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PREDLOG  
SKLEPA : 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog 
sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za 
uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov s 
področja kulture za leto 2004. 

 
 
 
 
 
  ŽUPANJA 

Danica SIMŠIČ 
 
 
Priloge : 
Predlog sklepa z obrazložitvijo 
 
 
 



          PREDLOG 
  
Na podlagi drugega odstavka  3.točke Sklepa o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za 
uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št.78/98) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet  Mestne občine 
Ljubljana  na ___ seji dne ________ sprejel 
 
 
 
 
 
 

   S K L E P 
 

O  SOGLASJU K PRIZNANJU ENKRATNE LETNE NAGRADE ZA USPEŠNO 
POSLOVANJE DIREKTORJEV  JAVNIH ZAVODOV  S  PODROČJA KULTURE 

 
 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana izdaja soglasje za priznanje enkratne letne 
nagrade za uspešno poslovanje direktorjem javnih zavodov: 
 
 Mestna galerija Ljubljana   
 Knjižnica Bežigrad   
 Knjižnica Oton Župančič   
 Knjižnica Jože Mazovec   
 Knjižnica Šiška   
 Knjižnica Prežihov Voranc   
 Festival Ljubljana   
 Gledališče za otroke in mlade   
 Mestno gledališče ljubljansko   
 Slovensko mladinsko gledališče   
 Lutkovno gledališče Ljubljana   
    
    
  
 Soglasje se izdaja za poslovanje javnih zavodov v letu 2004. 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
 
                 ŽUPANJA 
       Mestne občine Ljubljana 
                         Danica Simšič 
 



 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih 
zavodov (Ur.l.RS št.:78/98)  določa merila in postopek za priznanje nagrade za uspešno 
poslovanje direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je med drugimi tudi lokalna 
skupnost.  
 
Direktorju javnega zavoda  se lahko prizna nagrada, če so v letu, za katero se nagrada 
izplačuje, izpolnjeni naslednji pogoji: 
 
- letni program dela oziroma letni delovni načrt  javnega zavoda je bil izpolnjen v celoti; 
- tekoče poslovanje javnega zavoda je bilo pozitivno; 
- javni zavod je del sredstev za poslovanje pridobil s prodajo blaga in storitev na trgu; 
- javni zavod je pridobil soglasje za povečano delovno uspešnost zaposlenih. 
 
Pred priznanjem nagrade si mora organ upravljanja v javnih zavodih pridobiti soglasje 
pristojnega organa ustanovitelja. 
 
Višina nagrade je opredeljena v Sklepu o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi 
direktorjev javnih zavodov (Ur.l.RS, št.: 33/97) in ne sme presegati višine mesečne plače 
direktorja. 
 
Pristojna služba Mestne uprave je predlog proučila in preverila izpolnjevanje pogojev za 
priznanje nagrade ter ugotovila, da direktorji javnih zavodov, ki so navedeni v predlogu 
sklepa, izpolnjujejo vse pogoje za izplačilo nagrade za uspešno poslovanje zavoda za leto 
2004. Glede na navedeno predlagatelj predlaga Mestnemu svetu MOL, da predlagani sklep o 
priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje  direktorjev javnih zavodov sprejme. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 
Sprejetje predloga Sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za uspešno 
poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja kulture ne povečuje ali zmanjšuje prejemke 
ali izdatke proračuna Mestne občine Ljubljana.  
 
Sredstva za izplačilo nagrad zagotovijo javni zavodi iz lastnih prihodkov. 
 
 
Ljubljana, 18.10.2005 
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