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                                                                                                                         Predlog 
 
Na podlagi osmega odstavka 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 27/06),  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) 
in drugega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01, 17/04 in 64/05) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na …… seji, dne ……2006, sprejel 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K IZPLAČILU ENKRATNE LETNE NAGRADE ZA USPEŠNO 

POSLOVANJE DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 
URBANE REGIJE 

 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije k izplačilu enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorici Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v letu 2005 v višini plače za mesec december 
2005, ki znaša 1.011.960,00 SIT. 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 27/06) določa merila in postopek za 
priznanje nagrade za uspešno poslovanje javnih uslužbencev iz skupine B, kamor so uvrščeni tudi 
direktorji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost. 
 
Direktorju javnega zavoda je možno izplačati enkratno letno nagrado za uspešno poslovanje, s soglasjem 
ustanovitelja, če so v letu, za katero se nagrada izplačuje, izpolnjeni naslednji pogoji: 

• preseženi cilji letnega programa dela, 
• pozitiven poslovni izid, 
• več kot 10% prihodkov doseženih s prodajo blaga in storitev na trgu, 
• izplačilo povečane delovne uspešnosti za zaposlene. 

 
Višina nagrade v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ni omejena je  opredeljena v Sklepu o kriterijih 
za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov, kjer je določeno, da ne sme presegati višine 
ene mesečne plače direktorja. 
 
 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je Mestni občini Ljubljana poslala Letno poročilo 
zavoda za leto 2005, ki ga je sprejel njen organ upravljanja in prošnjo za izdajo soglasja k izplačilu 
enkratne letne nagrade direktorice RRA LUR za uspešno poslovanje v letu 2005. K vlogi za izdajo soglasja 
je priložila: 

• Letno poročilo RRA LUR za leto 2005 iz katerega je razvidno, da je bilo v letu 2005 25,68 
odstotkov prihodkov doseženih s prodajo storitev na trgu in da je izplačeval povečano delovno 
uspešnost, 

• Sklep Sveta RRA LUR o sprejemu Letnega poročila RRA LUR za leto 2005, v katerem 
ugotavlja, da je zavod v letu 2005 posloval gospodarno in presegel postavljene cilje iz sprejetega 
programa dela za leto 2005 ter dosegel presežek prihodkov nad odhodki,  

• Sklep Sveta RRA LUR o izplačilu enkratne letne nagrade direktorici RRA LUR za leto 2005. 
 

Po proučitvi predložene dokumentacije s strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je 
ugotovljeno, da RRA LUR izpolnjuje pogoje za izplačilo nagrade za uspešno poslovanje zavoda za leto 
2005. Glede na navedeno predlagatelj predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da sprejme 
predlagani sklep. 
 

 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

 
Sprejetje predloga Sklepa o soglasju za uporabo dela sredstev, pridobljenih s prodajo storitev na 
trgu za plačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenih v RRA LUR ne povečuje ali 
zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
  Načelnik Oddelka za lokalno samoupravo 
   Vojko Grünfeld 
 
 
 
 
 
 
 


	 

