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Zadeva: Odgovor na svetnisko vprasanje mag. Francija Rozmana 

Na 17. seji Sveta Mestne obtine Kranj je svetnik mag Franci Rozman postavil sledete svetnisko 
vprasanje: 
»Glede dopisa Ljudske univerze - zakonitost izplatila delovne uspesnosti za leto 2015, ki ga je 
napisal nek odvetnik in nekdo platal. Za mnenje bi lahko povprasali pravno sluzbo na obtini, zato 
se mu zdi pridobitev pravnega mnenja nesmotrno trosenje denarja. Menil je, da ni sporna 
zakonitost te odlotitve, ampak so na prejsnji seji izpostavili, kam je javni zavod plasiral dobitek, 
ali v nakup osnovnega sredstva ali v izplatilo delovne uspesnosti, ker so pridobili sredstva na 
trgu. Vprasal je, kdo je tako pravno mnenje narotil in kdo platal.« 

Odgovor: 
Ko se je Svet MOK na svoji 16. seji 20.4.2016 seznanil 5 poslovnimi rezultati javnih zavodov in 
odlotal 0 soglasjih k delitvi prese:l:kov odhodkov na odhodki, je loteno glasoval 0 delitvi presezka 
Ljudske univerze Kranj, zaradi pomislekov glede izplatila delovne uspesnosti iz naslove prodaje 
blaga in storitev na trgu. Glede na to, da je svet zelel odlotati 0 pristojnosti, ki jo veljavna 
zakonodaja nalaga direktorju in svetu zavoda, je predsednica sveta LUK zavodu narotila 
pridobitev uradnega pravnega mnenja, iz katerega je razvidna pristojnost zupana in sveta pri 
izplatilu delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ker Mestna obtina Kranj 
ne opravlja pravne sluzbe za zavode, katerih ustanoviteljica je, se zavodi kot samostojne pravne ' 
osebe za pravne zadeve obratajo tudi na zunanjo pomot. Cena pravnega mnenja: 792,70 EUR 
brez DDV, 904,32 EUR z DDV z upostevanim odbitnim delezem DDV. Tudi zavod Ljudska 
univerza Kranj se strinja, da tega stroska ne potrebuje, vendar pa ocenjuje, da je bil sprito 
dogajanja na aprilski seji potreben. 

S spostovanjem, 

Pripravila: 
Dasa Meglit 
vodja Urada za druzbene dejavnosti 

\ -" .," K-'.' 


