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                                                                                                                         Predlog 
 
Na podlagi tretjega odstavka 22. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 95/07 – UPB in 17/08), 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 
112/07), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih 
razvojnih agencij (Uradni list RS, št. 17/06) in ,27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 –uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na …… seji, dne ……2008, sprejel 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST 
DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE 

REGIJE ZA LETO 2007 
 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v letu 2007 v višini 100% dveh osnovnih plač za 
mesec december 2006, kar znaša, glede na čas opravljanja funkcije v letu 2007, bruto 
5.547,23 EUR. 
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OBRAZLOŽITEV 

 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in nadaljnje spremembe) in 
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih 
agencij (Uradni list RS, št. 17/06) določata merila in postopek za določitev dela plače za 
uspešno poslovanje javnih uslužbencev, kamor so uvrščeni tudi direktorji regionalnih 
razvojnih agencij katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost. 
 
Direktorju regionalne razvojne agencije se del plače za redno delovno uspešnost izplačuje 
enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, s soglasjem ustanovitelja, če so v letu, za katero 
se redna delovna uspešnost izplačuje, izpolnjeni naslednji pogoji: 

• preseženi cilji letnega programa dela, 
• zmanjšani odhodki iz poslovanja za več kot 10%, 
• zmanjšanje števila zaposlenih za več kot 1,5%. 

Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači direktorice.  
 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je Mestni občini Ljubljana poslala 
Letno poročilo zavoda za leto 2007, ki ga je sprejel njen organ upravljanja in prošnjo za 
izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorici RRA LUR za uspešno 
poslovanje v letu 2007. K vlogi za izdajo soglasja je priložila: 

• Letno poročilo RRA LUR za leto 2007 iz katerega je razvidno, da so bili v letu 2007 
realizirani odhodki za 21 odstotkov nižji od planiranih in da je število zaposlenih za 
35,7 odstotkov nižje od načrtovanih v kadrovskem načrtu, 

• Sklep Sveta RRA LUR o sprejemu Letnega poročila RRA LUR za leto 2007, v 
katerem ugotavlja, da je zavod v letu 2007 posloval gospodarno in presegel 
postavljene cilje iz sprejetega programa dela za leto 2007 ter, da so izpolnjeni vsi 
pogoji za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorici iz opravljanja javne in 
tržne dejavnosti,  

• Sklep Sveta RRA LUR o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici 
RRA LUR za leto 2007. 

 
Po proučitvi predložene dokumentacije s strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije je ugotovljeno, da RRA LUR izpolnjuje pogoje za izplačilo dela plače za redno 
delovno uspešnost direktorici RRA LUR za obdobje 1.3. do 31.12.2007. 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 k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije ne povečuje ali zmanjšuje 
prejemke ali izdatke proračuna Mestne občine Ljubljana. 
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