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                                                                                                                         Predlog 
 
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 Odl.US, 20/97-
ZDPra, 39/99-ZMPUPR, 86/99 Odl.US, 98/99-ZZdrS, 66/00 Odl.US) in v skladu z določili 
Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih 
zavodih (Uradni list RS, št. 2/99, 79/99, 23/04 in 14/06) 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 IZPLAČEVANJU POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI V 

REGIONALNI RAZVOJNI AGENCIJI LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA LETO 2008 
 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana izdaja soglasje Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije za uporabo dela sredstev, pridobljenih s prodajo storitev na trgu, za plačilo 
povečane delovne uspešnosti za leto 2008 v višini 35.975 EUR oz. 7,01 % od skupne vsote 
sredstev za plače brez delovne uspešnosti do sprejetja kolektivnih pogodb in podzakonskih 
aktov, potrebnih za obračun plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 56/02 in nadaljnje spremembe). 
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Datum:    
 
 
                                                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                                        Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                               Zoran Janković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV 

 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je Mestno občino Ljubljana, ki je ustanoviteljica 
zavoda, v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in nadaljnje 
spremembe) in Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju ( Uradni list RS, št. 14/06 in 
nadaljnje spremembe, v nadaljevanju: Uredba) dolžna izdati soglasje za uporabo dela sredstev za dodatno 
delovno uspešnost Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2008. 
 
V Uredbi je namreč določeno, da zavod, ki pridobiva del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko 
del presežka prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu uporabi za plačilo dodatne delovne uspešnosti 
pod določenimi pogoji. V prehodnih in končnih določbah Uredbe je določeno, da se do sprejema 
normativov za delitev stroškov, ki nastajajo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev s 
strani ustanovitelja, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev do dodatne delovne uspešnosti uporablja Odlok 
o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, 
št. 2/99 in nadaljnje spremembe, v nadaljevanju: Odlok ). V Odloku so podrobneje določeni kriteriji, po 
katerih se ugotavljajo odhodki javnega zavoda, ki se nanašajo na prihodke iz prodaje proizvodov in 
storitev, ustvarjenih na trgu ali na podlagi javnih razpisov ter pogoji za pridobitev soglasja k dodatni 
delovni uspešnosti. 
 
V 2. členu Odloka je določeno, da mora zavod, katerega ustanoviteljica je občina za pridobitev soglasja za 
izplačilo sredstev dodatne delovne uspešnosti izkazovati za delitev razpoložljiva sredstva. V skladu s 3. 
členom Odloka mora k vlogi za izdajo soglasja predložiti izpolnjen enoten obrazec, ki je sestavni del 
Odloka in iz katerega so razvidna za delitev razpoložljiva sredstva ter zaključni račun  zavoda za preteklo 
leto, s katerim dokazuje, da pozitivno posluje. Ob polletju mora zavod predložiti tudi polletno poslovno 
poročilo. 
 
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 za uporabo dela 
sredstev, pridobljenih s prodajo storitev na trgu za dodatno delovno uspešnost za leto 2008. K vlogi za 
izdajo soglasja je priložila: 

• Zaključni račun zavoda za leto 2007 iz katerega je razvidno, da Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije pozitivno posluje, 

• Izpolnjen enoten obrazec, ki je sestavni del Odloka in iz katerega so razvidna za delitev planirana 
razpoložljiva sredstva v višini 35.975 EUR za leto 2008. 

 
Po proučitvi predložene dokumentacije s strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je 
ugotovljeno, da RRA LUR izpolnjuje pogoje za pridobitev soglasja k izplačevanju povečane delovne 
uspešnosti. 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 izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Regionalni razvojni 
agenciji Ljubljanske urbane regije za leto 2008 ne povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna 
Mestne občine Ljubljana. 
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