glede udelezbe na 
posvetovanjjh, seminarjih in drugih vrstah izobrazevanj je bilo predlagano, da naj bi 
se poleg splosneqa kriterija izdelajo tudi merila, ki bodo zagotavljala racionalno, 
uclnkovito, zlasti pa namensko rabo sredstev za izobrazevanje, je bilo pojasnjeno 
(zelo nadrobno), da je enotna rnerila tezko izdelati, saj so potrebe svetnikov po 
dodatnem znanju zaradi raznolikosti dela, zelo razlicne in jih ni rnoqoce opredeliti z 
enotnimi merili. 
za konto 4203 00: nakup drugih osnovnih sredstev. Za kaksne vrste osnovnih 
sredstev gre in kje so ta sredstva evidentirana. Nasteta so osnovna sredstva, ki so 
bila kupljena in razlogi za nabavo. Sredstva so evidentirala v prernozenju MOL in jih 
imajo svetniki Ie v uporabi. 
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4029 03: Placilo preko studentskega servisa. Kaksne dejavnosti so bile nacrtovane in 
kaksen realizirane. Odgovor pove, da so bili zneski predvideni za strokovno in 
administrativno pornoc svetnlskim klubom in samostojnim svetnikov. Realizacija je 
bila nizja, ker so v Svetniskem klubu LZJ ocenili, da pornoc ni potrebna in so bile 
naloge opravljene bolj racionalno. 

NO predlaga, da odgovorni za nacrtovanie bolj natancno ocenijo koliko denarja se rabi za 
posamezne dejavnosti, tako, da je rnoqoce denar, ki ni nujno potreben za enD dejavnost, 
porabiti za drug namen. Pri nekaterih postavkah je narnrec realizacija nic, iz cesar se lahko 
sklepa, da so bili zneski »rezervirani za vsak slucai«. 

3.2. Nadzorni odbor 

Za delovanja nadzornega odbora je bilo planirano 43.660 € , realizacija je bila 87,30 odstotna. 
Razlika izhaja predvsem pri stroskih reprezentance in pri drugih operativnih odhodkih. Iz 
pojasnil je razvidno, da gre za casovni zamik placila (namesto v letu 2008, je bilo placilo 
izvedeno v letu 2009). Ker so to majhni zneski, nimajo velikega vpliva na celotno realizacijo. 
Vecji vpliv imajo prejemki zunanjih sodelavcev, kamor sodijo nagrade clanov nadzornega 
odbora. Nagrada clanorn NO je odvisna tudi 0 udelezbe na sejah in ker zaradi nepredvidenih 
obveznosti, vsi ciani niso bili vedno prisotni na sejah, tudi niso bili upraviceni do polnega 
nadomestila. 

3.3. Zupan 

Za dejavnost zupana in podzupanov je bilo nacrtovano 906.938 € (veljavni proraeun 861.906 €, 
realizacija je bila 95 odstotna (Iani je bila Ie 80%). Vee kot polovico sredstev je bilo porabljenih 
za protokolarne storitve. Ker med planom in realizacijo ni bilo bistvenih odstopanj in ker smo 
nekatere postavke preverjali v prejsnjih letih, nadzoru teh postavk nismo posvetili posebnih 
pozornosti. Pri nadzoru za leto 2007 smo prlporocili, naj racionalizacijo upostevajo ze v planu, 
ne pa sele pri realizaciji, kar je gotovo tudi eden izmed razlogov za skromne odmike med 
realizacijo in planom za leto 2008. 

3.4. Mestna uprava 

Preden prikazerno delovanje analiziranih podroc] bi pripravljavce predloga odloka 0 zakliucnern 
racunu proracuna opozorili na nekatere nejasnosti v Uvodu (str. 1/2) Odloka, kjer so navedena 
kvantitativna izhodisca, ki so bila upostevana pri planiranju proracunskih izdatkov za leto 2008. 
Letna stopnja inflacije verjetno ni bila 102,9, niti povprecna rast cen 103,5. Tudi letna rast 
povprecne place (v %) verjetno ni bila 107,3. Dvom velja tudi za rast (v %) prispevne osnove, ki 
je oznacena z 108,4%. Podatki so zavejaloci tudi zato, ker so realne rasti oznacene 5 stopnjami 
rasti. Verjetno gre za to, da so enkrat upostevani indeksi rasti, drugic pa stopnje rasti. 

Sekretariat mestne uprave 

Po programski klasifikaciji je sekretariat Mestne uprave razdeljen na stiri skupine in sicer: 
• 03 - zunanja politika in mednarodna pornoc, kjer je bilo po veljavnem proracunu nacrtovanih 

562.670 €, porabljenih pa 519.830 € (indeks realizacije 92,39) 
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•	 04 - skupne administrativne sluzbe in splosne jayne storitev. Nacrtovan znesek po 
veljavnem proracunu je bil 2.882.278 € (indeks realizaeije 94,78) 

•	 06- lokalna samouprava. Za to dejavnost je bilo nacrtovano 20.233.731 €, uresnlceno 
18.800.444 € (indeks realizaeije 92,82) 

•	 06 - gospodarstvo- za to dejavnost je bilo nacrtovano 4 100 €, uresniceno pa 3.032 €. 

Postavk 03 nismo posebej preverjali, saj je realizaeija blizu nacrtu, poleg tega pa smo kar 
nekaj vprasan] temu namenili lansko leto. 

V okviru postavk 04 - pa smo postavili lahko recemo ze standardno vprasanie glede 
informatizaeije uprave. Za namene informatizaeije je bilo namenjenih 2.296.856 €, 
porabljenih pa 2.177.922 €. Ker so odgovorni na nadzornem odboru predstavili program 
informatizaeije in oeenili, da bo v bliznji prihodnosti vzpostavljen eelovit informacijski sistem, 
smo zaradi sorazmerno visokih zneskov, ki jih vsako leto v MOL namenjajo informatizaeiji 
(v letu 2007 je bilo porabljenih 2.202.320 €) prosili za dodatna pojasnila: 
za postavko 04029001 - Informatizaeijska infrastruktura - kaksne vrste oprema je bila 
nabavljena in kako bo prispevala k enotnemu informaeijskemu sistemu MOL in k 
povezanosti informacijskega sistema MOL. Ali je v tej postavki zajeta tudi oprema na kontu 
4202 02, 4.1 Sekretariat Mestne uprave. la kaksne vrste racunalnlkov gre, kdo 
(obrazlozitev na str. 11/33) jih bo uporabljal in ali so v evidenei premozenja MOL. 
Iz pojasnila, ki so ga odgovorni dali na zapisnik 0 nadzoru, je razvidno, da je vecino denarja 
bilo porabljenega za nakup novih racunalnikov, ki jih pri svojem delu rabijo usluzbenci MU. 
Te nabave nimajo neposredne povezave s eelovitim informacijskim sistemom (CIS MOL). Iz 
dodatnih pojasnil glede na neposredno zastavljeno vprasanje, kdaj in kako bo uveden CIS 
MOL, nismo dobili odgovora. Pojasnjeno pa je, da je projekt izjemno zahteven in da je bila v 
letu 2009 imenovana posebna projektna skupina za prenova informacijskega sistema na 
OFR, ki bo opravila analizo potrebne nadgradnje resitve CIS MOL oz. sestrskih modulov, ki 
jih za vodenje racunovodstva in finane uporablla JSS. Ta projektna skupina bo vodstvu 
predlagala, v katero smer naj bi sla prenova informacijskega sistema na OFR oz. ali naj se 
nadaljuje izvedba. Iz povedanega je rnoqoce zakljuciti, da vodstvo nima izdelane eelovite 
resitve informatizaeije (Iahko se zaceto tudi prekine), ceprav je na strani 11/45 Odloka 
napisano, »da so bili eilji vecinorna dosezeni, da pa je uvajanje CIS MOL v vse oddelke 
mestne uprave sorazmerno zahteven projekt, ki se bo nadaljeval v naslednjem letu. Pri 
implementaeiji za vodenje javnih narocll je prislo do zamude na projektu, dokoncan pa bo do 
konea marea 2009. Ker se glede informatizacije MU MOL iz leta v leto pojavljajo razlicne 
resitve, spreminjajo pa se tudi roki, predlagam, da NO skupaj z vodstvorn MU doloci rok, v 
katerem bo predstavljena eelovita resitev. Iz projekta mora biti razvidno: vkljucenost sedanjih 
resitev v CIS MOL, roki uvajanja posameznih resitev in tudi financno ovrednotenje. Le na ta 
nacin se bo rnoqoce izogniti neraeionalnostim pri vlaganjih v informatizacijo MU. To se narn 
zdi nujno predvsem zaradi tega, ker je bilo NO ze veckrat pojasnjeno, da je CIS MOL v 
zakliucnl fazi. 

Postavka 06 zajema najvecji del izdatkov MU. lato je bilo temu delu namenjenih najvec 
vprasani. Ker so nekateri problemi doiqorocni (prisotni so ze vrsto let), njihova resitev pa 
bistveno vpliva na kakovost delovanja MU, smo jih zeleli osvetliti z dodatnimi pojasnili. 
Vprasanla so se nanasala v pretezni meri na kadrovsko problematiko. V obrazlozitvah 
posameznih postavk v odloku 0 lR za leto 2008 so nekatere nejasnosti, za katere smo 
prosili odgovorne, da jih pojasnijo. Povprasali smo: 

•	 Kaj je bil razlog, da je bila kot podlaga za planiranje plac in z njimi povezanih 
kategorij upostevanih 567 zaposlenih, ce je povprecno stevifo zaposlenih Ie 543? 
Na kasni podlagi so razliko med planiranimi placarm in realiziranimi placami uporabili 
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za placilo nadur? V porocilu so v zvezi 5 stevilom zaposlenih razlicne stevilke, ki niso 
obrazlozene. Poleg tega je nerazumljivo pojasnilo » da je bilo napoteno 772 javnih 
usluzbencev na 230 razticnih izobrazevalnih oblik« (str. 11/48), ceprav iz porocila ni 
razvidno, da bi kdajkoli imeli v MU MOL toliko zaposlenih. Kateri kriteriji se 
uposteva]o pri dolocanlu povecanega obsega dela, ko je zaposlenec upravicen do 
placila nadur? Ali gre pri izplacilo nadur za enkraten (nepredviden) povecan obseg 
dela, ali je placito nadur izvedeno zaradi razkoraka med potrebnim stevilom 
zaposlencev in dejansko zasedbo? V katerem oddelku (sluzbl) je razkorak med 
dejanskih in potrebnim stevilom zaposlencev najvecji in kaksni so ukrepi za njegovo 
odpravo. 

Podrobne obraztozitve v povezavi s placami pa smo zahtevali za: 
•	 konto 4003 00 - sredstva za delovno uspesnost, kriteriji, po katerih se obracunava]o 

place za delovno uspesnost in cleni aktov, na katerih temeljijo izplacila. 
•	 4004 00 sredstva za nadurno dele - vzroki za nadurno delo, najdaljsi cas trajanja 

nadurnega dela in delovna mesta, kjer se izvaja placilo za nadurno dele in na katerih 
clenih akta izplacilo temelji. Dodatno pojasnilo: Ali kdo preverja, ce so dodatki za 
konkretno delovno mesto vedno upraviceni. 

•	 Koliko je dejanska zasedenost delovnih mest MU MOL usklajena s potrebami, tako 
po stevilu zaposlenih kot zahtevani strokovni in solski izobrazbi in kje so odstopanja, 
ce so. V kollksni meri se je razkorak med potrebnim in razpolozfjivimi kadri izbclisal 
od prejsnjega leta (po stevilu in izobrazbi). 

•	 V kateri postavki so zajete place lnspektorata in redarstva? 

Obrazlozitev v zvezi navedenimi vprasan] je bila dana kasneje kot pripombe, oziroma pojasnila 
na osnutek porocila, ne pa tudi na prvotno zastavljena vprasanja. V pripombah na osnutek 
porocila 0 nadzoru so odgovorni pojasnjevali predvsem vzroke razlike med posameznimi 
podatki 0 stevilu zaposlenih. Pojasnili so tudi, da je bilo s pravilnikom 0 sistematizaciji delovnih 
mest v letu 2008 sistemiziranih 650 uradniskih in strokovno tehnicnlh delovnih mest, kar je se 
povecalo razliko med sistemiziranimi in dejanskim kadrovskim nacrtom (78 Ijudi). Pojasnjujejo pa 
tudi, da kljub razkoraku stevila zaposlencev ne bodo povecevali, »delo opravljajo usluzbenci, 
zaposleni v MU MOL, v casu nadurnega dela, ali s povecano obremenitvijo v rednem delovnem 
casu, enostavnejse administrativna dela izvajajo studentje, bolj zahtevne in strokovne naloge pa 
opravljajo zunanji izvajalci preko avtorskih ali podjemnih pogodb«. 

Kar zadeva razliko med potrebnim stevilorn zaposlencev in dejansko zaposlenimi, razliko 
zmanisuiejo. Menijo pa tudi, da glede na zakonodajo »nimajo neustrezno razporejenih 
zaposlenih, temvec z manjkajoco stopnjo izobrazbe«, ceprav ne vem, v cern je vsebinska 
razlika. Glede izplacila za redno delovno uspesnost, uspesnost za povecan obseg dela in 
nadurnega dela se drZijo zakonodaje in v tem smislu so dana tudi pojasnila. 
Pojasnili so tudi, da je stevito zaposlencev, ki so se udelezih izobrazevanja znatno nad stevilorn 
zaposJencev, ker so se posamezniki udelezlli vec posvetovanj in izobrazevanj. 

Tisti, ki spremljajo delo nadzornega odbora MOL Jahko ugotovijo, da na kadrovsko problematiko 
nadzorni odbor opozarja vsa leta svojega delovanja. Da je bila njegova usmerjenost v ta 
problem ustrezna, dokazujeta tudi zunanja in notranja revizija (zunanja revizijska hisa JPA 
Abeceda je v letu 2006 opozorila na kadrovsko problematiko, NO MOL je za leto 2007 posebej 
spraseval ali so bile pomanjkljivosti odpravJjene, vendar odgovora ni bilo). Iz porocila sluzbe za 
notranjo revizijo z dne 21.5. 2009, je razvidno, da je bila v povezavi s kadrovsko zasedbo ter 
deja studentov in avtorskimi honorarji izvedena notranja revizija na eni izmed enot MU, to je 
oddelku za ravnanje nepremicnlnami. Ceprav ni rnoqoce trditi, da vse, kar je ugotovljeno v tej 
enoti, zadeva tudi druge enote, pa menimo, da so oddelki med seboj povezani in da ni moqoee 
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trditi, da se problemi pojavljajo izolirano. To je razvidno tudi iz porocila notranje revizije, ki ima 
naslednje ugotovitve oziroma priporoclla: 
1. Na dan pregleda je imela revidirana enota zasedenih 45 % sistemiziranih delovnih mest. V
 

teku notranje revizije je odgovorna oseba predlagala vodji Odseka za upravljanje s kadri
 
nekatere spremembe v sistemizaciji delovnih mest in opozorila na najbolj nujne potrebe po
 
kadrih. (za kaksno spremembo gre iz zapisnika ni razvidno)
 

2.	 Javni usluzbenci, ki se ukvarjajo s flnancnlm poslovanjem (anallticnlmi evidencami) 
opravljajo dela v razlicnih notraniih organizacijskih enotah, zato imajo razlicne vodje. Njihovo 
delo ni organizirano na nacin, da bi imeli enotna navodila. 

Navedeno ima za posledico upravljavsko tveganje, da cilji ne bodo dosezenl. 

Ceprav je tveganje navedeno Ie za en oddelek, je rnoqoce sklepati (s eimer se v pojasnili 
odgovorni ne strinjajo), da se pojavlja tudi v drugih oddelkih, saj ugotovitve veljajo tudi za 
druge oddelke, za ene manj in druge vee. 
Priporocilo notranje revizije, glede urejanja kadrovske problematike, je skladno z opozorili, 
ki jih nadzorni odbor daje vsako. 

3.	 Pomanjkanje kadrovskih virov revidirana enota resu]e z najemanjem dolgotrajnega 
studentskega dela in sklepanjem avtorskih pogodb z bivsimi zaposlenimi, ki so se upokojili. 
Dela in naloge, katere je MOL sistemizirala v okviru rednega delovnega razmerja, se 
izvajajo v neskladju z davcnlrni predpisi, neskladno s predpisi 0 avtorskih in sorodnih 
pravicah in neskladno s predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 

Posledica je upravljavsko tveganje neskladja s predpisi. 

Poleg tega tveganja pa menimo, da gre tudi za tveganje, da cilji ne bode dosezeni. Ne 
moremo namrec pricakovati, da bodo studentje in blvsl zaposleni opravljali delo enako 
kakovostno kot redno zaposleni, ki se stalno izobrazujejo, so pripadni organizaciji, v kateri so 
zaposleni in sledijo novostim na podroqu. ki sodi v njihov delokrog. 

MU MOL predlagamo, da ponovno preveri sistemizacijo, oceni katera dela so stalna in jih lahko 
izvajajo Ie redno zaposleni in morajo biti zato sistemizirana delovna mesta, katera dela se 
pojavljajo obcasno ali v rnanjsern obsegu za kar ni racionalno sistemizirati delovnih mest in jih 
tudi zasesti. Izvajajo jih lahko obcasni zunanji sodelavci. Sistemizirana delovna mesta naj 
zasedejo. Menim, da izgovori, da razpisi niso uspesni, niso upravlceni. Pri toliksni stopnji 
brezposelnosti bi bilo zagotovo moe najti ustrezen kader. Ce Ie-ta nima zadostnih izkuseo], jih 
lahko pridobi v casu prakse. Tudi studente in obcasni zaposlenci nimajo izkusenj, pa jih vseeno 
zaposlujejo. Sluzbi za notranjo revizijo priporocam, da opravi notranjo revizijo kadrovske funkcije 
tudi v drugih enot MU MOL in ugotovi tveganje nedoseganja ciljev ali prevelikih stroskov zaradi 
neustrezne kadrovske zasedenosti. 

Med vprasanji, ki smo jih zastavili mestni upravi je bilo tudi splosno vprasanje »Kako in zakaj se 
sprejernajo nove obveznosti iz delitvene bilance«. Vprasanje je bilo splosno, z njim smo z 
vsebinskega vidika zeleli dobiti odgovor, zakaj so se v preteklih letih povecevaie obveznosti iz 
naslova delitveni bilance. Odgovor je bil kratek »iz poslovnih knjig MOL za leto 2008 je razvidno, 
da MOL ni sprejela novih obveznosti iz nasiova delitvene bilance v letu 2008«. Iz dodatnega 
pojasnila pa je razvidno, da so bile zaeete obveznosti iz delitvene bilance razporejene na vee let 
in da bo zadnja obveznost zapadla v letu 2010. 

Ceprav so se v letu 2008 primerjalno z letom 2007 sodni stroski, storitve odvetnikov, notarjev in 
drugo zrnanjsali, smo odgovorne prosili, da za postavke v okviru konta 402920 - sodni stroskl. 
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storitve odvetnikov, notarjev in drugo - pojasnijo za kaksne primere je 510, velikost spornih 
zneskov, iz katerega obdobja spori izhajajo, koliko je pri 10 najveejih sporih nastalo stroskov, 
koliko odvetnikov je pri posameznem sporu sodelovalo in koliko jim je bilo za opravljeno dele 
izptacano. Prikazali naj bi tudi placllo zamudnih obresti, ki jih je MOL placala zaradi izgubljenih 
tozb in nepravocasno poravnanih obveznosti. 

Na to vprasan]e smo dobili vee odgovorov in sicer: 
a). Seznam vseh neresenih pravd 9.12. 2008. (teh je za 25 strani), ni navedenega 

celotnega zneska, niti stevila (pristojni pojasnjujejo, da bi bilo oboje nesmiselno). 

b)	 Seznam 10 najvecjih pravd. Iz njega je razvidno, da znasa]o tri naivecle pravde okrog 
150 tisoc €, Inajveeja pravda (verjetno, iz seznama ni tocno razvidno) je pravda MOL 
in ostalih obcin do Republike Siovenije/. Navedeni so stroski odvetnikov, ne pa tudi 
drugi stroskl (verjetno ni drugih stroskov). 

c). V zvezi s prikazom placanih zamudnih obresti, ki jih je ki jih je MOL placala zaradi 
izgubljenih tozb in nepravocasno poravnanih obveznosti, imamo tri odgovore oziroma 
pojasnila, in sicer: 

- Prvi (podpisala sta ga g. nacelnik oddelka za finance in racunovodstvo in vodja odseka za 
racunovodstvo ) je bil posredovan 6.4. 2009 kot porocilo 0 izvedenih ukrepi za izvedbo priporocil 
in predlogov NO MOL, ki pravi takole: »V zvezi s priporocilom NO MOL glede predlagane 
evidence zamudnih obresti, smo v oddelku za finance in racunovodstvo preverjali rnoznosf v 
okviru trenutne zakonodaje in sistemske podpore. Na tej osnovi smo sprejeli odlocitev, da bomo 
zagotovili vodenje evidence v excelovi preglednici. Za zagotovitev verodostojnosti in popolnosti 
podatkov v evidenci zamudnih obresti pa bo poleg evidentiranja potrebno preveriti tudi 
smiselnost vzpostavitve ustreznih mehanizmov notranjih kontrol, kot so uvedba rubrike zamudne 
obresti na odredbi za placilo ter vmesno preverjanje in usklajevanje v evidenci izkazanih 
podatkov z organi MU MOL, ki so pristojni za posamezne primere zamudnih obresti, predvsem 
pa Sluzbo za pravne zadeve v primerih zamudnih obresti izgubljenih tozb«, 
Iz tega bi bilo rnoqoce zakljucitl, da doslej nihce ni preverjal ali so obresti pravilno obracunane 

ali so upravicene in koliko so se zaradi njih (morda po nepotrebnem) povecali izdatki MOL. 
Dodatno pojasnilo je bilo, da nasa ugotovitev ne dr:zi, ker v oddelku za finance in racunovodstvu 
preverijo pravilnost obracuna zamudnih obresti. 
- Drugi odgovor je bil posredovan skupaj s pojasnili na druge zahtevke NO MOL 1.6.2009. V 
porocilu pise (strani ne moremo navesti, ker niso ostevilcene): »Pojasnilo glede zamudnih 
obresti. Skladno z dopisom (sklicujejo se na pojasnilo, ki smo ga navedli v prejsnji tocki ), bo 
oddelek za finance in racunovodstvo MU MOL zagotovil vodenje zamudnih obresti v letu 2009«. 
- Tretji odgovor je podpisala direktorica (15.6. 2009)>> Zamudne obresti evidentiramo v 
poslovne knjige MOL sladno s petim odstavkom 12. elena Pravilnika 0 razclenjevaniu in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (nato je naveden predpis) .Ob 
upostevaniu navedenega predpisa, se evidentiranje zamudnih obresti v poslovne knjige MOL v 
letu 2008 ni spremenilo«. 
V povezavi z zarnudnimi obrestmi in tozbarni je bilo dane obslrno pojasnilo na zapisnik 0 

nadzoru. Pojasnili so, zakaj nima smisla navajati stevila tozb in zneskov in vzroke, zakaj so 
pojasnila razlicna. To utemeljujejo stem, da dajejo pojasnila razlicne sluzbe MU, ki na problem 
gledajo z razlicnlh zornih kotov. Vendar, ker NO zanima predvsem financni zorni kot, najbrz 
pojasnil ne more biti vee. Pojasnila mora dati sluzba, ki z navedenega zornega kota pozna 
problematiko. 

Odgovornim priporocarno, da v okviru knjigovodskih evidenc zagotovijo (v okviru analiticnih 
kontov) ustrezno knjigovodsko evidentiranje zamudnih obresti, ki bo temeljilo na verodostojnih 
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knjigovodskih Iistinah, zagotovljeni pa bodo tudi ustrezni kontrolni mehanizmi. Taksno prlporocilo 
je NO MOL dal ze lani. Poleg tega pa priporocano sluzbi za notranjo revizijo, da celovito preveri 
azurnost placevanja obveznosti, analizo stroskov, ki so nastali zaradi neustreznega ali 
nepravocasnega reagiranja na posamezne poslovne dogodke, ki imajo za posledico dodatne 
stroske MOL, nacin ugotavljanja odgovornosti, porocan]e 0 tovrstnih stroskih in morda se kaj. 

3.5. Ravnanje z nepremlcnlnaml 

Pregledano je bilo porocilo 0 realizaciji financneqa nacrta za proracunskeqa uporabnika 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIGNINAMI. Odhodki v letu 2008 visini 43.819.635 EUR 
pomenijo 89,66% realizacijo rebalansa in 86,46% realizacijo veljavnega proracuna. 
Ge bi bila izplacana planirana odskodnina v visini skoraj 5 mio EUR, do katere pa potem zaradi 
razlastitve ni prislo, bi bila realizacija blizu 100%. 

V Oddelku za ravnanje z nepremicninarni so bili podrobneje pregledani trije postopki oddaje 
javnega narocila ter realizacija projektov in sicer za: 
- gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh na Rozniku, 
- izdelavo delovne ploscad' za gradnjo cistilne naprave na Rakovi jelsi, ter 
- strokovni in financni nadzor nad gradnjo povezovalne ceste in komunalnih naprav na 

odseku Dolenjska cesta - Industrijska cona Rudnik. 

3.5.1. Gradnja vodovoda na Cankarjev vrh na Roiniku 

Gradnja vodovoda na Cankarjev vrh na Roznlku je bila oddana po postopku zbiranja ponudb 
po predhodni objavi, v skladu s 30. cl. ZJN-2, ki je bila objavljena na Portalu javnih narocil RS 
dne 21.4.2008, pod st. JN2941/2008. 

Ponudbo so oddali: 
- Mont Grad d.o.o., 
- Prenova Gradbenik d.o.o. in 
- KPL d.d.. 

V postopku neposrednega pogajanja dne 14.5.2008 je najnizjo ceno ponudil predstavnik
 
podjetja Prenova Gradbenik d.o.o., ki je prvotno ponujeno ceno znizal za 17,5%. Stem je
 
postala to najnizja cena in je bilo zato podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. izbrano za izvedbo
 
vodovoda na Cankarjev vrh.
 

Povzetek podatkov:
 

FEP-obrazec dne: 10.4.2008, 15.04.2008 (prejem v OF), 16.04.2007 (soglasje OF).
 
Vrednost pogodbe: 227.021,81 EUR.
 
Datum podpisa pogodbe: 13.06.2008.
 
Izvajalec je bit dolzan prlceti z izvajanjem s pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 15 dni po
 
sklenitvi pogodb.
 
Obracunavanje in placevanje: po zacasnih rnesecnih situacijah in koncni situaciji.
 
Pogodbeni rok dokoncanja del: v roku 30 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.
 

ZNESKI SITUACIJ:
 

1. zacasna situacija: 145.109,00 
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2. zacasna situacija: 59.301,31 
3. zacasna situacija: 22.604,61 
koncna situacija: 49.365,17 
Skupaj: 276.380,09 

One 18.02.2009 je bil k osnovni pogodbi sklenjen Oodatek st. 1 v znesku 49.427,00 EUR. 

Ugotovitve: 
3.5.1.1. V Oodatku st. 1 ni naveden rok dokoncanja pogodbenih del. 

Pojasnilo MU:
 
»Rok dokoncanja v Dodatku st. 1 ni dclocen. ker so bila de/a, ki so predmet Dodatka st.
 
1 (ureditev makadamskega cestisca, vgradnja novega propusta in dodatnih poi.ira/nikov)
 
zaradi zimskih razmer do podpisa ie opravljena. «
 

Iz pojasnila MU izhaja, da je MOL oddala dela in stem prevzela obveznost pred 
podpisom pogodbe (oz. v nasem primeru dodatka k pogodbi), zato ni delovala v skladu z 
Zakonom 0 javnih financah, ki v 50. clenu doloca: 

»Neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo, razen ce ni z zakonom druqace 
doloceno. Za nalogo, za katero zagotavlja sredstva vee neposrednih uporabnikov, je lahko 
sklenjena Ie ena vecstranska pogodba, v kateri je dolocen neposredni uporabnik, ki je 
koordinator nalog. « 

MOL je stem krsila tudi 142. clen Pravilnika 0 postopkih za izvrsevanje proracuna 
Republike Siovenije (Ur. I. st. 50/2007), katerega dolocbe se smiselno uporabljajo tudi za 
obcine, ki doloca: 

»Neposredni uporabniki morajo skleniti pogodbo pred zacetkorn opravljanja storitve ali nabave 
blaga.« 

3.5.1.2. Koncna situacija po osnovni pogodbi je bila za opravljena dela od 01.02. do 28.02.2009 
izstavljena dne 29.02.2009. Pogodbeni rok dokoncania del je 30 dni po podpisu 
pogodbe, kar pomeni, da bi dela morala biti koncana 13.07.2008, kar nadalje pomeni da 
so bila dela koncana z vee kot polletno zamudo. MU MOL kljub dolocilorn v pogodbi 0 

pogodbeni kazni, izvajalcu v mesecnih oziroma v koneni situaciji ni obraeunala 
pogodbene kazni. 

Pojasni/o MU: 
»De/a po osnovni pogodbi so bila v sk/adu s prosnjo izvaja/ca z dne 30.6.2008 
zekliucene 23.07.2008. V/oga za pridobitev uporabnega dovoljenja je bila vtoiene 
14.08.2008, tehnicni preg/edje bi/ opravljen dne 09.09.2008, uporabno dovoljenje izdano 
dne 03.10.2008.« 

Na osnovi pojasnila mestne uprave NO MOL ugotavlja, da so bila dela po osnovni 
pogodbi koncana Ie 10 dni po pogodbenem roku, s elmer so bile pogodbene obveznosti 
izvajalca izpolnjene. 
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NO MOL meni, da postopek oddaje del na osnovi Dodatka st. 1 ni pravilen. Za ta dela, ki 
so se izvajala vec mesecev po zakljucku pogodbenih obveznosti, bi po postopkih v 
skladu z zakonodajo morala biti sklenjena nova pogodba. 

Na osnovi zahtevka NO MOL za pripravo in predlozitev dokumentacije v zvezi s postopkom 
oddaje javnih narocll in izbire izvajalcev ter izvedbe del, (pogodba, FEP, racuni, odredbe in izpis 
placil), vezanih na proracunsko postavko 062093 - Komunalno opremljanje zemljisc, konto 420 
401 - novogradnje: - pripravljalna dela za gradnjo cistllne naprave in kanalizacije na Rakovi Jelsi, 
je NO prejel dokumentacijo, ki se nanasa na dve pogodbi in sicer za izvedbo izboljsave temeljnih 
tal za izgradnjo clstilne naprave Rakova Jelsa ter izgradnja dostopne in gradbiscne ceste in za 
izdelavo delovne ploscadi za izgradnjo delovne ploscadi za izgradnjo cistilne naprave na Rakovi 
Jelsi. 

3.5.2.	 Izvedba izboljsave temeljnih tal za izgradnjo clsnlne naprave Rakova .Jelsa
 
ter izgradnja dostopne in gradbiscne ceste
 

Postopek oddaje javnega narocila za izvedbo izboljsave temeljnih tal za izgradnjo cistilne
 
naprave Rakova Jelsa ter izgradnja dostopne in gradbiscne ceste je bil s pooblastilom MOL z
 
dne 11.09.2008 prenesen na Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o .. To podjetje je potem
 
postopek javnega naroeila izvedlo na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku in je bil
 
objavljen na Portalu javnih narocil dne 23.10.2008.
 

Ponudbo so oddali:
 
- Geoinvest d.o.o.,
 
- Gradis skupina G d.d.,
 
- SCT, d.d.,
 
- Keller Geotechnik PPG d.o.o.,
 
- Primorje d.d.,
 
- Nivo d.d. in
 
- Cestno podjetje Ljubljana d.d.
 

Strokovna komisija je pri pregledu ponudb ugotovila, da sta veljavni in popolni Ie ponudbi firme
 
Geoinvest d.o.o. in SCT, d.d.. Izmed teh dveh ponudb je bilo na osnovi merila najnizje cene za
 
izvajalca del izbrano podjetje Geoinvest d.o.o.
 
Cestno podjetje Ljubljana d.d. je vlozilo zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega narocila,
 
vendar je pozneje zahtevek umaknilo.
 

Povzetek podatkov:
 

FEP-obrazec dne: 26.6.2008, 29.08.2008 (prejem v OF), 09.09.2008 (soglasje OF).
 
Vrednost pogodbe: 909.522,36 EUR.
 
Datum podpisa pogodbe: 20.02.2009.
 
Izvajalec je bil dolzan pricef z izvajanjem s pogodbo prevzetih del 15 dni po uvedbi v dele in po
 
predlozitvi financnega zavarovanja za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti. Obracunavanje
 
in placevanje: po zacasnih rnesecnih situacijah in koncnl situaciji.
 
Pogodbeni rok dckoncanja del: v 330 koledarskih dneh od uvedbe v posel.
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Ugotovitve:
 
NO MOL ugotavlja, da je bila pogodba z izvajalcem podpisana 20.02.2009, zato bo le-ta
 
predmet pregleda NO v smislu pravilnosti postopkov oddaje javnega narocila in pravilnosti
 
izvrsevania proracuna, v naslednjem letu.
 

3.5.3. Izdelava delovne ploseadl za izboljsavo temeljnih tal za izgradnjo cistilne 
naprave na Rakovi Jelsi 

Postopek oddaje javnega narocila za izdelavo delovne ploscadi za izgradnjo delovne ploscadi za
 
izgradnjo cistilne naprave na Rakovi Jelsl je bil s pooblastilom MOL z dne 05.03.2008 prenesen
 
na Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.. To podjetje je potem postopek javnega narocila
 
izvedlo na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb.
 

K ponudbi so bili povabljeni in so ponudbo tudi oddali:
 
- Dolinsek transport d.o.o.,
 
- Robert Zupancic s.p. in
 
- Jatis.d.o.o..
 

Vse ponudbe so bile pravocasne in popolne, strokovna komisija pa je na osnovi merila najnizje
 
cene izbrala za izvajalca del podjetje Dolinsek transport d.o.o..
 

Povzetek podatkov:
 

FEP-obrazec dne: 08.04.2008, 12.05.2008 (prejem v OF), 12.02.2008 (soglasje OF).
 
Vrednost pogodbe: 93.480,00 EUR.
 
Datum podpisa pogodbe: 04.06.2008.
 
Izvajalec je bil dolzan prlceti z izvajanjem s pogodbo prevzetih najkasneje v roku desetih dni po
 
sklenitvi pogodbe.
 
Obracunavanje in placevanje: po zacasnih mesecnih situacijah in koncni situaciji.
 
Pogodbeni rok dokoncanja del: v roku 25 koledarskih dni.
 

ZNESKI SITUACIJ:
 

1. zacasna situacija z dne 06.06.2008, je bila izdana v visini celotnega zneska, to je v visini 
93.480,00 EUR. 

Ugotovitve: 
3.5.3.1. MOL je situacijo prejela 11.06.2008 

3.5.3.2. V prejeti dokumentaciji ni garancije banke za dobro izvedbo pogodbenih del, ternvec 
zgolj izjava banke SKB, da je pripravljena izdati garancijo. 

3.5.3.3. NO MOL ugotavlja neskladje med pogodbenimi dolocill: 

- 4. clen doloca, da je izvajalec del dolzan zaceti s pogodbenirni deli najkasneje v roku 10 dni 
po podpisu pogodbe, 

- 9. clen pa dolcca, da mora izvajalec 20 dni pred pricetkorn izvajanja del pripraviti prijavo 
gradbisca. To pomeni, da je moral izvajalec prijaviti gradbisce pred podpisom pogodbe. 
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3.5.3.4.	 Izvajalee je 1. zacasno (in obenem koncno) situaeijo izdal dne 06.06.2008, to je dva dni 
po podpisu pogodbe, vendar za izvrsena dela do 15.04.2008. To pomeni, da je 
izvajalee izvajal dela pred podpisom pogodbe, verjetno eelo pred oddajo ponudbe na 
osnovi povabila MOL. Ponudbo 0 izvedbi pogodbenih del je MOL od podjetja Dolinsek 
transport d.o.o. prejela 21.3.2008. MOL je 5 tem krsila 142. clen Pravilnika 0 postopkih 
za izvrsevanje proracuna Republike Siovenije (Ur. I. st. 50/2007), ki doloca; 

»Neposredni uporabniki morajo skleniti pogodbo pred zacetkorn opravljanja storitve ali nabave 
blaga.« 

MOL tudi ni delovala v skladu z Zakonom 0 javnih finaneah, ki v 50. clenu doloca: 

»Neposredni uporabnik prevzema obveznosti 5 pisno pogodbo, razen ee ni z zakonom druqace 
doloceno. Za nalogo, za katero zagotavlja sredstva vee neposrednih uporabnikov, je lahko 
sklenjena Ie ena vecstranska pogodba, v kateri je dolocen neposredni uporabnik, ki je 
koordinator nalog.« 

3.5.3.5.	 Odredba za placilo je bila 5 strani odredbodajalea podpisana sele 18.8.2008. Placllo se 
je izvedlo 21.08.2008 , kar je vee kot 60 dni od prejema situaeije in zato ni v skladu z 
22. clenom Zakona 0 izvrsevaniu proracunov Republike Siovenije za leti 2008 in 2009 
(Ur. I. st. 114/2007), ki v prvi tocki doloca: 

»1). Obveznosti za investieijske odhodke, ki se plaeujejo po posameznih situaeijah in 
investieijske transfere, ki se placuje]o po posameznih situaeijah, je placllni rok od 30 do 
naivec 60 dni;« 

3.5.3.6.	 V prejeti dokumentaciji je manjkal primopredajni zapisnik, ki ga MU kljub naknadnemu 
opominu Nadzornemu odboru ni dostavila. 

3.5.3.7.	 V prejeti dokumentaciji manjka tudi dokazilo 0 knjiienju osnovnega sredstva, 0 cerner 
je NO prav tako MU predhodno opozoril. 

3.5.4.	 Strokovni in flnancnl nadzor nad gradnjo povezovalne eeste in komunalnih 
naprav na odseku Dolenjska eesta -Industrijska eona Rudnik 

Javno narocilo za Strokovni in finanenl nadzor nad gradnjo povezovalne ceste Dolenjska eesta 
Industrijska eona Rudnik je MOL izvedla po postopku zbiranja ponudb. 

Kponudbi so bili povabljeni in so ponudbo tudi oddali: 
1.	 Biro Veritas d.o.o., 
2.	 P.U.Z. d.o.o. in 
3.	 USZ inieniring d.o.o.. 

Vse ponudbe so bile pravocasne in popolne, strokovna komisija pa je na osnovi merila najniije 
eene izbrala za izvajalca del podjetje P.U.Z. d.o.o.. 

Povzetek podatkov: 

FEP-obrazee dne: 21.02.2008, 17.03.2008 (prejem v OF), 25.03.2008 (soglasje OF). 

18 



Vrednost pogodbe: 34.782,00 EUR.
 
Datum podpisa pogodbe: 13.05.2008.
 
Izvajalec je bil dolzan pogodbeno dolocene storitve izvajati v skladu 5 terminskim planom
 
gradnje.
 
Obracunavanje in placevanje: na osnovi izdanih racunov izvajalca, ki bode skladni z izdanimi
 
situacijami izvajalca gradnje.
 

Dne 16.12.2008 je bil zaradi povecanja investicijske vrednosti k osnovni pogodbi sklenjen
 
Dodatek st. 1 v vrednosti 6.962,76 EUR.
 

Ugotovitve:
 
3.5.4.1.	 Do 10.10.2008 je izvajalec P.U.Z. d.o.o. izdal 7 racunov v skupni vrednosti 38.652,09 

EUR, kar za 3.870,09 EUR presega pogodbeni znesek. Od 22.10. do 16.12.2008 so 
bili 5 strani izvajalca izstavljeni se trije racuni v skupnem znesku 3.236,94 EUR. Ce 
sestejemo prevec placani znesek po osnovni pogodbi (3.870,09 EUR) in znesek 
naknadno izstavljenih raeunov (3.236,94 EUR), dobimo 7.107,03 EUR, ki za 144,27 
EUR presega znesek iz Dodatka st.t 

3.5.4.2.	 Med prejeto dokumentacijo je NO prejel tudi dva racuna izvajalca nadzora, ki se nista 
nanasala na povezovalno cesto Dolenjska cesta - Industrijska cona Rudnik, ternvec 
na drug projekt. Racuna in odredbi sta bila po preteku vec kot pol leta od placila 
stornirana. Postavlja se vprasan]e, ce ni morda sele zahteva NO po predlozltvi 
dokumentacije botrovala ponovnemu pregledu pravilnosti evidentiranja in placila ter 
potem tudi odpravo napake. 

3.5.5.	 Upravljanje 5 poslovnimi prostori 

NO MOL se z nadzorom upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti MOL, ni ukvarjal celovito in 
podrobno, zato ni zbral dovolj dokazov za izdelavo splosneqa mnenja 0 uspesnosti ali 
neuspesnosti upravljanja z njimi. Z nekaj primeri pa zeli NO MOL mestno upravo opozoriti, da je 
evidenca teh prostorov pomanjkljiva, upravljanje z njrni pa bi bilo lahko bolj gospodarno. 

Ugotovitve: 
3.5.5.1.	 Pri pregledu spiska poslovnih prostorov MOL, ki je bil dostavljen NO, je bilo nakljucno 

ugotovljeno, da na spisku ni poslovnih prostorov na Poljanski 97 in Resljevi 14. Oba 
poslovna prostora pa je MOL dajala v najem. 
Kot odgovor na to ugotovitev je MU dostavila NO popolnejsi spisek, kjer sta navedeni 
tudi omenjeni lokaciji. 
NO ugotavlja neenotnost evidenc poslovnih prostorov v MOL. 

3.5.5.2. Z najemnikom na Poljanski 97 je MOL v letu 2008 prekinila najemno pogodbo, sedaj pa 
objekt ze eno leto stoji prazen in zapuscen. 

Pojasnilo MU (povzetek): 
MU MOL je ugotovila krsitve pogodbenih doloeil s strani najemnika. Zaradi tega je bila 
najemniku ponujena nova pogodba s pogoji, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vendar jo 
najemnik ni hotel podpisati in se je 27.6.2008 odseli/. MOL se ni sprejel odtocitve ali bo 
prajekt pradaI ali oddal v najem. 
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NO MOL zaradi neodlocnosti MU pri sprejemanju odlocitve ugotavlja izgubo dela 
prihodkov proracuna obclne. 

3.5.5.3.	 Najemnik na Resljevi 14 je za prostore placeval neprofitno najemnino. Ugotovljeno pa 
je bilo, da je najemnik mimo dolocil pogodbe dolga leta celotne poslovne prostore oddajal 
v podnajem po desetkrat visji ceni. Pogodba z najemnikom je potekla 18.4.2009. 

Pojasnilo MU (povzetek):
 
MU MOL je po poteku pogodbe poslovne prostore 2.6.2009 prevzela od najemnika. Za
 
poslovne prostore se bo sklenila nova najemna pogodba z dosedanjim podnajemnikom
 
najemnikom, ki prostore potrebuje in jih dejansko uporablja.
 

Tudi v tem primeru NO MOL ugotavlja izgubo dela prihodkov proracuna obcine in to vee 
let, ker pristojne sluzbe MU ne izvajajo ustrezne kontrole poslovnih prostorov in njihovih 
uporabnikov. 

3.6.	 Ceste 

Zahtevane podatke za podroc]e Ceste (na pet postavljenih vprasani), je clanu NO MOL 
posredoval Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Ookumentacija, posamezni odgovori 
in pojasnila so bili pripravljeni na podlagi troje narocil clana NO MOL, z dne 24. aprila 2009 
(osnovno narocilo), 8. junija 2009 (prvo dodatno narocilo) in z dne 20. junija 2009 (drugo 
dodatno narocllo). Oodatni narocili sta bili opravljeni zaradi dejstva, da prvotno narocilo clana 
NO MOL (in prvo dodatno narocilo), bodisi nista bili v celoti izpolnjeni, bodisi zaradi dejstva, da 
so (ze) posredovana dokumentacija, odgovori in pojasnila 'zahtevali' dodatno obrazlozitev. 
Oznake dopisov na podlagi katerih je elan NO MOL pridobil naroceno dokumentacijo, odgovore 
in pojasnila so: 03220-3/2009-20, z dne 1.6.2009 (osnovno narocilo: prejeto 5.6.2009), 03220
3/2009-33, z dne 18.6.2009 (prvo dodatno narocilo: prejeto 19.6.2009) in 03220-3/2009-35, z 
dne 29.6.2009 (drugo dodatno narocilo: prejeto 1.7.2009). V zvezi 5 pripravljenim OSNUTK-om 
porocila nadzornega odbora obclne (za podrocje 10. Ceste), je bil 5 strani Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet pripravljen se dokument z oznako 03220-3/2009-45, z dne 
29.7.2009 (prejeto 6.8.2009). 

3.6.1. Postavka 045198: Posebni program;
 
Konto 4208 04: Nacrti in druga projektna dokumentacija
 

V zvezi 5 to proracunsko postavko smo zaprosili za zneskovno primerjavo (planirano po 
projektih in NPR : realizirano po projektih in NPR) in vsebinsko obrazlozitev razlogov (po 
projektih), zakaj je bila realizacija te proracunske postavke (oziroma konta) v letu 2008 zgolj 
69,36%. 

Iz pridobljenega odgovora je moqoce ugotoviti, da so bile na tej proracunski postavki rezervirana 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na podlagi pogodbe sklenjene med OARS in MOL 
o sofinanciranju avtocestnih odsekov Sentjakob - Malence in Zadobrova - Tomacevo. V skladu 
5 sklenjeno pogodbo, naj bi MOL za dolocene projekte zagotovila izdelavo projektne 
dokumentacije (in zemliisca), OARS pa sredstva za izvedbo, to je gradnjo. V okviru planiranih 
sredstev (rebalansa) proracuna MOL za leto 2008 (v visini 55.000,00 EUR), so bila sredstva 
porabljena za: placilo izdelave novelacije projektne dokumentacije (idejnega projekta) za 

20
 



Tomacevsko (Stajersko cesto) v visini 35.750,40 EUR in placilo izvedbe geotehnienih raziskav in 
dimenzioniranja zgornjega ustroja za prvi odsek Peruzzijeve ceste v visini 2.397,65 EUR. 

Planirano je bilo, da bodo lahko narocene, izdelane in posledlcno placane tudi nekatere 
strokovne podlage za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za drugi odsek Peruzzijeve 
ceste, vendar zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev in neresenih vprasani z lastniki zemljise, v 
letu 2008 ni bilo rnoqoce nadaljevati z izdelavo projektov, zaradi cesar sredstva v (preostali) 
visini 16.852 EUR v istem letu niso bila porabljena. 

3.6.2.	 Postavka 045199: Cestni projekti; - Barjanska cesta 
Konto 4204 01: Novogradnje 

V zvezi s to proracunsko postavko smo zaprosili za podatke (dokumentacijo) 0 postopku izbire 
izvajalcev (sklep 0 zacetku postopka oddaje javnega narocila, ponudba izbranega ponudnika, 
zapisnik 0 odpiranju ponudb, porocilo 0 oddaji javnega narocila, obvestilo 0 oddaji javnega 
narocila, dokument 'Flnancni element predobremenitev - FEP' in drugo relevantno 
dokumentacijo v zvezi z izborom izvajalcev del), fotokopiji sklenjenih pogodb z dvema 
najpomembnejsirna izvajalcema (in morebitnih aneksov k njim) v zvezi s postavko "Barjanska 
cesta". Pray tako smo, glede na dejstvo, da so bila v letu 2008 opravljena vsa predvidena dela, 
zaprosili za podatke 0 morebitnih neresenih (spornih) zadevah med investitorjem (oziroma/in 
soinvestitorjj) in izvajalci del, za fotokopije koncnih situacij (po izvajalcih) in podatek 0 znesku do 
31.12.2008 se neporavnanih obveznosti MOL do izvajalcev. Glede na vsebino navedenega na 
strani 11/137 "Predloga adlaka a zekljucnem recunu prorscune Mestne obctne Ljubljana za leta 
2008", pa srno zaprasili tudi za kankretizacija navedbe 0 ureditvi sportnih povrsin in naprav z 
danacijami. 

Glede na dejstvo, da v prvatno pasredovanem ('zbirnem') odgovoru Oddelka za finance in 
racunovodstvo (z dne 28.5.2009, st.: 03220-3/2009-19), razen opisa nacina knjizenj donacij, 
nismo prejeli narocenih odgovorov 0 donatorjih in visini posameznih donacij (tako denarnih kot 
nedenarnih), smo dne 8.6.2009 in dne 20.6.2009, preko tainistva NO MOL, istemu oddelku 
prvotno zastavljeno vprasan]e postavili ponovno. Odgovor s pripadajoco dokumentacijo smo 
prejeli dne 1.7.2009 (kot odgovor na drugo dodatno narocilo), Iz prejetega odgovora in 
prlpadaioce dokumentacije je razvidno, da je bila med OS Trnovo in donatorjem, druzbo 
Lesnina inzeniring d.d., Ljubljana, dne 17.12.2008 podpisana 'Pogodba 0 donacijj', na podlagi 
katere je donator OS Trnovo doniral sredstva v visini 49.381,89 EUR in sicer v obliki (naravi) 
'gradbena abrtnih del na zunanji ureditvi - ign"sce'. V poslovnih knjigah MOL je bil znesek 
doniranih 'sredstev' (v letu 2008) knjizen v breme konta terjatev za sredstva dana v upravljanje 
OS Trnovo (konto 091-241) in v dobro konta 'Splosni sklad za sredstva, dana v upravljanje 
javnim zavodom' (konto 900-300). 

Glede na dejstvo, da smo v zvezi s to proracunsko postavko velik del dokumentacije pridobili v 
zvezi z nadzorom opravljenim v letu 2008, nam je bila (dodatno) posredovana Ie tista 
dokumentacija, ki v casu takrat opravljenega pregleda se ni bila na razpolago oziroma ni bila 
predmet takrat opravljenega pregleda. Zaradi dejstva, da se pretezni del porabe na tej 
proracunski postavki v letu 2008 nanasa na del investicije, ki je bila pogodbeno dogovorjena z 
druzbo SCT d.d., Ljubljana (od skupnega zneska realizacije te proracunske postavke v visinl 
637.589,53 EUR, znesek 566.179,21 EUR odpade na investicijo. v dokoncanje oddano druzbl 
SCT d.d., Ljubljana) v nadaljevanju navajamo vso pridobljeno dokumentacijo, najprej tisto v 
zvezi z deli, ki jlh je opravila druzba SCT d.d., Ljubljana in nato se tisto v zvezi z deli, ki jih je 
opravila druzba KPL d.d., Ljubljana. 
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- Sklep 0 zacetku postopka oddaje javnega narocila,
 
- Ponudba (izbranega ponudnika),
 
- Zapisnik 0 javnem odpiranju ponudb,
 
- Porcello 0 oddaji naroclla,
 
- Odlocitev 0 oddaji narocila,
 
- Dokument Financnl element predobremenitev - FEP (430-879/2006-47)',
 
- Pogodba sklenjena z izbranim ponudnikom (st. 21/07),
 
- Aneks st. 1 - 1/08 k pogodbi st. 21/07,
 
- Aneks st. 2 k pogodbi MOL st. 25/06,
 
- Dokument Flnancni element predobremenitev - FEP (430-586/2007-8)',
 
- 6. zacasna situacija (november 2007),
 
- 7. zacasna situacija (december 2007),
 
- 8. zacasna situacija Uanuar 2008),
 
- 9. zacasna situacija (marec 2008),
 
- 10. zacasna situacija (april 2008),
 
- 11. zacasna situacija (maj 2008),
 
- koncna situacija Uulij 2008),
 
- zapisnik koncneqa prevzema (10.9.2008).
 

Dokumentacija pridobljena v zvezi z deli, ki jih je v letu 2008 v okviru proracunske postavke
 
"Barjanska cesta" opravila druzba KPL d.d., Ljubljana (gre za ureditev okolice OS Trnovo), pa je
 
naslednja:
 

- Predlog za zacetek postopka oddaje IN st. 430-17/2008,
 
- Sklep 0 zacetku postopka oddaje javnega narocila,
 
- Ponudbi (izbranega ponudnika),
 
- Zapisnik 0 javnem odpiranju ponudb,
 
- Zapisnik 0 poteku pogajanj,
 
- Pregled vloge in dopis na OFR,
 
- Porcello strokovne komisije,
 
- Odtocitev 0 oddaji naroclla,
 
- Dokument Financni element predobremenitev - FEP (430-17/2008-2)',
 
- Pogodba sklenjena z izbranim ponudnikom (st. 430-17/2008-2),
 
- Koncno porocilo 0 oddaji naroclla,
 
- 1. zacasna situacija (avgust 2008),
 
- 2. zacasna situacija (september 2008) z odredbo za placito,
 
- 3. zacasna situacija (oktober 2008) z odredbo za placilo,
 
- koncna situacija (november 2008) z odredbo za placito.
 

Ker sta bila vsebina dokumentacije in ugotovitve, ki se nanasa]o na oddajo del druzbi SCT d.d., 
Ljubljana opisana do oprave del do konca leta 2008 (kot zadnja za dela opravljena v letu 2008 
je bila izdana 7. zacasna situacija izvajalca), v nadaljevanju povzemamo vsebino dokumentov, 
ki 'pokrivajo' dogajanje na tej proracunski postavki v letu 2008. 

Druzba SCT d.d., Ljubljana se je dela dogovorjena s pogodbo st. 21/07 zavezala dokoncati do 
konca leta 2007. Ker dela do predvidenega roka (december 2007) niso bila zakljucena (zaradi 
nizkih temperatur), sta pogodbeni stranki dne 11.3.2008 sklenili "Aneks st. 1 - 1/08 k pogodbi 
st. 21/07", s katerim sta se dogovorili, da se rok dokoncanja pogodbenih del podalisa do 
30.4.2008. Glede na vsebino koncne situacije izvajalca del (z dne 7.8.2008), so bila pogodbeno 
dogovorjena dela opravljena do konca meseca julija 2008. 
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Komisija za izvedbo koncneqa obracuna za objekt "lzgradnja Barjanske ceste in komuna/ne 
infrastrukture", je dne 10.9.2008 pripravila zapisnik v katerega je, med drugim zapisala, da je 
izvajalec dela zakllucil 30.4.2008 (12. tocka), da je bil tehnicni pregled uspesno opravljen dne 
27.11.2007, ko je investitor pricel z uporabo objekta (15. tocka) in, da od tega dne tudi pricnejo 
teci dogovorjeni garancijski roki (16. tocka). Uporabno dovoljenje je bilo 5 strani upravne enote 
Ljubljana, izpostava Vic-Rudnik, izdano dne 23.5.2008. Komisija za izvedbo koncneqa 
obracuna je nadalje ugotovila, da so dela izvedena skladno s projektom za izvedbo z manjsimi 
spremembami, ki so vnesene v projekt izvedenih del in da je izvajalec predlozil vso 
dokumentacijo, ki je zahtevana s pogodbo (20. tocka), Prav tako je ista komisija ugotovila, da so 
dela izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, predpisi, normativi, standardi in pogodbenimi 
doloeili in predlaga, da se izvajalcu izda potrdilo 0 prevzemu skladno z doloclll pogodbe (21. 
tocka). S placilom koncne obracunske situacije sta narocnik in izvajalec izpolnila vse 
medsebojne obveznosti, razen tistih, ki se nanasa]o na obveznosti iz garancijske dobe in so 
zavarovane z bancno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. 

Pod proracunsko postavko "Barjanska cesta" je bila v leto 2008 vkljucena tudi "Ureditev oko/ice 
os Tmovo". Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je tako dne 24.1.2008 pripravil 
dokument z naslovom "Pred/og za zecetek postopka oddaje javnega neroclle», z okvirno 
vrednostjo investicije v visini 112.080,00 EUR (bruto). Na podlagi tega dokumenta je zupan dne 
18.2.2008 izdal Sklep 0 zacetku postopka oddaje javnega narocila s postopkom zbiranja 
(ponudb/izvajalca) po predhodni objavi (skladno z dolocili 61. elena ZJN-2). Razpisna 
dokumentacija za oddajo javnega narocila gradenj po postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi (z dne 24.6.2008) je bila objavljena na Portalu javnih narocil (z oznako IN 08/320447). 
Izjavo 0 strinjanju z razpisno dokumentacijo je strokovna komisija za oddajo javnega narocila 
podala dne 24.6.2008. Kot skrajni rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje je bil 
dolocen datum 15.7.2008. 

Izjavo 0 strinjanju z razpisno dokumentacijo in ponudbo (oboje z dne 15.7.2008) je posredovala 
zgolj druzba KPL d.d., Ljubljana. Ponudbena cena je znasala 262.021,19 EUR (bruto) oziroma 
218.350,99 EUR (neto). Javno odpiranje prispele ponudbe je dne 15.7.2008 opravila strokovna 
komisija, ki je bila imenovana s sklepom 0 zacetku postopka oddaje javnega narocila (z dne 
18.22008). Sluzba za javna narocila je na podlagi ocenjevanja prispele ponudbe od ponudnika 
(z zahtekom st.t, z dne 15.7.2008) zahtevala dopolnitev posredovane ponudbe, ki jo je 
ponudnik Sluzbi za javna narocila posredoval dne 17.7.2008. One 18.7.2008 je Sluzba za javna 
narocila edinemu ponudniku posredovala povabilo na pogajanja, katerih predmet je bila 
ponudbena cena. Pogajanja so bila opravljena dne 21.7.2008. Zapisnik 0 poteku pogajanj v 
zvezi z oddajo javnega narocila je bil sestavljen istega dne in vanj vkljuceno tudi besedilo, da je 
ponudnik podal novo ponudbo, katere visina (s pripadsjocirn OOV) znasa 182.205,51 EUR. Na 
tej podlagi, je bila s strani Sluzbe za razvojne projekte in investicije, Odsek za investicije, 
Oddelku za finance, dne 21.7.2008, posredovana vloga za odobritev dodatnih ftnancnih 
sredstev v visini 70.125,51 EUR. One 23.7.2008 je strokovna komisija za izvedbo javnega 
narocila pripravila (koncno) porocilo strokovne komisije z naslovom 'Pregled in ocenjevanje 
ponudb za oddajo javnega narocila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za 
ureditev okolice Osnovne sole Trnovo v vplivnem obrnocju izgradnje Barjanske ceste", v 
katerem je ugotovila, da je najuspesnejsi (ceprav edini) ponudnik KPL d.d.., Ljubljana, 
strokovno usposobljen in sposoben prevzeti in izvrsiti javno narocilo "Ureditev okolice Osnovne 
sole Trnovo v vplivnem obrnocju izgradnje Barjanske ceste". Na tej podlagj je zupan MOL izdal 
dokument z naslovom "Odlocitev 0 oddaji narocila'' v ponudbeni vrednosti 182.205,51 EUR (z 
OOV). Obvestilo 0 oddaji narocila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 
63. clenom ZJN-2, je bilo 'oddano' 2.10.2008. V zvezi z oddajo narocua, je Sluzba za javna 
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narocila pripravila se dokument z naslovom "Koncno porocilo 0 oddaji naroclla" (z dne 
4.10.2008). 

Pogodba z izvajalcem (st. 2008-3704/39934-MK) je bila podpisana dne 14.8.2008. V njej je med 
druqirn doioceno, da se izvajalec obvezuje priceti z izvajanjem del najkasneje v roku desetih 
(10) dni po sklenitvi pogodbe, dela pa naj bi bila koncana v roku tridesetih (30) koledarskih dni, 
pri cerner pa v pogodbi ni doloceno, od kdaj ta rok pricne teci. S pogodbo se je dolocila tudi 
visina maksimalne pogodbene kazni, v primeru, da bi izvajalec prekoracil pogodbeno 
dogovorjeni rok. Izvajalec del je, skladno z doloclli pogodbe, priskrbel bancni garanciji za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti (v visini 18.220,55 EUR) in za odpravo napak v dogovorjenem 
garancijskem roku (8.137,86 EUR). 

V zvezi z ureditvijo okolice Osnovne sole Trnovo v vplivnem obrnocju Barjanske ceste, je bil 
oblikovan tudi dokument: "Financnl element predobremenitev - FEP 430-17/2008-2", ki 
povzema glavne sestavine predhodno omenjene pogodbe, sklenjene dne 14.8.2008. 
Nenavadno pri tem pa je, da je bil, glede na vsebino tega dokumenta, pravni pregled pogodbe 
opravljen dne 27.3.2008 (v Sluzbi za pravne zadeve), soglasje k pogodbi pa je bilo 5 strani 
Oddelka za finance in racunovodstvo izdano dne 4.4.2008, v obeh primerih torej krepko pred 
dolocenlrn skrajnim rokom za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje v postopku izbire 
izvajalca, ki je bil dolocen z datumom 15.7.2008?!. Iz istega dokumenta je razvidno, da je 
Sluzba za javna narocila 'izdala soglasje' dne 7.4.2008. 

Izvajalec del je za opravljena dela izstavil troje zacasnih situacij za dela opravljena v mesecih 
avgust, september in oktober 2008 in koncno situacijo za dela opravljena v mesecu novembru 
2008. Pri tem skupna zaracunana vrednost opravljenih del znasa 135.630,97 EUR (neto) 
oziroma 162.757,16 EUR (bruto), od cesar je bilo v letu 2008 poravnano za 71.410,32 EUR. 

Glede na predhodno navedeno je rnoqoce ugotoviti, da: 
•	 je bil dokument "Financni element predobremenitev - FEP 430-17/2008-2", 

'odobren' pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem del, 
•	 da so se dela izvajala pred datumom podpisa pogodbe z izvajalcem del, 
•	 da roki dokoncania izvedbe del pogodbeno niso bili nedvoumno doloceni. 

Odgovornim v MU MOL (ponovno) predlagamo, da za posamezno javno neroato pridobijo 
ponudbe vecin izvajaleev, predvsem v primerih, ce gre za obseinejsa (vrednejsa) dela in jih v 
izvedbo ne oddajo dokler ne razpolagajo vsaj s tremi konkurencnimi ponudbami. 

Prav tako odgovornim v MU MOL predlagamo, da se pogodbe z izvajalei pogodbenih del 
sestavljajo na necin, da bo iz njih nedvoumno moqoce ugotoviti roke do katerih morajo biti 
dogovorjena dela opravljena. Le na ta nacin bo moqoce uveljavljati dogovorjene oblike sankeij 
zoper izvajalee, ki z izvedbo del neupreviceno zamujajo. 

3.6.3. Postavka 045199: Cestni projekti; - Most na Hradeckega cesti cez Gruberjev 
prekop
 
Konto 4204 02: Rekonstrukcije in adaptacije
 

V zvezi 5 to postavko smo zaprosili za podatke 0 postopku izbire izvajalca v zvezi 5 'projektom' 
"Most na Hradeekega eesti cez Gruberjev prekop" in dodaten podatek 0 tem, ali so bila dela v 
letu 2009 dejansko dokoncana, Pridobili smo fotokopije naslednje dokumentacije: 
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- Predlog za zacetek postopka oddaje javnega narocila (3.4.2008), 
_ Sklep 0 zacetku postopka oddaje javnega naroclla po postopku 5 pogajanji PO 

predhodni objavi (17.4.2008), 
- Izjava strokovne komisije 0 strinjanju z razpisno dokumentacijo, 
- Ponudba izbranega ponudnika z dne 19.6.2008, 
- Zapisnik 0 javnem odpiranju ponudb (dveh ponudb) z dne 19.6.2008, 
- Povabilo na neposredna pogajanja izbranemu ponudniku (2.7.2008), 
- Poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naroclla 5 pogajanji 

neizbranemu ponudniku (2.7.2008), 5 povabilom na pogajanja, 
- Zapisnik 0 poteku neposrednih pogajanj (4.7.2008 - 2x), 
- Porcello in ocena ponudb za izbiro .., (4.7.2008), 
- Odlocitev 0 oddaji narocila (23.7.2008), 
- Koncno porocilo 0 oddaji javnega narocila (6.10.2008), 
- Dokument 'Ftnancni element predobremenitev - FEP (430-236/2008-2)', 
- Gradbena pogodba (sklenjena z izbranim ponudnikom) CPL 08-582 

(28.8.2008), 
- Bancna garancija za dobro izvedbo del, 
- 1. zacasna situacija (6.10.2008), za dela opravljena v mesecu septembru, 
- 2. zacasna situacija (29.10.2008), za dela opravljena v mesecu oktobru, 
- 3. zacasna situacija (2.12.2008), za dela opravljena v mesecu novembru. 

Sluzba za razvojne projekte in investicije, Odsek za investicije je dne 3.4.2008 pripravil 
dokument z naslovom "Predlog za zecete« postopka oddaje javnega narocila", z okvirno 
vrednostjo investicije v visini 492.000,00 EUR (bruto). Na podlagi tega dokumenta je zupan dne 
17.4.2008 izdal Sklep 0 zacetku postopka oddaje javnega narocila po postopku 5 pogajanji PO 

predhodni objavi (skladno z doloclli 5. tocke 1. odstavka 28. elena ZJN-2). Razpisna 
dokumentacija za izbiro izvajalca sanacije mostu preko Gruberjevega kanala na Hradeckega 
cesti v Ljubljani (z dne 27.5.2008), je bila na Portalu javnih narocil (z oznako IN 08/321318) 
objavljena dne 29.5.2008. Izjavo 0 strinjanju z razpisno dokumentacijo je strokovna komisija za 
oddajo javnega narocila podala dne 21.5.2008. Kot skrajni rok za sprejemanje ponudb ali prijav 
za sodelovanje je bil dolocen datum 19.6.2008. 

Iz zapisnika 0 javnem odpiranju ponudb, ki ga je dne 19.6.2008 pripravila Sluzba za javna 
narocila, je razvidno, da sta prispeli dve ponudbi in sicer ponudba druzbe MAP TRADE d.o.o., 
Siovenska Bistrica skupaj z druzbo Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana v visini 565.312,06 
EUR (bruto) in ponudba druzbe GRADIS, GP Ljubljana d.o.o., Ljubljana v visini 598.071,52 
EUR. Oba ponudnika sta bila s strani Sluzbe za javna narocila, z dopisom z dne 2.7.2008, 
povabljena na neposredna pogajanja. Neposredna pogajanja s ponudnikoma so bila na sedezu 
Sluzbe za javna narocila opravljena dne 4.7.2008. 0 poteku neposrednih pogajanj sta bila dne 
4.7.2008, zaradi poteka neposrednih pogajanj v 'dveh krogih', sestavljena dva zapisnika 0 

poteku neposrednih pogajanj (st.: 430-236/2008-10 in st.: 430-236/2008-11). Iz zadnje 
navedenega zapisnika 0 poteku neposrednih pogajanj je razvidno, da je uqodnejso (koncno) 
ceno ponudil ponudnik MAP TRADE d.o.o., Siovenska Bistrica (skupaj z druzbo Cestno podjetje 
Ljubljana d.d., Ljubljana), ki znasala 441.195,45 EUR (neto). Koncna ponujena cena drugega 
ponudnika, druzbe GRADIS, GP Ljubljana d.o.o., Ljubljana, je znasala 470.167,25 EUR (neto). 
Strokovna komisija Sluzbe za javna narocila je dne 4.7.2008 pripravila dokument z naslovom 
"Porcello in ocena ponudb za izbiro izvajalca sanacije mostu preko Grubarjevega kanala na 
Hradeckega cesti" in narocniku zbiranja ponudb podala predlog, da za sanacijo mostu preko 
Grubarjevega kanala na Hradeckega cesti izbere ponudbo v skupni ponudbi MAP TRADE 
d.o.o., Siovenska Bistrica in Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana, ki sta ponudila najnizjo 
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ceno in bosta dela izvedla za ceno 529.434,54 EUR (bruto). Zaradi dejstva, da je cena 
izbranega ponudnika presegla prvotno ocenjena potrebna sredstva (za brute znesek 37.434,54 
EUR), je bil v Sluzbi za razvojne projekte in investicije, Odseku za investicije dne 14.7.2008 
pripravljena vloga za odobritev dodatnih financnih sredstev (z rebalansom proracuna MOL za 
leto 2009). Oddelek za finance in racunovodstvo in Sluzba za javna narocila sta, dne 18.7.2008, 
izdala soglasji k predhodno navedeni vlogi Sluzbe za razvojne projekte in investicije, Odsek za 
investicije. Na tej podlagi, je zupan MOL, dne 23.7.2008, izdal dokument z naslovom "Odlocitev 
o oddaji narocila'' v ponudbeni vrednosti 529.434,54 EUR (z DDV). Koncno porocilo 0 oddaji 
javnega narocila IN 08/321318 je Sluzba za javna narocila pripravila dne 6.10.2008. 

Gradbena pogodba z izvajalcema (z oznako CPL 08-582) je bila podpisana dne 28.8.2008. V 
njej je med drugim dotoceno, da se izvajalca obvezujeta prlceti z izvajanjem del najkasneje v 
roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe, dela pa naj bi bila koncana v roku sto dvajset 
(120) koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. S pogodbo se je dolocila tudi visina 
maksimalne pogodbene kazni, v primeru, da bi izvajalec prekoracil pogodbeno dogovorjeni rok 
dokoncanla del. MAP TRADE d.o.o., Siovenska Bistrica je, skladno z doloclli pogodbe, priskrbel 
bancno garancijo za dobro izvedbo del v vislni 52.943,45 EUR, z veljavnostjo do 31.12.2008. 

V zvezi s sanacijo mostu preko Grubarjevega kanala na Hradeckega cesti, je bil oblikovan tudi 
dokument: "Financni element predobremenitev - FEP 430-236/2008-2", ki povzema glavne 
sestavine predhodno omenjene pogodbe, sklenjene dne 28.8.2008. Nenavadno pri tem je, da je 
bil, glede na vsebino tega dokumenta, pravni pregled pogodbe opravljen dne 8.5.2008 (v Sluzbi 
za pravne zadeve), soglasje k pogodbi pa je bilo s strani Oddelka za finance in racunovodstvo 
izdano dne 9.5.2008, v obeh primerih krepko pred dolocenirn skrajnim rokom za sprejemanje 
ponudb ali prijav za sodelovanje v postopku izbire izvajalca, ki je bil dolocen z datumom 
19.6.2008?! Iz istega dokumenta je razvidno, da je Sluzba za javna narocila 'izdala soglasje' 
dne 14.5.2008. 

Izvajalec del je, glede na vsebino 1. zacasne situacije z dne 6.10.2008 (st. 249 - 08045/08), 
pogodbeno dogovorjena dela pricel izvajati v mesecu septembru 2008. Na eksplicitno 
postavljeno vprasanje 0 tem, ali so bila v letu 2009 ze koncana, nam je bi s strani Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet, dne 1.6.2009, posredovan odgovor, "... da bo koncna 
situacija po pogodbi izdana v letu 2009, ko bo izdelan tudi prevzemni zapisnik". Iz vsebine 
predhodno navedenega odgovora je rnoqoce sklepati, da dela do priprave odgovora se niso bila 
zakljucena, kar pomeni, da izvajalca del krepko zamujata z izvedbo pogodbeno dogovorjenih 
del. Razlogi in pravna ureditev nastale zamude, bode predmet nadzora, ki bo opravljen v zvezi 
s proracunom MOL za leto 2009. 

Ugotovitve: 
3.6.3.1.	 dokument Financni element predobremenitev (FEP 430-236/2008-2) je bil 'odobren' 

pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem del, 
3.6.3.2.	 da dela do (prvotno) pogodbeno dogovorjenega niso bila opravljena. 

3.6.4.	 Postavka 045199: Cestni projekti;
 
Konto 4208 04: Nacrti in druga projektna dokumentacija
 

Zaradi ugotovitev v zvezi z opravljenima nadzoroma proracunske postavke 045199 (Cestni 
projekti); Konto 4208 04 (Nacrtl in druga projektna dokumentacija), v preteklih dveh letih 
(ugotovljena je bila nizka realizacija), smo se ponovno odlocili pregledati stopnjo dosezene 
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realizacije na tej proracunski postavki. Da bi lahko opravili nadzor, smo zaprosili za pripravo 
zneskovne primerjave (planirano po projektih in NRP: realizirano po projektih in NRP) in 
vsebinsko obrazlozitev razlogov (po projektih), v primerih, kjer realizirani znesek od planiranega 
odstopa za vee kot 30%. 

Posredovana nam je bila konto kartica podkonta 420804 - 420804 (izpis z dne 20.5.2009) za 
obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008, iz katere je razvidno, da je realizacija na kontu 4208 04 
(Nacrti in druga projektna dokumentacija) v letu 2008 znasala 1.092.676,61 EUR, oziroma 
73,18% planirane vrednosti iz rebalansa proracuna MOL za leto 2008. Razlika med planirano in 
realizirano porabo znasa 400.523,00 EUR. 

Iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, nam je bil v zvezi 5 to proracunsko postavko 
oziroma kontom posredovan pisni odgovor (z dne 1.6.2009), da na navedenem kontu (to je na 
kontu 4208 04) realizirani znesek od planiranega odstopa za vee kot 30% na naslednjih 
projektih: 

•	 NRP S1. 100 (Mivka - povezovalna cesta med Barjansko-Opekarsko), kjer sredstva 
niso bila porabljena v visini 33.910 EUR, 

•	 NRP s1. 104 (Nadhod preko zelezniske proge v km 150+528), kjer sredstva niso bila 
porabljena v visini 35.752 EUR in 

•	 NRP S1. 112 (Ureditev obmocja Spice z ureditvijo pristanov), kjer sredstva niso bila 
porabljena v visini 27.240 EUR. 

Po pojasnilu odgovornih v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, razlog za relativno 
nizko stopnjo realizacije na tej proracunski postavki predstavlja (tudi) dejstvo, da je izvajalec 
'izdelave PGD, PZI mostu preko Ljubljanice' (gre za projekt "ureditev Njegoseve ceste") situacijo 
v visini 161.146,80 EUR (20% pogodbeno dogovorjene vrednosti) izstavil 'prepozno', zaradi 
cesar je v placito zapadla 10.1.2009. 

3.6.5. Izdana in vnovcena porostva (garancije), izterjani regresni zahtevki 

V zvezi z izdanimi in vnovcenirni porostvi in izterjanimi regresnimi zahtevki, smo zaprosili za 
pojasnila 0 tem, na kaksen nacin so se na dan 31.12.2008 vodile evidence 0 izdanih in 
pridobljenih porostvih (garancijah), njihovem uveljavljanju (unovcevanju) ter izterjavi regresnih 
zahtevkov in kdo so osebe, ki so zadolzene za njihovo evidentiranje in spremljavo njihovih 
uveljavitev. Pray tako smo zaprosili, da se podatki (0 izdanih in pridobljenih garancijah, njihovi 
vlslni, zapadlosti in morebitnem vnovcenju) vkljucijo v ustrezne preglednice. Zanimalo pa nas je 
tudi, ali je bila v letu 2008 unovcena katera od garancij, ki so bile pridobljene v zvezi s projekti, ki 
jih je vodil ali jih se vodi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Iz pripravljenih odgovorov izhaja, da se evidenca financnlh instrumentov zavarovanja, vzporedno 
z evidencami, ki jih vodi Oddelek za finance in racunovodstvo, vodi tudi na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti in promet. 

V dodatnem odgovoru, clanu NO MOL posredovanem dne 29.6.2009, sta bila posredovana dva 
seznama garancij, veljavnih na dan 31.12.2008. V prvega so vkljucene (bancne) garancije za 
dobro izvedbo del (29 postavk), v drugega pa (bancne) garancije za odpravo napak v 
garancijskem roku (18 postavk). Oba seznama sta datirana z dnem 9.1.2009. 
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Po izjavi odgovornih v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, v letu 2008 ni bila 
unovcena nobena od garancij, ki so bile pridobljene v zvezi s projekti, ki jih je vodil, ali jih se vodi 
ta oddelek. 

3.7. Kmetijstvo 

Za kmetijstvo je bilo porabljeno v letu 2008 okrog 356 tlsoc €, veljavni proracun je bil dosezen 
skoraj 97 odstotkov. V sektor kmetijstva sodi poleg kmetijstva se gozdarstvo, vendar je pri 
porabi sredstev za leto 2008 dejavnost gozdarstva skromna in obsega Ie urejanje gozdnih cest 
v lasti MOL in RS. Tako kot v letu 2007 je bila tudi v letu 2008 za urejanje gozdnih cest porabljen 
ves razpclozliiv' denar. Posebnih poizvedovanj v zvezi z izdatki za kmetijstvo nismo izvajali, saj 
smo kmetijstvu posvetili vee pozornosti v letu 2007. 

3.8. Komunala 

Z namenom ugotovitve spostovania nacel gospodarnosti in obvladovanja tveganj si je na 
podrocju pregleda koncesijskih pogodb in ostalih pomembnih pogodb s podroeja komunale NO 
MOL zastavil naslednje cilje: 

•	 Preveriti izvajanja prlporocil, ki so bila podana v letu 2008, predvsem v zvezi z 
urejanjem odnosov s partnerji po koncesijskih pogodbah; 

•	 Preveriti izvajanje kontrol nad izdatki po kriterijih pomembnosti in tveganja, pregled 
posarnlcnih poslov narocanja storitev; 

•	 Preveriti notranje kontrole za zagotavljanje zakonitosti in gospodarnosti pri 
sklepanju pogodb; 

• Pregled sprememb koncesijskih pogodb. 
Cilji pregleda v tetosniern letu so se zlasti osredotoceni na konkretne odprte vsebine v lanskem 
letu, in sicer: 

•	 MOL je v letu 2008 uveljavil nacelo, da je predmet koncesijske pogodbe tako redno 
kot investicijsko vzdrZevanje, vkljucno z zamenjavami sredstev manisin vrednosti. S 
tem je odpravljena potreba po razmejevanju obojega, kar je v praksi nernoqoce. 
Oboje je odgovornost koncesionarja v okviru dogovorjene kvote. Cilj je bil 
uresnicen. 

•	 Za investicijska dela bo v skladu z novo zakonodajo zacet postopek za podelitev 
koncesije tudi za investicijska dela, s cimer bi se izognili potencialnim krsitvarn 
narocanja del mimo javnega razpisa zaradi morebitnega presirokeqa pojmovanja 
vzdrzevania. Cilj je bil uresnicen. 

•	 Za kontrolo opravljene kolicine in kakovosti storitev si je oddelek uredil zaposlitev 
stirih Ijudi grad bene in ekonomske stroke, da bi lahko slstematicno izvajali nadzor 
nad konclno in kakovostjo opravljenih storitev. Tako bi zagotovili ne Ie kontrolo 
skladnosti vsebine storitev s pogodbo, temvec tudi dejansko kontrolo ucinkovitosti 
koncesionarja in ekonornicne porabe sredstev. Cilj je bil pretezno uresnicen, 
oddelek se je okrepil z vodjo in sodelavko gradbene stroke ter magistro ekonomije. 
NO MOL ocenjuje, da to zadostuje. 

•	 Poleg tega je potrebno s stanjem v naravi in racunovodskim stanjem uskladiti tudi 
pravno stanje, narnrec stanje v zernfjiski knjigi. Nadalje je potrebno zagotoviti redno 
usklajevanje in azuriranje teh stanj, in sicer na enem mestu, saj je Ie na ta naeln 
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rnoqoce ucinkovito varovati in upravljati premoZ:enje. Toliko bolj bistveno je to za 
premoz:enje, ki je v upravljanje in evidentiranje dane koncesionarju. Cilj se ni 
uresnicen in poteka naprej. 

Zahtevano je bilo naslednje gradivo: 
•	 Vse anekse h koncesijskim pogodbe, ki jih je sklenil MOL v 2008, skupaj 5 

pripadajoco dokumentacijo; 
•	 Vse izvajalske pogodbe, ki po izvajalcu presegajo vrednost 500.000 EUR; 
•	 Analitika postavke 051002 - Gospodarjenje z odpadki, konta 4027 99 in 4311 00; 

izpis postavk 

Ugotovitve: 
Pregled pogodbe 5 partnerjem Snaga javno podjetje, d.o.o. kot izvajalcem obvezne gospodarske 
javne sluzbe po Odloku 0 javni sluzbi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, z dne 
17.5.2007, st. 354-306/2007-3 na podlagi neposredne sklenitve pogodbe v visini 1.877.817 
evrov, od tega partnerju 48.800 evrov. Financna obremenitev je bila v celoti nacrtovana za 2007, 
kasneje razdeljena na 2007 in 2008, pri cerner se je nacrt obremenitve praqrnaticno prilagodil 
dejanskemu poteku del. 
Na podlagi pridobljene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je bil izvajalec EKO Plus izbran z 
javnim razpisom po odprtem postopku z dne 22.5.2007. Na izbiro se je pritozil Vigrad d.o.o., in 
sicer na drZavno revizijsko komisijo, ki je zahtevek za revizijo zavrnila kot vsebinsko 
neutemeljen. 
Projekt bo potekal precej dlje, kot je bilo nacrtovano, ocenjujem, da so vzroki objektivni 
(zemliisca, dovoljenja) in je bilo nacrtovanje pac preoptirntstlcno. Ob zakliucku bo potreben 
pregled zakljucnega porocila 0 projektu in koncneqa obracuna. 
Po dokazih 0 placillh je bilo ugotovljeno, da se izvajajo po predlozitv' obracunov izvedenih del 5 
strani Snage. 

3.8.1. Pregled aneksa 5 partnerjem Javna razsvetljava, d.d. z dne 15.4.2007, st. 014

22/2006-71 na podlagi neposredne sklenitve pogodbe v visini 7.554 evrov (neto).
 

Ugotovitve: 
Predmet pogodbe je nakup vee predmetov, ki bi jih po vrednosti sicer lahko dali med drobni 
inventar, po svoji vsebini pa so osnovna sredstva z daljso z:ivljenjsko dobo. Ceprav so osnovna 
sredstva v lasti MOL, niso bili predlozeni dokumenti 0 aktiviranju oziroma racunovodskern 
eVidentiranju osnovnih sredstev. Dejstvo je, da je dolznost eVidentiranja prenesena na Javno 
razsvetljavo, kljub temu pa priporocamo obcasno kontrolo evidenc pri partnerju. 

3.8.2.	 Preg led aneksa 5 partnerjem Javna razsvetljava, d.d. z dne 28.11.2008, st. 014
22/2006-112 na podlagi neposredne sklenitve pogodbe v vislnl 250.983 evrov (neto). 

Vsi aneksi se sklepajo na podlagi koncesijske pogodbe in sprejetega proracuna. 

Ugotovitve: 
Ugotovljeno je bilo, da je 5 strani Javne razsvetljave za siritev obsega koncesijske pogodbe bilo 
zahtevano 851.223 evrov, 5 pregledom del pa je bilo ugotovljeno, da je bila razlika zaracunana 
neupraviceno in se je nanasala na stroske, ki niso predmet pokrivanja 5 strani MOL. Iz 
posredovane dokumentacije je razvidno, da gre za dodatno opremljanje in vzdrzevan]e 
prometne signalizacije, znakov, cestnih naprav in ureditev. Slo je za siritev obsega del na 
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podlagi izvedenih del. Notranje kontrole oddelka so ugotovile, da je bilo zaracunano 550.042 
evrov del prevec, 5 elmer se postavlja vprasanje notranjih kontrol pri partnerju Javna 
razsvetljava. Po oceni NO je MOL reagiral ustrezno in zaradi ugotovljenih neucinkovitostl pri 
izvajanju del s strani koncesionarja le-temu odvzel koncesijo. Vecina del se je prenesla na 
podjetje Parkirlsca in TrZnica v lasti MOL. Podlaga za prenos so sklepi Mestnega sveta. Prenos 
je se v teku in bo v naslednjem letu potreben pregled. 

3.8.3.	 Pregled aneksa 4 s partnerjem KPL, d.d. z dne 28.11.2008, st.014-22/2006-119 na 
podlagi neposredne sklenitve pogodbe v vislni 899.249,80 evrov (neto). 

Ugotovitve: 
Iz posredovanega aneksa in zgolj grobe specifikacije je razvidno, da gre za vecja investicijska 
vzdrZevalna dela. MOL je v letu 2008 uveljavil nacelo, da je predmet koncesijske pogodbe tako 
redno kot investicijsko vzdrZevanje, vkljucno z zamenjavami sredstev rnanisih vrednosti. Za 
investicijska dela je KPL v skladu z novo zakonodajo podeljena koncesija tudi za investicijska 
dela. Na ta nacin se po eni strani lahko pogosto ucinkoviteje, hitreje in ceneje mimo javnega 
razpisa podeli izvajalcu dela. 
Ne glede na to, da je taka moznost zakonsko neoporecna, je potrebno zagotoviti, da bo 
neoporecna tudi z vidika gospodarnosti. Iz pregleda lahko sicer ugotovimo, da so notranje 
kontrole v oddelku v vseh primerih delovale, 5 tem pa si ne zagotovimo nujno najboljse ponudbe. 
Z vidika doseganja najnizjlh cen je za investicijska dela pomembnih vrednosti zatorej smiselno 
ohraniti institut javnega razpisa. Poleg tega dodeljevanje dodatnih del vecje vrednosti preprosto 
z aneksom ni nujno najbolisa resitev, zato NO priporoca izbiro med konkurencnimi ponudbami. 

3.8.4.	 Pregled izvedbe popisa osnovnih sredstev v lasti MOL, za katere je za 
evidentiranje zadoliena Javna razsvetljava. 

Pridobljeno je bilo inventurno stanje opreme, prometne signalizacije itd. na dan 31.12.2007. NO 
ugotavlja, da se sredstva vodijo flnancno, torej vrednostno, pristeva]o se nove nabave in tako 
ugotavlja stanje. Iz evidenc je tudi razvidno, da se sredstva vodijo po sifrah, Kolicinska evidenca 
ni razvidna, pray tako ni vsebinskega porocila 0 popisu, iz katerega bi bilo razvidno, kaj je bilo 
poskodovano, manjkajoce ali uniceno. Ni verjetno, da ni bilo ugotovljene niti ene inventurne 
razlike za porocilo, kar nakazuje, da se koliclnska inventura ni izvedla. Priporocliivo bi bilo, da se 
enkrat letno preveri kolicinsko stanje in da se 0 inventuri poda tudi vsebinsko porocilo, iz 
katerega bo razvidno dejansko stanje in inventurne razlike. Posebna previdnost pa je potrebna v 
pogojih odvzema koncesije. Ce stanje v naravi ne bo ustrezno preneseno v evidence pri novem 
koncesionarju oziroma izvajalcu del, bo lahko premozenje MOL oqrozeno. 

3.9.	 Promet in prometna varnost 

3.9.1. Pregled pogodb na proracunskl postavki 045117· Tehnlcno urejanje prometa, 
konto 420225-Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 

Odhodki povezani s financiranjem Tennlcneqa urejanja prometa so evidentirani v okviru konta: 

• konto 420225 - Nakup oprerne za nadzor prometa in napeljav in 
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• konta 420804 - Nacrti in druga projektna dokumentacija 

V okviru proracunske postavke 045117/420225 smo pregledali naslednje pogodbe: 

Pogodba Pogodba 

KprojektL 430
728/2008 
-2 
5.1.2009 

CP 420
Inzeniring 726/2008 

2.2.2009 

Javna 430
razsvetljava 179/08

23.7.2008 

Javna 430
razsvetljava 179/08 

1.8.2008 

Mikrobit 430
741/08 

Vsebina 

Projektna 
dok.za ureditev 
Sneberske 
ceste 
Projektna 
dok.PZI za 
prometno 
ureditev 
Dunajske 
ceste 

Koncna 
izvedba 
semaforizacije 
krizi§ca 
Barjanska 
cesta 
Izvedba 
semaforizacije 
krizi§ca 
obvozna cesta 
Ulica bratov 
Komel 

Vrednos Transfer Racun Garancija Dela opraviti Opombe 
t za dobro do 
ZDDV izvedbo 

del 

21.360 0 ni Delo po 
zakonih 

Realizacija 
2009 

30.000 

0 ni Delo po 
zakonih 

Realizacija 
2009 

59.400 59.366 30.9.2008 Da 15.dni po 
$1.35596 pogodbi 

V celoti 

75.796 75.796 30.9.2008 Da 15 dni po 
$1.35714 pogodbi 

V celoti 

46.655 0 ni Se ni Do 
31.12.2008 

Ni 
zaracunano 

Ugotovitve:
 
Del odhodkov za opravljene storitve se glede na datum izplacila prenasa iz enega v drugo
 
poslovno leto. V skladu s pogodbenimi dolocili so bili v poslovno leto 2009 preneseni odhodki v
 
vislni 46.655 EUR, ki jih je opravil izvajalec Mikrobit.
 

V drugi polovici leta je Mestna obcina Ljubljana zmanjsala poslovanje s poslovnim partnerjem
 
Javna razsvetljava. Med Mestno obclno Ljubljana in druzbo Javna razsvetljava d.d. sta bili
 
sklenjeni dve koncesijski pogodbi: Urejanje javne razsvetljave in VzdrZevanje obcinskih cest.
 
Predlagamo, da Mestna obcina preveri, ali so bile Mestni obcini Ljubljana po kvartalnih
 
obracunih zaracunane Ie dejansko opravljene storitve, ali tudi storitve, ki bi morale bremeniti
 
poslovanje druzbe Javna razsvetljava (zavarovanje osnovnih sredstev in drugi stroski).
 

3.9.2. Pregled pogodb na proracunskl postavki 045119- Mestni javni promet, 
konto 410099-Druge subvencije javnim podjetjem 

Odhodki povezani s financiranjem Mestnega javnega prometa so evidentirani v okviru konta: 
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• konto 410099- Druge subvencije javnim podjetjem
 

V okviru proracunske postavke 045119/410009 smo pregledali naslednje pogodbe:
 

Pogodba Pogodba Vsebina vrednost Transfer Racun Garancija 
za dobra 
izvedbo 
del 

Opombe 

JP Ijubljanski 
potniski promet 

11.4.2008 spodaj 3.600.000 3.600.000 5.900.000 - Ni garancije 

Aneks 11.9.2008 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - Ni oaranciie 

V naslednji tabeli so izkazane obveznosti LPP: 

Obveznosti Po pogodbi se zahteva 
oorocllo 

-izvalati iavno sluzbo DA 
-izvajati iavni prevoz DA 
-izvajati podalisanja DA 
linij 

Ugotovitve: 
V okviru proracunske postavke 410099-Druge subvencije javnim podjetjem se Javnemu podjetju 
Ijubljanski potniski promet dodelijo sredstva po Pogodbi 0 zagotavljanju sredstev za izvajanje 
dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2008. Za porabo namenskih sredstev se 
predvideva nadzor. Nismo ugotovili pomanjkljivosti. 

3.9.3. Pregled pogodb na proracunskt postavki 045132- Urejanje in ciscenje javnih 
parkirnih povrsln, 
konto 413500- Tekoea plaeila storitev drugim izvajalcem sluzbe, ki niso posredni 
proracunski uporabniki 

Odhodki povezani s financiranjem so evidentirani v okviru konta: 

• konto 413500- Tekoca placila storitev drugim izvajalcem 

V okviru proracunske postavke 045132/413500 smo pregledali naslednje pogodbe: 

Pogodba Pogodba Vsebina 
zahtevka 

vrednost Transfer Racun Opombe 

Ni narejenJavno 26.3.2008 Pobiranje 2.800.000 2.799.999 Mesecni 
podjetje obcinske zahtevki koncni 
Ljubljana, takse za obracun 
parkirisca parkiranje 
in trinice na iavnih 
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povrsinah 
Javni 
zavod 
Festival 
Ljubljana 

30.9.2005 Razlika 
med 
stroski in 
prihodki 
brez 
amortizacij 

44.564,43 44.564,43 Nakazilo 
na osnovi 
odredbe 

Ni 
zahtevka 

e 
Skupaj 101.895,53 

Ugotovitve: 
Vislna sredstev za placilo storitev javne sluzbe urejanja in vzdrZevanja javnih parkirnih povrsin in 
ciscenja javnih parkirnih povrsin po Odloku 0 proracunu Mestne obclne Ljubljana za leto 2008 se 
predvideva v visini 2.800.000 EUR. Ker so dejansko nakazana sredstva v vislnl 2.800.000 EUR 
enaka predvidenim sredstvom ni bil narejen obracun sredstev iz nasiova pobrane obcinske 
takse s specifikacijo tedenskih parkiranj. Predlagamo, da Mestna obcina Ljubljana od druzbe 
Javno podjetje Ljubljana parkirisca in trZnice d.o.o. pridobi obracun sredstev iz naslova pobrane 
obcinske takse s specifikacijo tedenskih parkiranj. 

3.10. Turizem 

Turizem sodi med dejavnosti, ki v Mestni obcini Ljubljana nimajo pornembnejseqa mesta, ce le
tega merimo z delezem sredstev v proracunu za njegovo delovanje. Realizacija celotnega 
proracuna za turisticne namene je skoraj 100 odstotna (znesek porabe 1.059.477 €, kar je skoraj 
50 % manj kot v letu 2007) . Skoraj celoten znesek sredstev je bil namenjen Zavodu za 
turizem Ljubljana. V povezavi s turizmom smo postavili naslednja vprasania: Na kaksnih 
podlagah so bili izvedeni transferi (tekoci, investicijski in drugi)? Kaj je bilo podlaga za dolocarje 
njihove vlslne? 
Odgovor je bil, da so bili vsi transferji Zavodu Ljubljana izvedeni na podlagi pogodbe 0 

financiranju dejavnosti zavoda za turizem Ljubljana za leto 2008. Iz predlozene pogodbe je 
razvidno, da se je MOL obvezal, da bo Zavod financiral z zneskom 2.884.577 €, kar je na videz 
znatno vee kot izhaja iz realizacije za turizem. Iz pojasnila na nadzorstveni zapisnik je razvidno, 
da je bilo za turizem namenjeno v letu 2008 3.921.924 €. Znesek je sestavljen iz razhcnlh virov 
sredstev, skladno z usmeritvami MOL in pogodbami. Odgovorne sluzbe MOL tudi pojasnjujejo, 
da so bili podlaga za dolocanle visine transferjev izracuni potrebnih sredstev za delovanje 
zavoda in nacrtovan priliv namenskih sredstev turisticne takse in dela koncesijskih dajatev od 
posebnih iger na sreco. Visino predvidenih namenskih sredstev so izracunali na podlagi 
nacrtovanega gibanja posameznih kljucnih kazalnikov, ki so opredeljeni v Strateskern razvojnem 
in trZenjskem nacrtu turisticne destinacija Ljubljana 2007 -2013, kjer so cilji tudi kvantificirani. 

V dodatnem pojasnilu so (na zahtevo) navedli izsek iz letnega porocila 0 dosezenih ciljih 
rezultatih na podrocju turizma. Iz njega je razvidno, da so bili cilji skoraj v celoti dosezeni. Iz tega 
pa ni rnoqoce razbrati ali so bili ti tudi podlaga za nacrtovana sredstva. 

3.11. Predsolska vzgoja 

Zahtevane podatke za podrocje predsolske vzgoja (na sest postavljenih vprasani), je clanu NO 
MOL posredoval Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport, Odsek za predsolsko 
vzgojo. Dokumentacija, posamezni odgovori in pojasnila so bili pripravljeni na podlagi nsrocila 
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clana NO MOL, z dne 24. aprila 2009 (osnovno narocilo) in narocila z dne 24. junija 2009 
(dodatno narocilo). Dodatno narocilo je bilo opravljeno zaradi dejstva, da prvotno narocilo clana 
NO MOL, bodisi ni bilo v celoti izpolnjeno, bodisi v primeru, kadar so prvotno posredovana 
dokumentacija, odgovori in pojasnila 'zahtevali' dodatno obrazlozitev. Oznaki dopisov na podlagi 
katerih je clan NO MOL pridobil naroceno dokumentacijo, odgovore in pojasnila po osnovnem 
narocilu sta: 03220-3/2009-16, z dne 28.5.2009 in 03220-3/2009-26, z dne 4.6.2009. Oznaka 
dopisa na podlagi katerega je clan NO MOL pridobil dodatno naroceno dokumentacijo je: 03220
3/2009-37, z dne 2.7.2009 (prejeto 8.7.2009). V zvezi 5 pripravljenim osnutkom porocila 
nadzornega odbora obcine (za podroeje Predsolska vzgoja; z dne 3.7.2009), je bil 5 strani 
Sluzbe za razvojne projekte in investicije pripravljen dokument z oznako 03220-3/2009-43, z dne 
31.7.2009 (prejeto 6.8.2009). 

Na podlagi zbrane dokumentacije, odgovorov in pojasnil, so v nadaljevanju porocila 
predstavljene ugotovitve clana NO MOL in sicer v zaporedju (in z oznakami) posameznih 
postavljenih vprasan], 

3.11.1. Postavka 091118: Sredstva za vzdrZevanje pocltnlsklh domov;
 
Konto 4205 00: Investicijsko vzdrZevanje in izboljsave
 

V zvezi 5 to proracunsko postavko smo zaprosili za pripravo preglednice, iz katere bi bila 
razvidna realizacija te proracunske postavke (oziroma konta) v letu 2008, in sicer po 
posameznih projektih. 

Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo, je pripravil 
naroceno preglednico in pojasnila 0 realizacije te proracunske postavke, iz katerih je razvidno, 
da se je pod to proracunsko postavko skupno vodilo pet projektov. 

V zvezi 5 Pocitniskim domom v Zambratiji je bila v prvi polovici leta 2008 zakljucena prva faze 
obnove, v drugi polovici istega leta pa so potekale aktivnosti za pripravo javnega narocila za 
izvedbo gradbeno obrtniskih del in javnega narocila za izvedbo inzeniringa za drugo fazo 
obnove. Ta se je pricela v januarju 2009 in se koncala v mesecu maju 2009, 5 primopredajo dne 
19.5.2009. Realizacija prve faze obnove znasa 558.777,85 EUR in je skladna z zneskom 
vkljucenim v dokumentacijo, ki je bila preverjena v zvezi z opravo nadzora nad proracunsko 
porabo MOL za jete 2007. 

V mesecu oktobru 2008 se je pricelo z rusitvi]o obstojecega objekta Pocitniskeqa doma Pacug. 
Obstojeci objekt rnontazne gradnje je bil sanitarno tehnicno neprimeren za bivanje, zaradi cesar 
je bila potrebna nadomestna gradnja. Tehnicni prevzem (novega) objekta je bil opravljen dne 
15.5.2009. Realizacije na tej proracunski postavki v letu 2008 ni bilo. 

Poleg predhodno navedenih (dveh) projektov, so bili pod to proracunsko postavko v letu 
vkljuceni se trije projekti vzdrZevanja pocitniskih domov. Na pocitniskern domu v Piranu je bila 
opravljena zamenjava oken in polken v skupni vrednosti 52.501,18 EUR, na pocitniskern domu 
Srednji vrh pa obnova ograje v vrednosti 5.329,90 EUR. Prenova Pocitnlskeqa doma Zagorje 
Gorje pa se v letu 2008 ni pricela, saj je bilo ugotovljeno, da upravljalec (se) ne razpolaga 5 
toliksno stopnjo pripravljene dokumentacije, da bi bilo rnoqoce investicijo izpeljati. 
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3.11.2.	 Postavka 091112: Zasebni vrtci;
 
Konto 4119 99: Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
 

V zvezi s to proracunsko postavko smo zaprosili za pripravo preglednice iz katere bodo 
razvidne osnove na podlagi katerih so bili v letu 2008 opravljeni transferi sestirn vrtcem in 
enemu institutu Odgovorni v Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje so bili zaproseni 
tudi za opis nacina preverjanja podatkov (osnov), ki so bili podlaga za opravo transferjev. 

Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo je pripravil 
naroceno preglednico (Tabela 1') in naroceni opis nacina preverjanja podatkov, ki so bili 
podlaga za opravo transferjev. 

V letu 2008 je bilo skupno opravljenih za 271.830,83 EUR (v letu 2007: 234.124,51 EUR) 
transferjev (sestim) zasebnim vrtcem. Realizacija po posameznih vrtcih je znasala: Waldorfski 
vrtec Mavrica: 28.183,60 EUR, Waldorfska sola: 54.878,99 EUR, Vrtec Pingvin: 33.932,94 
EUR, Vrtec Nazaret: 28.055,48 EUR, Ursullnski zavod: 116.036,16 EUR in Vrtec Mali svet: 
10.743,66 EUR. Skupni znesek transferjev zasebnim vrtcem se ujema s podatkom prikazanim 
na strani 11/190 dokumenta z naslovom "Predlog odloka 0 zakljucnem recunu prorecune Mestne 
obcine Ljubljana za leta 2008" in predstavlja 81,02% veljavnega proracuna MOL za leto 2008 
na tej postavki oziroma kontu. Realizacije v zvezi z lnstitutorn Montessori v letu 2008 ni bilo, 
zaradi podpisa pogodbe v mesecu februarju 2009. 

Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo je na podlagi 
izracunov vrtcev pripravil predlog Sklepa 0 dolocitvi cen programov predsolske vzgoje v javnih 
vrtcih, znizanju placil starsev in rezervacij. Posameznemu zasebnemu vrtcu sredstva (deloma) 
zagotavljajo lokalne skupnosti (obcine) stalnega prebivalisca otrokovih starsev, Osnova za 
izracun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, vkljucenega v zasebni vrtec, je 
cena istovrstnega programa javnega vrtca na obrnocju lokalne skupnosti, ki bi ga starsi placali 
na podlagi lestvice, ki starse razvrsca v razrede, ce bi bil otrok vkljucen v javni vrtec. 
Zasebnemu vrtcu za posameznega otroka pripada 85% teh sredstev. Lokalna skupnost in 
zasebni vrtec s sklenitvijo pogodbe uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s 
financiranjem vrtca. Lokalna skupnost sklene z zasebnim vrtcem pogodbo po predlozitvi 
odlocbe vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobrazevanja, ki jo izda 
Ministrstvo za solstvo in sport Republike Siovenije in odlocbe 0 izpolnjevanju pogojev za 
financiranje iz javnih sredstev, ki jo prav tako izda Ministrstvo za solstvo in sport Republike 
Siovenije. Na podlagi uveljavljenih cen programov predsolske vzgoje, ki so dolocene po 
metodologiji iz Pravilnika 0 metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
sluzbo (Uradni list Republike Siovenije, st. 97/2003 do 120/2005), se kot osnova za izracun 
visine placila MOL uporablja povecana cena istovrstnih programov predsolske vzgoje v javnih 
vrtcih na obrnocju MOL. ad 1.9.2008 dalje starsi otrok, ki so vkljuceni v zasebni vrtec, za 
katerega je MOL dolzna zagotavljati sredstva za placito, oddajo vlogo za znizano placilo vrtca 
na MOL. MOL doloci visino placila starsev v skladu z dolocbarni Pravilnika 0 placillh starsev za 
programe v vrtcih (Uradni list Republike Siovenije, st. 129/2006 do 119/2008). 

Stem, ko MOL izda odlocbo za znizano placilo vrtca, razpolaga s podatkom na podlagi 
katerega lahko opravi kontrolo nad dolocitvi]o placilnih razredov in spremembo Ie teh. Na 
podlagi izdanih odlocb in (standardiziranega) dokumenta z naslovom 'Podatki 0 otrocih, 
vkljucenih v program predsolske vzgoje v vrtcu in izracun obveznosti MOL za mesec _ 
2008', se rnesecno opravi kontrola racunov izstavljenih s strani vrtcev. Z opremo racuna z 
odtisom 'Storitev je opravljena' skrbnik pogodbe (rnesecno) preveri pravilnost podatkov in 
upravicenostdo poplaclla zaracunanln storitev. 
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Iz predhodno navedenega je razvidno, da je Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
uposteval priporocili, ki jih je Nadzorni odbor MOL v zvezi 5 to proracunsko postavko vkljucil v 
nadzorstveni zapisnik pripravljen v zvezi 5 proracunorn MOL za leto 2008. 

3.11.3.	 Postavka 091115: Investicijsko vzdrfevanje za javne vrtce;
 
Konto 4323 00: Investicijski transferi javnim zavodom
 

V zvezi 5 to proracunsko postavko in pripadajoclm kontom smo odgovorne v Oddelku za 
predsolsko vzgojo in izobrazevanje zaprosili za razclenitev realizacije proracuna v letu 2008 po 
vrtcih in po namenu v obliki dvoje preglednic (planirano : realizirano). Prav tako smo zaprosili za 
pripravo preglednice, iz katere naj bi bilo razvidnih pet naipomernbnejsi izvajalcev investicijskega 
vzdrzevanja vrtcev v letu 2008. Dodatno smo zaprosili tudi za podatek 0 znesku do dne 
31.12.2008 se neopravljenih placil izvajalcem za dela, ki so bila do dne 31.12.2008 ze 
opravljena. 

V Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo so bile izdelane 
narocene preglednice, iz katerih je razvidno, da je bilo v letu 2008 na tej proracunski postavki 
skupno realizirano za 2.306.429,00 EUR investicijskih transferjev javnim zavodom, kar 
predstavlja 98,36% vrednosti veljavnega proracuna te postavke za leta 2008. 

Iz pripravljenih preglednic je med drugim razvidno, da so bili v letu 2008 investicijski transferi 
dejansko opravljeni osemnajstim (18) vrtcem. Iz preglednice, v kateri je opravljena primerjava 
med planiranimi zneski investicijskega vzdrzevanja in realiziranimi zneski proracuna leta 2008 
(po posameznih vrtcih), je razvidno, da v dveh primerih (vrtec Pod gradom, vrtec Jelka), navkljub 
planirani porabi do realizacije ni prislo, v dveh primerih (vrtec Mladi rod, vrtec Kolezija) pa je v 
letu 2008 bilo opravljeno investicijsko vzdrzevanie, navkljub dejstvu, da izdatki za investicijsko 
vzdrzevanle v proracunu za leto 2008 niso bili predvideni. V vecih primerih (vrtcih) je rnoqoce 
ugotoviti, da realizacija mocno odstopa od planiranih izdatkov investicijskega vzdrzevanja (tako 
'navzgor', kakor tudi 'navzdol'). 

Izvajalci investicijskega vzdrzevan]a v vrtcih, katerih delez je v letu 2008 (posamezno) presegal 
5% celotne realizacije (to je znesek 115.321,45 EUR) (taksnih izvajalcev je bilo sest) so v letu 
2008 skupno realizirali za 1.496.219,58 EUR investicijskega vzdrzevanja, kar predstavlja 64,9% 
celotne realizacije te proracunske postavke v istem letu. 

Dokumentarno je bilo pregledanih devet (9) veciih investicijskih vzdrzevani, ki so bila opravljena 
v vrtcih: Viski gaj (3x), Mojca, Vrhovci, Galjevica, Zelena jama, Pedenjped in Vodmat. V vseh 
primerih je bila med vrtcem, v katerem je bilo opravljeno investicijsko vzdrzevanje in MOL 
podpisana "Pogodba 0 financiranju investicijskega vzdrievanja in izvedbe gradbenega nadzora 
nad investicijskim vzdrievanjem" (v nadaljevanju: pogodba), pri cerner priloge k taksnirn 
pogodbam predstavljajo ponudbe, predracuni in druga dokumentacija (potencialnih) izvajalcev, 
pri cerner pa ni razvidno ali je bil opravljen kakrsenkoli postopek izbire najugodnejsega 
ponudnika. Prav tako iz zbrane dokumentacije ni razvidno, ali je bila 5 strani odgovornih v 
oddelku opravljena kontrola, da pogodba 5 potencialnim ali kaksnim drugim izvajalcem (morebiti) 
ni bila podpisana v nizjern znesku, kot je bil potrjen z dokumentom 'Financni element 
predobremenitev - FEP', ki se sestavi na podlagi osnutka pogodbe z vrtcem. V dveh primerih, od 
pregledanih devetih investicijskih vzdrzevan], je bilo na dokument 'Ftnancni element 
predobremenitev - FEP' dopisano besedilo, da gre za (delno) 'nenamensko porabo' (v primerih 
investicijskega vzdrzevanja v vrtcih Pedenjped in Vodmat), pri cemer pa je Oddelek za finance in 
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racunovodstvo podal ustrezno soglasje, bodisi po pridobitvi dodatnega pojasnila (vrtec 
Pedenjped), bodisi ob podpisani izjavi, da OPVIS 'prevzema odgovornost' (vrtec Vodmat). 

Po podatkih pripravljenih 5 strani Sluzbe za razvojne projekte in investicije je znesek do dne 
31.12.2008 se neopravljenih placil vrtcem za dela, ki so jh v vrtcih do tega dne opravili najeti 
izvajalci, skupno znasal 32.414,47 EUR. 

Ugotovitve: 
3.11.3.1.	 Glede na predhodno navedeno ugotavljamo, da v zvezi 5 proracunsko postavko 

investicijskega vzdrzevania za javne vrtce, konto 4323 00: Investicijski transferi 
javnim zavodom, se vedno niso izpolnjene vse predpostavke, ki bi ornoqocile 
maksimiziranje ucinkov v zvezi 5 tovrstnimi transferi javnim zavodom. 

3.11.3.2.	 V zvezi 5 to proracunsko postavko (in podobnimi, kadar gre za istovrstne posege na 
vecih javnih zavodih MOL) predlagamo, da se po pridobitvi informacij 0 potrebnem 
investicijskem vzdrzevanju po vseh vrtcih pripravijo enotni (skupni) javni razpisi. Na 
ta nacin bo rnoqoce doseci ustrezne (pricakovane) uclnke (prihranke), saj se bo 
izbor izvajalcev opravljal na sirsi osnovi [npr. vsi vrtci ali celo vsi uporabniki znotraj 
Oddelka za predsolsko vzgojo in izobrazevanje], izvajalcem investicijskega 
vzdrZevanja pa je v javnih razpisih potrebno omoqociti. da vlagajo skupne ponudbe. 

3.11.3.3.	 Predlagamo, da se v dokumentu 'Financni element predobremenitev - FEP' 'pravno' 
soglasje k sklenjenim pogodbam z vrtci poda na podlagi preveritve vsebine pogodb, 
ki jih vrtci podplse]o z (izbranimi) izvajalci investicijskega vzdrZevanja, nakazilo 
denarnih sredstev pa posameznemu vrtcu dokoncno (npr. 50% predvidenih sredstev) 
nakaze ob izpolnitvi pogoja pridobitve dokumentacije, iz katere bo nedvoumno 
razvidno, da je bilo delo izvajalca opravljeno skladno z dolocill sklenjene pogodbe 
(npr. primopredajni zapisnik). 

3.11.4.	 Postavka 091116: Intervencije in lnspekcljske odlocbe:
 
Konto 4323 00: Investicijski transferi javnim zavodom
 

V zvezi 5 to proracunsko postavko in pripadajoelm kontom smo odgovorne v Oddelku za 
predsolsko vzgojo in izobrazevanje zaprosili za razclenitev realizacije proracuna v letu 2008 po 
vrtcih v obliki preglednice. Prav tako smo odgovorne zaprosili za pripravo preglednice, iz katere 
bi bili razvidni vsi izvajalci intervencij in za fotokopije pravnih podlag, na osnovi katerih so bila 
posamezna dela uvrscena v kategorijo 'intervencije in inspekcijske odlocbe'. Dodatno smo 
zaprosili za podatek 0 znesku do dne 31.12.2008 se neopravljenih placil izvajalcem za dela, ki 
so bila do dne 31.12.2008 ze opravljena. 

V Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo so bile izdelane 
narocene preglednice, iz katerih je razvidno, da je bilo v letu 2008 na tej proracunski postavki 
skupno realizirano za 1.575.060,42 EUR investicijskih transferjev javnim zavodom, kar 
predstavlja 95,80% vrednosti veljavnega proracuna te postavke za leto 2008. 

Iz pripravljenih preglednic je med drugim razvidno, da so bili v letu 2008 tovrstni investicijski 
transferi dejansko opravljeni petnajstim (15) vrtcem. Iz preglednice, v kateri je opravljena 
primerjava med ptaniranimi zneski investicijskega vzdrZevanja in realiziranimi zneski proracuna 
leta 2008 (po posameznih vrtcih), je razvidno, da v dveh primerih (vrtec Ledina, vrtec Viski gaj), 
navkljub planirani porabi do realizacije v letu 2008 ni prislo, v stirlh primerih (vrtec France 
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Preseren, vrtec Jelka, vrtec Galjevica in vrtec Trnovo) pa je v letu 2008 bilo opravljeno 
investicijsko vzdrZevanje, navkljub dejstvu, da izdatki za investicijsko vzdrZevanje v proracunu 
(in njegovem rebalansu) za leto 2008 niso bili predvideni. V vecih primerih (vrtcih) je rnoqoce 
ugotoviti, da realizacija odstopa od planiranih izdatkov investicijskega vzdrZevanja (tako 
'navzgor', kakor tudi 'navzdol'). 

Izvajalci investicijskega vzdrZevanja v vrtcih, katerih delez je v letu 2008 (posamezno) presegal 
5% celotne realizacije (to je znesek 78.753,00 EUR) (taksnih izvajalcev je bilo sest) so v letu 
2008 skupno realizirali za 1.119.256,23 EUR investicijskega vzdrZevanja, kar predstavlja 71,1 % 
celotne realizacije te proracunske postavke v istem letu. 

Dokumentarno je bilo pregledanih pet (5) vecjih investicijskih vzdrZevanj, ki so bila opravljena v 
vrtcih: Mojca (2x), Mladi rod, Miskolin in Crnuce. V vseh petih primerih je bila med vrtcem, v 
katerem je bilo opravljeno investicijsko vzdrZevanje in MOL podpisana bodisi "Pogodba 0 

financiranju investicijskega vzdrievanja in izvedbe gradbenega nadzora nad investicijskim 
vzdrievanjem - intervencija", bodisi "Pogodba 0 financiranju investicijskega vzdrievanja 
dobava in montete opreme" (v nadaljevanju: pogodba), pri cemer priloge k taksnlrn pogodbam 
predstavljajo ponudbe, predracuni in druga dokumentacija (potencialnih) izvajalcev, pri cemer pa 
(razen v primeru dobave in rnontaze opreme v vrtcu Mojca) ni razvidno ali je bil opravljen 
kakrsenkof postopek izbire najugodnejsega ponudnika. Prav tako iz zbrane dokumentacije ni 
razvidno, ali je bila s strani odgovornih v oddelku opravljena kontrola, da pogodba s potencialnim 
ali kaksnlm drugim izvajalcem (morebiti) ni bila podpisana v nizjern znesku, kot je bil potrjen z 
dokumentom 'Financni element predobremenitev - FEP', ki se sestavi na podlagi osnutka 
pogodbe z vrtcem. V stirih pregledanih primerih tovrstnega (interventnega) investicijskega 
vzdrZevanja, so bile intervencijam podlaga izdane odlocbe Zdravstvenega inspektorata 
Republike Siovenije, v enem primeru (vrtec Miskolin, enota Novo Polje, enota Rjava cesta) pa 
nujna sanacija dimniskeqa prikliucka in zamenjava kotla v kotlovnici Slape - Polje, katere 
uporabnik je tudi vrtec Miskolin - enota Rjava cesta. 

Po podatkih, pripravljenih v Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za 
predsolsko vzgojo, znesek neopravljenih placil za dela, ki so bila opravljena do konca leta 2008, 
na dan 31.12.2008 znasa 1.356,48 EUR (vrtec Galjevica), po podatkih pripravljenih v Sluzbi za 
razvojne projekte in investicije pa 21.410,37 EUR (vrtec Cnuce, enota OstrZek) ?! 

Glede na predhodno navedeno ugotavljamo, da v zvezi s proracunsko postavko investicijskega 
vzdrzevania za javne vrtce, konto 4323 00: Investicijski transferi javnim zavodom, se vedno niso 
izpolnjene vse predpostavke, ki bi ornoqocile maksimiziranje uclnkov v zvezi s tovrstnimi 
transferi javnim zavodom. 

V zvezi s to proracunsko postavko (in podobnimi, kadar gre za istovrstne posege na veeih javnih 
zavodih MOL) predlagamo, da se po pridobitvi informacij 0 potrebnem investicijskem 
vzdrZevanju po vseh vrtcih (podlage 0 vrstah in obsegu intervencijskega investicijskega 
vzdrZevanja so npr. lahko izdane odlocbe inspekcijskih organov) pripravijo enotni (skupni) javni 
razpisi. Na ta nacin bo rnoqoce doseci ustrezne (pricakovane) ucinke (prihranke), saj se bo 
izbor izvajalcev opravljal na sirsi osnovi [npr. vsi vrtci ali celo vsi uporabniki znotraj Oddelka za 
predsolsko vzgojo in izobrazevanje], izvajalcem investicijskega vzdrZevanja pa je v javnih 
razpisih potrebno ornoqociti, da vlagajo skupne ponudbe. 

Predlagamo, da se v dokumentu 'Financnl element predobremenitev - FEP' 'pravno' soglasje k 
sklenjenim pogodbam z vrtci poda na podlagi preveritve vsebine pogodb, ki jih vrtci podpisejo z 
(izbranimi) izvajalci investiciiskeqa vzdrzevanja, nakazilo denarnih sredstev pa posameznemu 
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vrtcu dokoncno (npr. 50% predvidenih sredstev) nakaze ob izpolnitvi pogoja pridobitve 
dokumentacije, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je bilo dele izvajalca opravljeno skladno z 
doloeili sklenjene pogodbe (npr. primopredajni zapisnik) in da izvajalec za opravljena dela ne bo 
zaracunal manj, kot je bilo dogovorjeno. 

3.11.5.	 Postavka 091127: Adaptacije novih oddelkov vrtcev;
 
Konto 4323 00: Investicijski transferi javnim zavodom
 

V zvezi 5 to proracunsko postavko in pripadaioclrn kontom smo odgovorne v Oddelku za 
predsolsko vzgojo in izobrazevanje zaprosili za razclenltev realizacije proracuna v letu 2008 po 
vrtcih in po namenu v obliki dvoje preglednic (planirano : realizirano). Prav tako smo zaprosili za 
pripravo preglednice, iz katere naj bi bilo razvidnih pet nejpomernbnejsi izvajalcev investicijskega 
vzdrzevanja vrtcev v letu 2008. Prav tako smo zaprosili tudi za podatek 0 znesku do dne 
31.12.2008 se neopravljenih plaeil izvajalcem za dela, ki so bila do dne 31.12.2008 ze 
opravljena. 

V Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo so bile izdelane 
narocene preglednice, iz katerih je razvidno, da je bilo v letu 2008 na tej proracunski postavki (in 
pripadejocem kontu 4323 00) skupno realizirano za 1.520.643,53 EUR investicijskih transferjev 
javnim zavodom, kar predstavlja 89,21% vrednosti veljavnega proracuna te postavke za leto 
2008. 

Sredstva na tej proracunski postavki so bila zagotovljena z rebalansom proracuna MOL za leto 
2008, saj se je zaradi poveeanega vpisa v vrtce v tem letu odprlo vee novih oddelkov v sedmih 
vrtcih (stran 11/202 "Predlog odloka 0 zakljucnem recunu prorecune Mestne oocine Ljubljana za 
leta 2008"). 

Iz pripravljenih preglednic je med drugim razvidno, da si bili v letu 2008 investicijski transferi 
dejansko opravljeni osmim (8) vrtcem. Iz preglednice, v kateri naj bi bila opravljena primerjava 
med planiranimi zneski investicijskega vzdrievanja in realiziranimi zneski proracuna leta 2008 
(po posameznih vrtcih), planirani znesek ni razdeljen na posamezne vrtce, temvec Ie na 
sredstva, planirana za nakup opreme (v visini 520.000,00 EUR) in na sredstva planirana za 
izvedbo 'Gal' del (v vlslnl 1.184.535,00 EUR). Zaradi predhodno navedenega primerjave med 
planirano in realizirano porabo te proracunske postavke po posameznih vrtcih ni bilo rnoqoce 
opraviti. 

Izvajalci investicijskega vzdrzevanla v vrtcih, katerih delez je v letu 2008 (posamezno) presegal 
5% celotne realizacije (to je znesek 76.032,18 EUR) (taksnih izvajalcev je bilo pet) so v letu 
2008 skupno realizirali za 921.267,60 EUR investicijskega vzdrievanja, kar predstavlja 60,6% 
celotne realizacije te proracunske postavke v istem letu. 

Dokumentarno je bilo pregledanih pet (5) veejih investicijskih vzdrievanj, ki so bila opravljena v 
vrtcih: Mojca (2x), Najdihojca (2x) in Viski gaj. V vseh petih primerih je bila med vrtcem, v 
katerem je bilo opravljeno investicijsko vzdrzevan]e in MOL podpisana bodisi "Pogodba 0 

financiranju projektne dokumentacije, investicijskega vzdrtevanja in izvedbe gradbenega 
nadzora nad investicijskim vzdrtevanjem - prilagoditve prostorov za nove oddelke vrtcev',, 
bodisi "Pogodba 0 financiranju investicijskega vzdrz.evanja in izvedbe gradbenega nadzora nad 
investicijskim vzdrievenjem - prilagoditve prostorov za nove oddelke vrtcev " (v nadaljevanju: 
pogodba), pri cemer priloge k taksnirn pogodbam predstavljajo ponudbe in/oziroma predracuni 
izvajalcev. Pri tem iz prilozene dokumentacije ni razvidno ali je bil opravljen kakrsenkoli 
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postopek izbire najugodnejsega ponudnika. Prav tako iz zbrane dokumentacije ni razvidno, ali je 
bila 5 strani odgovornih v oddelku opravljena kontrola, da pogodba 5 potencialnim ali kaksnim 
drugim izvajalcem (morebiti) ni bila podpisana v nizjern znesku, kot je bil potrjen z dokumentom 
'Flnancni element predobremenitev - FEP', ki se sestavi na podlagi osnutka pogodbe z vrtcem. 

Po podatkih, pripravljenih v Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za 
predso/sko vzgojo, znesek neopravljenih placil za dela, ki so bila opravljena do konca leta 2008, 
na dan 31.12.2008 znasa 40.000,00 EUR (vrtca Sentvid in H.C. Andersen). 

Glede na predhodno navedeno ugotavljamo, da v zvezi 5 proracunsko postavko adaptacije 
novih oddelkov vrtcev, konto 4323 00: Investicijski transferi javnim zavodom, verjetno niso bile 
izpolnjene vse predpostavke, ki bi ornoqoclle maksimiranje ueinkov v zvezi 5 tovrstnimi transferi 
javnim zavodom, vendar zaradi dejstva, da je v tem primeru 510 za resevan]e 'izredne' situacije 
(povecan vpis v vrtce v letu 2008), posebnih predlogov odgovornim v MOL ne podajamo. 

3.11.6.	 Postavka 091114: Sofinanciranje programov za otroke;
 
Konto 4120 00: Tekoci transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
 

V zvezi 5 to proracunsko postavko smo zaprosili za razclenitev realizacije proracuna v letu 2008 
po posameznih prejemnikih in za opis podlag na podlagi katerih so bili posamezni transferi 
opravljeni. Prav tako smo zaprosili za podatek 0 obsegu (zneskih) rnorebitnih donacij, ki jih je 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 'prejel' v letu 2008, bodisi, da je 510 za denarne 
ali nedenarne (storitve, dobrine) oblike donacij. 
V Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odsek za predsolsko vzgojo so pripravili 
dvoje tabel iz katerih je razvidno, da sta bili v okviru te proracunske postavke opravljeni 
sofinanciranje letovanja otrok in sofinanciranje programov za otroke. Sofinanciranje letovanja 
otrok je bilo realizirano v obsegu 69.147,50 EUR, sofinanciranje programov za otroke pa v 
obsegu 297.248,21 EUR. Sofinanciranje programov za otroke je bilo opravljeno preko 
enaintridesetih prejemnikov sredstev. 

Sofinanciranje letovanja otrok je bilo izvedeno na podlagi sklepa zupana z dne 11.11.2008 (st. 
602-541/2008-2), v katerem je (bilo) doloceno, da se za vse otroke 5 stalnim prebivsliscem v 
MOL, v pocitniskih domovih, ki so v lasti MOL (devet pocitniskih domov), sofinancira bivanje v 
vislnl 2,5 EUR na otroka za vsako nocitev. Sredstva so bila nakazana trem upravljalcem 
pocitnlskih domov za otroke in sicer na podlagi zahtevka in seznama otrok, ki so v pocitnlsklh 
domovih letovali. 

Sofinanciranje programov za otroke je bilo opravljeno na podlagi javnega razpisa, preko 
katerega je bilo zagotovljenih za 315.000,00 EUR sredstev. Na podlagi prijav na razpis je bilo 5 
sklepom dodeljenih 305.281,00 EUR in v letu 2008 realizirano za 297.248,21 EUR sofinanciranj 
programov za otroke. Z izbranimi prejemniki so bile podpisane pogodbe 0 sofinanciranju, pri 
cemer so jim bila sredstva nakazana na podlagi zahtevka, prilozenega racuna in pripravljenega 
(delnega ali koncneqa) porocila. 

Po podatkih pripravljenih v Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje je ta oddelek v letu 
2008 'prejel' za 58.610,75 EUR donacij, v celoti v 'naravi'. Sredstva (ene) donacije so bila 
'pridobljena' na podlagi pogodbe 0 donaciji, dne 27.10.2008 sklenjene med druzbo Kranjska 
investicijska druzba d.o.o., Ljubljana in Mestno obcino Ljubljana. Vsebina donacije je (bila) 
zamenjava oken na lokaciji Smoletova 16 do 30.10.2008. Glede na vsebino dodatnih 
obrazlozltev, v Oddelku za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, Odseku za predsolsko vzgojo, 
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pripravljenih dne 2.7.2009, vgradnja (doniranih) oken do dne priprave dodatnih obrazlozitev, to 
je do dne 2.7.2009, se ni bila opravljena. Protivrednost doniranih sredstev (to je 'vgradnja oken'), 
je bila "v poslovne knjige MOL evidentirana na podkonto 090903 - Donatorske pogodbe". Ker 
popolnega odgovora 0 ponazoritvi vknjizb(-e) zneska donacije v racunovodske izkaze MOL 
nismo prejeli (znesek, konto-a/protikonto-a, obdobje/-a knjizenj/-a), ugotovitev v zvezi z 
'realizacijo' te donacije (v letu 2008?) ne podajamo, bo pa predmet preveritve v zvezi z 
nadzorom, ki bo opravljen v zvezi s proracunorn MOL za leto 2009. 

3.12. Urejanje prostora 

Pregledano je bilo porocllo 0 realizacijj financneqa nacrta za Oddelek za urejanje prostora. 
Odhodki v letu 2008 v visini 5.178.825 EUR pomenijo 98.99% realizacijo rebalansa in 98,62% 
realizacijo veljavnega proracuna, 

V Oddelku za urejanje prostora sta bila podrobneje pregledana postopka oddaje javnega 
narocila ter realizacija projektov za: 

• nadzor nad izvajanjem del na stavbi na Cankarjevi 7 in
 
• odstranjevanje grafitov.
 

3.12.1. Nadzor nad izvajanjem del na stavbi na Cankarjevi 7 

Storitev nadzora nad izvajanjem del na stavbi na Cankarjevi 7 sodi v okvir akcije »Ljubljana moje 
mesto«, ki traja do 31.08.2011. Javno narocilo je bilo oddano po odprtem postopku in je bilo dne 
9.6.2006 objavljeno v Uradnem listu st. 59/2006. Ponudbo sta oddala naslednja izvajalca: 

- IMOVINA d.o.o. in 
- SPL d.d.. 

Kot naiuqodnejsi ponudnik na osnovi merila nainizje cene je bilo izbrano podjetje IMOVINA 
d.o.o. 

Povzetek podatkov: 

FEP-obrazec dne: 6.1.2006, 31.01.2006 (soglasje OF).
 
Vrednostpogodbe: ninavedena
 
Datum podpisa pogodbe: 13.10.2006.
 

Ugotovitve: 
3.12.1.1.	 V prejeti dokumentaciji manjka izjava 0 interesni nepovezanosti strokovne komisije, to 

je obrazec 4, ki ga doloca 7. clen Navodila 0 javnem narocaniu v MOL (Ur. I. 
66/2007). 

3.12.1.2.	 V pogodbi manjka ocenjena okvirna vrednost izvedenih del, tako kot je to navedeno v 
FEP - obrazcu. Glede na to, da gre za vecletno pogodbo, je potrebno predvideti tudi 
okvirno dinamiko plaell po posameznih letih. 

Pojasnila MU (povzetek): 
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•	 Oddelek za urejanje prostora tekoce spremlja obseg programa Ljubljana - moje 
mesto, to je obnove stavbnih lupin in temu ustrezno spreminja vrednosti in dinamiko 
v obrazcu FEP; 

•	 pri prenovah zelo starih objektov je zaradi rezlicnin dejavnikov tetko vnaprej 
netencno oceniti obseg in vrednost obnovitvenih del in zaradi tega je tudi v pogodbo 
z nadzornikom, ki ima placilo dogovorjeno v odstotku glede na vrednost 
obnovitvenih del, tetko vpisati vrednost pogodbe. 

NO MOL se strinja 5 pojasnilom, da zaradi razlicnih dejavnikov ni rnozno vedno nataneno 
predvideti obseg in vrednost obnovitvenih del. Ker pa je pogodba osnova za izdelavo 
obrazca FEP in za predobremenitev proracuna, mora biti v pogodbi navedena tudi vrednost, 
v tem primeru torej ocenjena vrednost. 

3.12.2.	 Odstranjevanje grafitov 

Javno narocilo za odstranjevanje grafitov je MOL izvedla z neposredno sklenitvijo pogodbe 5
 

podjetjem Snaga javno podjetje d.o.o.
 

Povzetek podatkov:
 

FEP-obrazec dne: 11.04.2008, 16.04.2008 (prejem v OF), 17.03.2008 (soglasje OF).
 
Vrednost pogodbe: 3.000,00 EUR.
 
Datum podpisa pogodbe: 15.05.2008.
 
Obracunavanje in placevanje: na osnovi izdanih racunov izvajalca.
 

Ugotovitve:
 
NO MOL pri pregledu postopka oddaje javnega narocila ter realizaciji pogodbe ni nasel
 
nepravilnosti.
 

3.13. Kultura 

3.13.1.	 Pregled pogodb 0 financiranju javnih zavodov in javnega podjetja ter tekoca 
placila storitev drugim izvajalcem javnih sluzb 

Financiranje javnih zavodov ureja Pravilnik 0 nacinu financiranja javnih zavodov, javnih skladov 
in javnih agencij na podrocju kulture. 

Odhodki povezani 5 financiranjem javnih zavodov in javnega podjetja so evidentirani tudi v 
okviru konta: 

•	 konto 4133- tekoci transferi v javni zavod 

Konto je vezan na proracunsko postavko: 
•	 082001: 

V okviru proracunske postavke 082001/413302 smo pregledali naslednje pogodbe: 

Poqodbene vrednosti 

Poaodbe Datum vrednost 
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OOq. 

Pravilnik 0 spremembah pravilnika 0 nacinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
oodrociu kulture 

9.1.2009 

Pravilnik 0 spremembah pravilnika 0 nacinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
podrociu kulture 

3.10.2003 

Pravilnik 0 nacinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih 
skladov in iavnih aqencii na oodroclu kulture 

28.12.2002 

Pogodba 0 financiranju javnega zavoda v letu 2008 st.05000
08-0001-0-Kniiznica Bezlorad 

28.2.2008 1.070.888 

Pogodba 0 financiranju javnega zavoda v letu 2008 st.05000
08-0002-0-Kniiznica Otona Luoantica 

3.3.2008 2.618.988 

Pogodba 0 financiranju javnega zavoda v letu 2008 st.05000
08-0003-0-Kniiznica Jozeta Mazovca 

3.3.2008 1.082.664 

Pogodba 0 financiran~u javnega zavoda v letu 2008 st.05000
08-0004-0-Kniiznica iska 

28.2.2008 987.031 

Pogodba 0 financiranju javnega zavoda v letu 2008 st.05000
08-0005-0-Kniiznica Prezihov Voranc 

3.3.2008 1.031.339 

Pogodba 0 financiranju javnega zavoda v letu 2008 st.05000
08-0006-0-Slovanska Kniiznica 

3.3.2008 425.991 

1. Skupaj pogodbena vrednost 7.216.901 
2.Aneks st.t st.05000-08-0031-0 Mestna kniiznica Liubliana 27.11.2008 140.000 
3.Anex st.2 k pog.st.05000-08-0031-0 Mestna knjiznica 
Ljubljana 

12.1.2009 54.966 

SKUPAJ 1+2+3 7.411.867 

Poraba sredstev konto Vrednost 
082001 413300 4.284.689 
082001 413301 606.573 
082001 413302 98.187 
082002 413310 75.458 
082004 413302 1.377.788 
082007 413302 963.121 
Skupai nakazana sredstva 7.405.816 

Ugotovitve:
 
Pri financiranju delovanja Mestne knjiznice Ljubljana so bila sredstva na dan 31.12.2008
 
prekoracena. Glede na prekoracitve je bil dne 12.1.2009 sklenjen Aneks st. 2 k pogodbi st.
 
05000-08-0031-0, ki je pokril vrednost prekoracenih sredstev. Predlagamo, da se pri financiranju
 
Mestne kniiznice Ljubljana ugotovi vzrok prekoracitve porabljenih sredstev.
 

3.13.2. Pregled pogodb 0 financiranju javnih zavodov, proracunska postavka 082025 

Odhodki povezani 5 financiranjem proracunske postavke 082025 -vsebina so evidentirani v 
okviru konta: 

• konto 420000- nakup in gradnja osnovnih sredstev 
• konto 420070-nakup in osnovna sredstva 
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V okviru proracunske postavke 082025/420070 smo pregledali naslednje pogodbe, ki se 
nanasa]o na nakup osnovnih sredstev: 

Pogodba Dobavitelj Vrsta storitev Vrednost po Mesetni Oderedba Opombe 
pogodbiz obrok za placilo 
DDV 

Prodajna Hypo Nakup 5.913.262 Ni Ni 
pogodba Leasing neprernicnine  predlozen predloiena 
Z dne 14.2.2008 poslovni a odredbaza 

prostori in platilo 
parkirnia mesta 

Financni najem 
iz leta 1999 

SKB banka Flnancni najem 
poslovne 
stavbe 

Se ne ve 
celotna 
pogodbena 
vrednost 

13.318.918S 
IT= 55.578 
EUR 

do sedaj 
okrog 
4.895.000 
EUR,celotna 
pogodbena 
vrednost ni 
znana 

Ugotovitve: 
V poslovnem letu 1999 je bila med SKB banko in Mestno obcino Ljubljana v povezavi 5 

Pogodbo 0 prodaji in odstopu terjatev st. 4111/00-90656/95 z dne 20.7.2000 sklenjena najemna 
pogodba po kateri znasa mesecni obrok po financnem najemu okrog 55.000 EUR. Do sedaj (za 
89 obrokov financneqa najema) je bilo SKB banki nakazanih okrog 5.000.000 EUR. Ker je bila 
med SKB banko in Mestno obcino Ljubljana sklenjena pogodba 0 flnancnern najemu, bi morala 
biti vrednost neprernicnine po financnem Iizingu izkazana med osnovnimi sredstvi Mestne 
obcine Ljubljana. V poslovnih knjigah pa placani obroki financneqa najema povecujejo stroske 
poslovanja, namesto da bi povecevali nabavno vrednost osnovnih sredstev. Predlagamo, da 
nabavna vrednost osnovnega sredstva nabavljenega po pogodbi 0 financnem najema uposteva 
posteno vrednost tako nabavljenega osnovnega sredstva, ne pa da placani obroki povecujejo 
stroske poslovanja MOL. 

3.14. Socialno varstvo 

Odhodki povezani 5 financiranjem socialnega varstva, ki so predmet tega nadzora, se nanasaio 
na naslednje konte: 

•	 PP 109004- krizni center 
konto 412000- tekoci transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

•	 PP 109007-programi neprofitnih organizacij 
konto 412000- tekoci transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

•	 PP 102005- socialne varstvene storitve za starejse obcanke in obcane 
Konto 413302- tekoci transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve 
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3.14.1. Proraeunska postavka 109004 - Krizni center
 

V okviru proracunske postavke 109004/41200 smo zeleli pregledali smo naslednje pogodbe:
 

Upravicenec lzplacano 2008 Pogodbena Pravilnik 0 

vrednost ali delovanju 
druga osnova notraniih kontrol 

Drustvo zenska 
svetovalnica 

76.000 EUR 76.000 Ni posredovan 

Ugotovitve:
 
Transfer programu Krizni center za zenske in otroke, zrtve nasilja v letu 2008, je bil opravljen na
 
osnovi pogodbe. Pravilnik 0 delovanju notranjih kontrol, ki so vezani na pretok dokumentov pri
 
dodeljevanju sredstev in delovni postopek, ni bil posredovan.
 

3.14.2. Proracunska postavka 109007 - Programi neprofitnih organizacij 

V okviru navedene proracunske postavke je bilo izplacanih 1.402.426 EUR. Pregledali smo 
proracunske postavke navedene v nadaljevanju: 

Iz pregleda vseh pogodb je mozno ugotoviti naslednje: 

Upravicenec lzplacano 
2008 

Datum 
pogodbe 

Pogodbena 
vrednost ali 
druga osnova 

Razlika Pravilnik 0 delovanju 
notranjih kontrol 

Altra, odbor za novosti 
v dusevnern zdravju 

50.319 21.1.2008 89.698 39.379 Delovni postopek 

Drustvo invalidov Lj-
Siska 

4.375 23.5.2007 4.375 0 Delovni postopek 

Drustvo paraplegikov 
u Pokrai 

17.502 21.1.2008 17.502 0 Delovni postopek 

Drustvo proiekt clovek 35.005 4.2.2008 35.005 0 Delovni postopek 
Drustvo revmatikov 
Sioveniie 

7.876 4.2.2008 7.876 0 Delovni postopek 

Drustvo svetov. 
zaupnih telefonov 

8.751 7.2.2008 8.751 0 Delovni postopek 

Siovensko drustvo 
sophie 

17.502 11.5.2006 17.502 0 Delovni postopek 

Siovenska filantropiia 30.629 11.5.2006 30.629 0 Delovni postopek 
Rdeci kriz Sloveniie 70.010 14.4.2006 70.010 0 Delovni postopek 
Drustvo zenska 
svetovaIniea 

47.256 14.4.2006 47.256 0 Delovni postopek 

Drustvo za nenasilno 
komunikaeijo 

41.568 14.4.2006 41.567 0 Delovni postopek 

Drustvo za nenasilno 85.000 13.3.2006 85.000 0 Delovni postopek 

45
 



I komunikacijo 

Ugotovitve: 
Transfer neprofitnih organizacij je bil opravljen na osnovi pogodbe, razen Altra, kjer v skladu z 
Aneksom st. 2 Mestna obcina Ljubljana nakazala premalo sredstev v znesku 39.379 EUR. 
Posredovan nam je bil Delovni postopek v zvezi s financiranjem Zavoda za oskrbo na domu 
Ljubljana. Predlagamo, da Mestna obcina Ljubljana pricne izvajati kontrolo nad namensko 
porabo sredstev povezanih s financiranjem 

3.14.3.	 Proraeunska postavka 102005 - Socialne varstvene storitve za starejse obcanke 
in obcane 

V okviru proracunske postavke 102005 - socialne varstvene storitve za starejse obcanke in
 
obcane /413302- tekoci transferi v jayne zavode za izdatke za blago in storitve smo zeleli
 
preveriti Interni pravilnik za dolocitev notranjih kontrol, ki so vezani na pretok dokumentov pri
 
dodeljevanju sredstev ter preveriti realizacijo pogodb, povezanih s transferom financnih
 
sredstev:
 

Upravicenec lzplacano 2008 Pogodbena 
vrednost ali 
druqa osnova 

Razlika Opombe 

lavod za 
oskrbo na 
domu laD 

1.562.590 1.704.644 142.054 Razlika v 
skladu s 
pogodbo 
nakazana v 
letu 2009 

Pravilnik 0 Spremljanje 
delovanju Porabe 
notranjih sredstev 
kontrol 

Delovni 
postopek 

Delno, ker ni 
odstopanja 
med planirano 
in dejansko 
porabo 
sredstev 

Ugotovitve: 
Transfer Zavodu za oskrbo na domu je opravljen na osnovi pogodbe. Posredovan nam je bil 
Delovni postopek v zvezi s financiranjem Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Predlagamo, da 
Mestna obcina Ljubljana pricne izvajati kontrolo nad namensko porabo sredstev povezanih s 
financiranjem Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
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3.15. Zdravstvo 

Z namenom ugotovitve spostovanja nacel gospodarnosti in obvladovanja tveganj si je na 
podrocju pregleda transferov neprofitnim orqanlzacllarn na podrocju zdravstva NO MOL zastavil 
naslednje cilje: 

•	 Preveriti notranje kontrole za zagotavljanje zakonitosti in gospodarnosti pri 
sklepanju pogodb; 

•	 Preveriti skladnost placil s pogodbenimi dolocili: 
•	 Preveriti nadzor izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

Zahtevano je bilo naslednje gradivo: 

•	 Vse izvajalske pogodbe, ki po izvajalcu presegajo vrednost 100.000 EUR; 
•	 Analitika postavke 076001 - Tekoci transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam, konto 4120 00; izpis postavk 

Gradivo je bilo ustrezno posredovano. Za podrobnejsi preqled sta izbrani dve pogodbi, in sicer: 
•	 Pogodba 0 izvajanju zobozdravstvene nujne pornoci v nocnern casu z Zdravstvenim 

domom Ljubljana z dne 16.9.2008, st. 181-4/2007 
•	 Pogodbo 0 sofinanciranju programa za leto 2008 s Siovenskim zdruzenjem za 

preprecevanje samomora z dne 2.4.2008, st. 169-44/08-3 

Naknadno je bilo pridobljeno se naslednje gradivo: 

•	 Popolno polletno in letno porocilo Zdravstvenega doma iz 6. elena pogodbe 
•	 Podrobni obracuni aktivnosti kot dokazila 0 nadzoru izvajanja dejavnosti po 9. In 10. 

clenu 
•	 Placila po pogodbi. 

•	 Popolna fazna porocila in zakliucno porocilo iz 3. elena pogodbe 
•	 Podrobni obracuni aktivnosti kot dokazila 0 namenski porabi sredstev po 5. clenu: 
•	 Placila po pogodbi. 

Tekom nadzora se na podlagi poslane celotne zahtevane dokumentacije ni ugotovilo odstopanj 
med dolocili pogodbe in plaCili, poleg tega pa je bilo stanje porocil izvajalca - prejemnika 
sredstev bistveno boljse od lanskoletnega. Iz poslanih porocil je rnoqoce ugotoviti konkretne 
aktivnosti, ki so se izvedle po obeh pregledanih pogodbah, obracune pa je bilo rnoqoce povezati 
z izvrsenirni aktivnostmi. 

Ugotovitve:
 
Na podrocju zdravstva za pregledane primere NO MOL ugotavlja, da so ustrezne notranje
 
kontrole zagotovile nadzor namenske porabe sredstev, skladnost placil s pogodbenimi doloeili in
 
nadzor izpolnitve pogodbenih obveznosti.
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3.16. Zascita, resevanje in civilna zascita 

Pregledano je bilo porocilo 0 realizaciji financnega nacrta Oddelka za zascito, resevanje in 
civilno zascito. Odhodki v letu 2008 visini 6.264.013 EUR pomenijo 99,87% realizacijo rebalansa 
in enako veljavnega proracuna. 

Na podrocju oddelka za zascito, resevanje in civilno zascito je bil podrobneje pregledan 
postopek oddaje javnega narocila: nakup terenskega vozila za potrebe oddelka in stabov civilne 
zascite. 

Naroeilo je bilo oddano z javnim narocilom po postopku z zbiranjem ponudb s pogajanjem. 
Povabilo k ponudbi je bilo poslano naslednjim prodajalcem: 

• Avtohisa Real d.o.o., 
• Toyota center Ljubljana, d.o.o. in 
• Autocommerce d.o.o.. 

V roku za predlozitev je ponudbo predlozil le Avtohisa Real d.o.o., s katerim je MOL po
 
pogajanju sklenila pogodbo 0 prodaji starega vozila in nakupu novega.
 

Povzetek podatkov:
 

Vrednost pogodbe: 35.988,00 EUR (nakupna cena novega vozila je 39.088 EUR, prodajna cena
 
rabljenega vozila je 3.100 EUR.
 
Datum podpisa pogodbe: 23.07.2006.
 
Rok dobave novega vozila: v 15. dneh po sklenitvi pogodbe.
 

Ugotovitve:
 
NO MOL pri pregledu postopka oddaje javnega narocila ni nasel nepravilnosti, vozilo je bilo
 
ustrezno evidentirano med osnovna sredstva.MOL.
 

3.17. Cetrtne skupnosti
 

3.17.1. Realizacija financnega nacrta za leto 2008 Cetrtne skupnosti Smarna gora
 

Rebalans proracuna za financiranje delovanja Cetrtne skupnosti Smarna gora je skupaj znasal
 
13.185 EUR, realizacija pa 13.096 EUR, kar pomeni 99,32 % proracuna.
 

V okviru nadzora smo pregledali dokumentacijo, ki se nanasa na siedece odhodke :
 

1. Postavka 016024 Cetrtna skupnost Smarna Gora, podkonta :
 

• 4020 99 Drugi splosni material in storitve v znesku 3.626,00 EUR in 
• 4020 38 Prejemki zunanjih sodelavcev v znesku 2.154,00 EUR 

2. Postavka 086004 Prireditve ob dnevu cs Smarna gora, podkonto 

• 402099 Drugi splosni material in storitve v znesku 4.999,00 EUR in 
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3. Postavka 045123 Podrocie komunale - GS Smarna gora, podkonto 

• 402099 Drugi storitve komunikalij in komunale v znesku 5.710,00 EUR in 

Pregledali smo tudi : 

•	 Izvedbeni naert izvajanja programov in projektov GS Smarna gora vezanih na 
izvrsevanie financneqa nacrta za leto 2008 

•	 Porcello 0 dosezenlh ciljih in rezultatih za leto 2008 za cetrtno skupnost Smarna 
gora 

•	 Porcello 0 realizaciji financnega nacrta cetrtne skupnosti Smarna gora za leto 2008 

Pregled smo opravili ob sodelovanju gospoda Dejana Crneka, predsednika cetrtne skupnosti 
Smarna gora. V razgovoru med pregledom je predsednik cetrtne skupnosti omenil tezave, ki 
obcasno nastajajo, ko organi cetrtne skupnosti niso seznanjeni 5 predvidenimi gradnjami, ki 
posegajo v okolje in zivljenjski ritem cetrtne skupnosti. 

Med samim pregledom realizacije financneqa nacrta smo prejeli Koncno porocilo 0 redni notranji 
reviziji poslovanja Sluzbe za lokalno samoupravo v letu 2008, ki ga je z dnem 20.05.2009 
izdelala Sluzba za notranjo revizijo MOL. 

V okviru rednega pregleda je Sluzba za notranjo revizijo pregledala tudi poslovanje stirih drugih 
cetrtnih skupnosti in pri vseh stirih ugotovila pomanjkljivosti v zvezi z : 

•	 zapisom v Poslovnem porocilu, ko vse stiri cetrtne skupnosti pise]o, da je notranji 
financni nadzor potekal preko pristojnega Oddelka za finance in racunovodstvo 
Mestne uprave MOL, ceprav ta oddelek za tak nadzor ni pristojen 

•	 Izjavo 0 oceni notranjega nadzora javnih finane, ki so jo predsedniki vseh stlrlh 
cetrtnih skupnosti izpolnili brez predhodno izpolnjenega samoocenitvenega 
vprasalnika in 

•	 uporabo programa za evidentiranje dokumentarnega gradiva, ko so vse stiri cetrtne 
skupnosti zacele zahtevani program Lotus Notes LN uporabljati sele v letu 2009, 
ceprav bi ga po Uredbi 0 upravnem poslovanju morale uporabljati tudi v letu 2008. 

Zaradi zgoraj navedenih ugotovitev Sluzbe za notranjo revizijo pri pregledu stirih cetrtnih 
skupnosti smo nas pregled razsirili tako, da smo navedeno tematiko pregledali tudi pri cetrtni 
skupnosti Smarna gora. 

Ugotovitve: 
3.17.1.1. Getrtna skupnost je odhodke v letu 2008 realizirala v okviru sprejetega in veljavnega 

proracuna, oziroma rebalansa proracuna za leto 2008. Pri tem je izvrsila 
prerazporeditev sredstev med podkonti v okviru iste proracunske postavke, kar 
dovoljuje 9. elen Odloka 0 proracunu MOL za leta 2008. V Obrazlozitvi posameznih 
vrst odhodkov je prerazporeditev popolnoma ustrezno in primerno obrazlozena. 

3.17.1.2. Pri pregledu nakljucno izbranih odhodkov smo pregledali prejete racune, odredbe za 
izplacilo, narocilnlce in sklepe cetrtne skupnosti. Pri pregledu nismo ugotovili nobenih 
nepravilnosti. 
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3.17.1.3	 Pri cetrtni skupnosti Smarna gora smo glede Poslovnega porocila, samoocenitvenega 
vprasalnika in programa za eVidentiranje dokumentarnega gradiva ugotovili enake 
pomanjkljivosti kot Sluzba za notranjo revizijo v svojem Koncnern porocilu z dne 
20.05.2009 pri pregledu stlrih drugih eetrtnih skupnostih in so navedene v gornjih treh 
alinejah. Menimo pa, da Samoocenitveni vprasalnik za eetrtne skupnosti ni primeren. 
Po mnenju NO MOL je vprasalnik predvsem preobsezen in vecina vprasan] za eetrtne 
skupnosti neustreznih. 

3.17.2.	 Prerazporejanje sredstev med podkonti v okviru iste proracunske postavke in 
prikaz tega prerazporejanja 

9. clen Odloka 0 proracunu MOL za leto 2008 dovoljuje uporabniku samostojno prerazporejanje 
sredstev med podkonti v okviru iste proracunske postavke. Dovoljenje 0 prerazporejanju je 
vsekakor smiselno, saj je zelo tezko planirati posamezno vrste odhodkov, ki bodo potrebni za 
realizacijo posamezne proracunske postavke. Vztrajanje, da mora proracunski porabnik za 
dosego planiranega cilja ustvarjati odhodke striktno sarno v okviru planiranih sredstev tudi med 
podkonti, bi pripeljalo do absurdne situacije, da zaradi razlicne strukture posameznih vrst 
odhodkov proracunski porabnik ne bi mogel doseci planiranega cilja. 

Dovoljeno prerazporejanje sredstev med podkonti v okviru iste proracunske postavke je torej 
vsekakor umestno. Proracunski porabnik v Odloku 0 zakliucnem racunu v Obrazlozitvi 
posameznih vrst odhodkov tudi popolnoma ustrezno in primerno obrazlozi posamezne 
prerazporeditve sredstev med podkonti v okviru iste proracunske postavke. 

Menimo pa, da prikaz prerazporejanja sredstev v Odloku 0 zakliucnern racunu za leta 2008 v 
primerjalnih tabelah oziroma podatkih (primerjava planiranih postavk z realiziranimi postavkami) 
ni ustrezen. Prva dva stolpca (Rebalans proracuna 2008 in Veljavni proracun 2008) Odloka 0 

zakliucnern racunu za leto 2008 na podkontih narnrec ze vkljueujeta, oziroma izkazujeta 
prerazporejena sredstva in zato nista enaka stolpcema Rebalans proracuna 2008 in Veljavni 
proracun 2008 iz Odloka 0 rebalansu proracuna za leto 2008, ki seveda prerazporejenih 
sredstev se ne uposteva. 

Menim, da bi morala biti oba stolpca z istim nazivom (Rebalans proracuna 2008 in Veljavni 
proracun 2008) v Odloku 0 rebalansu proracuna in v Odloku 0 zakliucnern racunu enaka. Stem 
bi se v stolpcih Indeks pokazale vecje razlike med planiranim in realiziranim, kar bi posledicno 
porabnika proracunskih sredstev spodbudilo k cirn bolj skrbnemu planiranju tudi sredstev na 
podkontih. 

Po predlozltvl predloga nadzorstvenega zapisnika odgovornim v Sluzbi za lokalno samoupravo 
smo prejeli : 

•	 v vednost dopis st. 410-213/2209 z dne 27.7.2009 Mestne obcine Ljubljana, Mestna 
uprava Sluzbe za lokalno samoupravo (dopis je podpisala gospa Marjana 
Grobelnik) Ministrstvu za finance RS, 5 katerim Mestna obcina Ljubljana sporoca 
Direktoratu za proracun, Sektorju za sistem financiranja lokalnih skupnosti 
pomisleke in pripombe Sluzbe za notranjo revizijo MU MOL in Nadzornega odbora 
MOL 0 primernosti samoocenitvenega vprasalnika ter prosi za usmeritve oziroma 
navodilo glede izpolnjevanja Izjave 0 oceni notranjega nadzora javnih financ 5 strani 
cetrtnih skupnosti. 
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•	 V vednost kopijo elektronskega sporocila z dne 29. julija 2009 s katerim gospa 
Marjana Grobelnik sporoca direktorju MU MOL, gospodu Vasji Butini pojasnila, 
vezana na predloge Nadzornega odbora MOL. 

Ugotovitve: 
3.17.2.1.	 V zvezi s tematiko, ki se nanasa na cetrtne skupnosti in jo je Sluzba za notranjo 

revizijo podala v Koncnern porocilu 0 redni notranji reviziji poslovanja Sluzbe za 
lokalno samoupravo v letu 2008, z dne 20.05.2009, pritrjujemo ugotovitvam in 
svetovanju Sluzbe za notranjo revizijo, navedenim v omenjenem porocilu 

3.17.2.2.	 Predlagamo, da MU MOL, ki je v zvezi stem ze sprozil ustrezne pobude na 
Ministrstvu za finance RS, skusa na Ministrstvu za finance RS zagotoviti za cetrtne 
skupnosti izdelavo posebnega Samoocenitvena vprasalnika, ki je osnova za Izjavo 0 

oceni notranjega nadzora javnih financ in ga je dolzan izpolniti predsednik cetrtne 
skupnosti. Veljavni Samoocenitveni vprasalnik je po nasern mnenju za cetrtne 
skupnosti neustrezen, saj ne uposteva speciflcnosf cetrtnih skupnosti. 

3.17.2.3.	 Predlagamo, da se skusa zagotoviti tekoce obvescan]e organov cetrtnih skupnosti 
vsaj 0 tistih predvidenih gradnjah, ki pomembneje posegajo v okolje in zivljenjski 
ritem cetrtne skupnosti. 

3.17.2.4.	 Predlagamo, da se v Odloku 0 zakljucnern racunu v primerjalnih tabelah oziroma 
podatkih (primerjava planiranih postavk z realiziranimi postavkami) oba stolpca z 
istim nazivom (Rebalans proracuna 2008 in Veljavni proracun 2008) izkazuje v 
enakih zneskih kot v Odloku 0 proracunu oziroma Odloku 0 rebalansu proracuna, To 
pomeni, da v primerjalnih tabelah oziroma podatkih (primerjava planiranih postavk z 
realiziranimi postavkami) v Odloku 0 zakljucnern racunu v stolpcih Rebalans 
proracuna in Veljavni proracun na podkontih ne bode izkazana prerazporejena 
sredstva (po 9. clenu Odloka 0 proracunu MOL), ampak planirana. 

4.	 OBVEZNA PRIPOROCILA NADZORNEGA ODBORA MOL 

Na podlagi svojih ugotovitev NO MOL predlaga organom MOL naslednja obvezna priporocila in 
predloge: 

4.1.	 NO MOL prlporoca, da MU ponovno preveri sistemizacijo, oceni katera dela so 
stalna in jih lahko izvajajo Ie redno zaposleni in morajo biti zato sistemizirana 
delovna mesta, katera dela se pojavljajo obcasno ali v manlsem obsegu za kar ni 
racionalno sistemizirati delovnih mest in jih tudi zasesti. 

4.2.	 NO MOL prlporoca, da MU v okviru knjigovodskih evidenc zagotovi (v okviru 
analltlcnlh kontov) ustrezno knjigovodsko evidentiranje zamudnih obresti, ki bo 
temeljilo na verodostojnih knjigovodskih Iistinah, zagotovljeni pa bodo tudi 
ustrezni kontrolni mehanizmi. 

4.3.	 NO MOL prlporoca, da se glede na odvzem koncesije in ugotovljeno nedelovanje 
notranjih kontrol pri koncesionarju Javna razsvetljava, ter ugotovljenemu 
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pomanjkljivemu evidentiranju osnovnih sredstev MOL, izjemno dosledno pristopi k 
prenosu evidenc premoienja, oziroma premoienja samega, novemu upravljalcu. 

4.4.	 NO MOL prlporoea, da se vztraja na vsebinskem letnem inventurnem porocllu 0 

vrednostnem in kollclnskem stanju sredstev MOL, za katerih evidence so 
zadolzenl koncesionarji, ter na prikazu vseh vrednostnih in koliclnsklh podatkov, 
potrebnih za pregled stanja premoienja. 5 tern bode sele podani pogoji za 
uresnlcevanle pravnega in stvarnega usklajevanja ter posledlcno varovanja in 
upravljanja premoienja MOL. 

4.5.	 NO MOL prlporoca, da se v primerih veejih investicijskih del, nepokritih z 
obstojeelml pogodbami, Ie teh ne dodeljuje preko aneksov k pogodbam 
obstojeeemu koncesionarju, ne glede na zakonsko moznost, Ekonomsko najbolj 
smiseln je v takih primerih postopek javnega razpisa z namenom vsakie izbrati 
najugodnejsega izvajalca, da se posledlcno sklene nova pogodba - eetudi s 
koncesionarjem, ee se ugotovi, da je njegova ponudba najugodnejsa. 

4.6.	 NO MOL predlaga, da Mestna obclna Ljubljana od druzbe Javno podjetje Ljubljana 
parklrlsca in trznlce d.o.o. tedensko kontrolira obracun sredstev iz naslova 
pobrane obclnske takse s specifikacijo tedenskih parkiranj. 

4.7.	 NO MOL prlporoca, kadar gre za istovrstne posege na veeih javnih zavodih MOL, 
da se po pridobitvi informacij 0 potrebnem investicijskem vzdrzevanju po vseh 
javnih zavodih pripravijo enotni (skupni) javni razpisi. Na ta nacln bo rnoqoce 
dosecl ustrezne (prlcakovane) uelnke (prihranke), saj se bo izbor izvajalcev 
opravljal na sirsi osnovi (npr. vsi vrtci)], izvajalcem investicijskega vzdrzevanja pa 
je v javnih razpisih potrebno omoqocltl, da vlagajo skupne ponudbe. 

4.8.	 NO MOL predlaga, da se v dokumentu 'Flnancnl element predobremenitev • FEP' 
'pravno' soglasje k sklenjenim pogodbam z javnimi zavodi poda na podlagi 
preveritve vsebine pogodb, ki jih javni zavodi podplselo z izbranimi izvajalci 
investicijskega vzdrzevanja, nakazilo denarnih sredstev pa posameznemu javnemu 
zavodu dokoncno (npr. 50% predvidenih sredstev) nakaie ob izpolnitvi pogoja 
pridobitve dokumentacije, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je bilo dele 
izvajalca opravljeno skladno z doloclll sklenjene pogodbe (npr. primopredajni 
zapisnik). 

4.9.	 NO MOL prlporoca, da MU v primeru flnancneqa najema osnovnih sredstev uvede 
pravilno knjiienje in sicer, da nabavna vrednost osnovnega sredstva, 
nabavljenega po pogodbi 0 flnancnem najemu, uposteva posteno vrednost tako 
nabavljenega osnovnega sredstva, plaeanl obroki finanenega najema zmanjsujejo 
postavko kredita, ne pa da poveeujejo stroske poslovanja MOL. 

4.10.	 NO MOL predlaga, da MU zagotovi tekoce obveseanje organov eetrtnih skupnosti 
vsaj 0 tistih predvidenih gradnjah, ki pomembneje posegajo v okolje in zivljenjski 
ritem dotlcne eetrtne skupnosti. 

4.11.	 NO MOL predlaga, da se v Odloku 0 zakljuenem racunu v primerjalnih tabelah 
oziroma podatkih (primerjava planiranih postavk z realiziranimi postavkami) oba 
stolpca z istim nazivom (Rebalans proracuna 2008 in Veljavni proraeun 2008) 
izkazuje v enakih zneskih kot v Odloku 0 proracunu oziroma Odloku 0 rebalansu 
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proraeuna, To pomeni, da v primerjalnih tabelah, oziroma podatkih (primerjava 
planiranih postavk z realiziranimi postavkami) v Odloku 0 zakljucnem racunu v 
stolpcih Rebalans proracuna in Veljavni proracun na podkontih ne bodo izkazana 
prerazporejena sredstva (po 9. clenu Odloka 0 proracunu MOL), ampak planirana. 

4.12.	 NO MOL predlaga, da pristojne osebe za nacrtovanje porabe oziroma proracuna 
bolj natancno ocenijo, koliko denarja se rabi za posamezne dejavnosti in kateri 
projekti so toliko pripravljeni, da jih bo moqoce izvesti v nacrtovanern letu. Poleg 
tega NO predlaga, da se pri nacrtovanju porabe oziroma proracuna za naslednje 
leto upcstevalo resnlcno predvideni projekti in ne Ie realizacija v preteklem letu. 

5.	 ODZIVNO POROellO 

NO MOL naroca mestni upravi MOL, da v 90. dneh ad prejema tega porocila predlozi 
Nadzornemu odboru MOL odzivno porocilo a popravljalnih ukrepih in uresnicevaniu obveznih 
priporocll. Izkaz popravljalnih ukrepov in uresnlcevanja priporocil mora obsegati navedbo 
popravljalnih ukrepov in ustrezna dokazila a izvedenih popravljalnih ukrepih za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti, oziroma izvedenih priporocil. 

62--
Ivan Oven 

Predsednik Nadzornega odbora MOL 
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