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Na podlagi osmega  odstavka 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo),  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in drugega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/97) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na  _______ seji dne ________sprejel 
 
 
 
 
 

 
S  K  L  E  P   

 
 
 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje Svetu Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, 
da prizna enkratno nagrado za uspešno poslovanje v. d. direktorja DANICI HARING 
ŠEGEDIN, mag. farm., v letu 2005 v višini povprečne mesečne plače za leto 2005, tj.  v višini 
983.057 SIT.  
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                                                                                                        Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                Danica SIMŠIČ 
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                                 O b r a z l o ž i t e v 
 

1. Pravni temelj za sprejem sklepa o soglasju k izplačilu nagrade v.d. direktorice 
Javnega zavoda Lekana Ljubljana za leto 2005 

 
Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (v 
nadaljevanju: JZ Lekarna Ljubljana). Skladno s 1. členom Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/97) o ustanoviteljskih pravicah in 
obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
 
V 8. odstavku 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZSPJS) je določeno, da je v obdobju uporabe 6. 
odstavka 52. člena ZSPJS možno javnemu uslužbencu iz plačne skupine B poleg plače 
izplačati enkratno letno nagrado za uspešno poslovanje le s soglasjem ustanovitelja, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

 Ugotovitev organa upravljanja, pristojnega za sprejem letnega poročila, da so 
preseženi cilji letnega programa; 

 Pozitiven poslovni izid; 
 Več kot 10% prihodkov, doseženih s prodajo blaga in storitev na trgu; 
 Izplačilo povečane delovne uspešnosti za zaposlene s soglasjem ustanovitelja, kadar je 

v skladu s predpisi takšno soglasje potrebno.  
 
V 6. odstavku 52. člena ZSPJS  je določeno, da je možno javnemu uslužbencu iz plačne 
skupine B v obdobju do pričetka izplačevanja plač skladno z ZSPJS določiti oziroma izplačati 
plačo največ v višini, ki brez dodatka za delovno dobo pri uporabnikih proračuna, katerih 
ustanovitelj je lokalna skupnost ne presega višine bruto plače 59. plačnega razreda iz Priloge 
1 ZSPJS. S 1.3.2006 so se v skladu z ZSPJS in Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 73/05, 103/0512/06 in 36/06) začele izplačevati plače direktorjem v 
javnem sektorju.  
 
Po mnenju Ministrstva za javno upravo, Direktorata za plače se v primeru, da so izpolnjeni 
pogoji, ki jih določa osmi odstavek 52. člena ZSPJS lahko izplača javnemu uslužbencu 
enkratno letno nagrado za uspešno poslovanje za leto 2005 tudi na podlagi vlog, ki so prispele 
po 1.3.2006, ko so se začele izplačevati plače direktorjem v javnem sektorju.  
 
Po mnenju MOL, Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Ljubljana št. 100-136/05 z 
dne 15.3.2005 je pristojni organ ustanovitelja za izdajo soglasja k izplačilu enkratne denarne 
nagrade direktorju JZ Lekarna Ljubljana  Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 
Direktorici Lekarne Ljubljana je bil s pogodbo o zaposlitvi z dne 27.02.2002 določen mandat 
od 20.3.2002 do 19.3.2006. Svet zavoda Lekarna Ljubljana je seji dne 24.3.2006 imenoval 
Danico Haring Šegedin, mag. farm. za vršilko dolžnosti direktorja do imenovanja direktorja 
zavoda.  
 
 
 



 
 

3. Ocena stanja 
 
JZ Lekarna Ljubljana je dne 24.4.2006 na MOL vložila vlogo za izdajo soglasja k izplačilu 
nagrade v.d. direktorja Danici Haring Šegedin, mag. farm. za uspešno poslovanje Lekarne 
Ljubljana v letu 2005. K vlogi za izdajo soglasja je priložil naslednje dokumente: 

 Sklep sveta zavoda Lekarne Ljubljana o izplačilu nagrade v.d. direktorja Danici 
Haring Šegedin, mag. farm.  za uspešno poslovanje Lekarne Ljubljana  v letu 2005; 

 Pogodbo o zaposlitvi z dne 27.02.2006; 
 Letno poročilo zavoda za leto 2005 iz katerega je razvidno, da Lekarna Ljubljana  

pozitivno posluje. 
 
Iz priložene dokumentacije je razvidno, da so za priznanje enkratne letne nagrade v.d. 
direktorja Lekarne Ljubljana izpolnjeni vsi pogoji, določeni z osmim odstavkom 52. člena 
ZSPJS.  
 
Svet JZ Lekarna Ljubljana, ki je pristojen za sprejem letnega poročila, je v letnem poročilu 
zavoda za leto 2005 ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati za 
izplačilo enkratne letne nagrade v.d. direktorja JZ Lekarna Ljubljana in sicer: 
 
1. Načrtovano število lekarniških storitev  je bilo pri izdajo zdravil na recepte doseženo z  

indeksom 98,7.  Znašalo je 1.730.806 točk. Nekoliko manjše število realiziranih točk je pri 
izdaji zdravil na recepte je posledica uvedbe večjih pakiranj zdravil, saj je Lekarna 
Ljubljana kljub konkurenci uspela izdati zdravila na enako število receptov kot v letu 2004. 
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je predpisovanje zdravil v večjih 
pakiranjih uvedel v prvi polovici leta, nove storitve pri izdaji večjih pakiranj pa so bile s 
Področnim dogovorom za lekarniško dejavnost dogovorjene šele konec leta.  
Število realiziranih točk pri izdaji zdravil brez recepta je preseglo planirano število z 
indeksom 105,1. Povečanje je posledica večjega števila izdanih zdravil brez recepta napram 
predhodnemu letu.  
Obseg prodaje trgovskega blaga se je povečal tako, da je realizacija prihodkov iz te 
dejavnosti za 4,4% višja od predhodnega leta.  
Tudi na področju investicijskih vlaganj so bili v zavodu, tako kot pretekla leta, uspešni. 
Glede na navedeno lahko rečemo, da so bili cilji letnega programa v večji meri doseženi oz. 
preseženi; kar je razvidno iz Letnega poročila zavoda za leto 2005, ki ga je potrdil svet JZ 
Lekarna Ljubljana.  

 
2. Iz Letnega poročila za leto 2005 je razvidno, da je Lekarna Ljubljana  poslovno leto 2005 
zaključila s   pozitivnim poslovnim rezultatom – presežkom prihodkov nad odhodki v višini 
612.610.000 SIT; 
 
3. JZ Lekarna Ljubljana je v letu 2005 s prodajo blaga in storitev  na trgu dosegel 15% vseh  
prihodkov zavoda. 
 
4. JZ Lekarna Ljubljana  je v letu 2005 pridobil tudi soglasje za povečano delovno uspešnost 
zaposlenih v javnem zavodu.  Mestni svet Mestne občine Ljubljana je namreč  dne 20.6.2005 
sprejel Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom 
Ljubljana, s katerim je bilo JZ ZDL podeljeno soglasje za izplačilo povečane delovne 



uspešnosti za leto 2005 v višini 31,59% od skupne vsote sredstev za plače brez delovne 
uspešnosti.  
 
JZ Lekarna Ljubljana, katerega zastopa in predstavlja v.d. direktorja Danica Haring Šegedin, 
mag. farm., je največji lekarniški zavod v Sloveniji, katerega ustanoviteljica je Mestna občina 
Ljubljana.  Kot samostojni zavod je bil ustanovljen leta 1997, posluje v 33 organizacijskih 
enotah in  je imel konec leta 2005 zaposlenih 305 delavcev. JZ Lekarna Ljubljana zagotavlja 
predvsem preskrbo prebivalcev Mestne občine Ljubljana z lekarniškimi storitvami, lekarniško 
dejavnost pa opravlja tudi v 12 okoliških občinah kot npr. Borovnica, Brezovica, Cerknica, 
Grosuplje. V Mestni občini Ljubljana posluje v 21 lekarniških enotah.  

 
 

4. Predlog 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagamo, da sprejme predlog Sklepa: »Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje JZ Lekarna Ljubljana, da prizna enkratno nagrado 
za uspešno poslovanje v.d. direktorja Danici Haring Šegedin, mag. farm., v letu 2005, v višini 
povprečne mesečne plače za leto 2005  to je  v višini  983.057 SIT.« 
 

5. Ocena finančnih posledic 
 
Sprejetje predlaganega sklepa ne pomeni nobenih finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana. 
 
 
 
PRIPRAVILA:      NAČELNICA: 
Ana GAZVODA, univ.dipl.ekon.                                        Tilka KLANČAR, univ.dipl.psih. 
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