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PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno 

uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 
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Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

Prilogi: 

– predlog sklepa z obrazložitvijo 

– utemeljitev izpolnjevanja meril za ugotavljanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu za direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2016 

 



 

 

PREDLOG 

 

 

Na podlagi 22.i in 22.k člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – 

uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 – 

ZUPPJS17), Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 

št. 97/09 in 41/12), Pravilnika o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se 

štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev  na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah 

na področju kulture ter medijev (Uradni list RS, št. 107/09 in 4/13), 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter 1. in 10. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Festivala Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04, 68/05, 16/07, 99/07, 105/08 

in 10/11) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne ……sprejel 

 

 

 

S K L E P 

o določitvi  dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda 

Festival Ljubljana za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi direktorju javnega zavoda Festival Ljubljana del plače za 

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016 v višini 8.125,06 eurov 

bruto. 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, dne 

 

 

 

         Župan 

    Mestne občine Ljubljana 

    Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
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Obrazložitev 

predloga Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival 

Ljubljana za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

 

1. Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja 

javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so: 

– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 

46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 – 

ZUPPJS17), ki določa, da uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe 

pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev 

uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega naslova (22.i člen) in da višino sredstev, 

namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu za direktorja določi organ, pristojen za njegovo imenovanje (22.k člen); 

– Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09 in 41/12), ki določa ugotovitev dovoljenega obsega sredstev in opredelitev prihodkov, 

pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu; 

– Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v 

prihodke iz prodaje blaga in storitev  na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah 

na področju kulture ter medijev (Uradni list RS, št. 107/09 in 4/13), ki določa obseg sredstev, 

ki jih zavod lahko nameni za plačilo delovne uspešnosti; 

– Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v  

27. členu določa, da o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne 

občine Ljubljana, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic s statutom, 

ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno;  

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04, 68/05, 

16/07, 99/07, 105/08 in 10/11), ki v 1. členu (tretji odstavek) določa, da ustanoviteljske 

pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana ter v 10. členu (prvi 

odstavek), da direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.   

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben, ter ocena stanja 

O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja. Višina sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja je odvisna od: deleža nejavnih 

prihodkov, števila prireditev, števila obiskovalcev, sodelovanja s tujimi institucijami in dodatnih 

meril (npr. izjemni poslovni in kulturno umetniški dogodki, dostopnost, odmevnost v javnosti, 

posebnosti, ipd).  

 

3. Poglavitne rešitve 

Svet zavoda Festival Ljubljana je na 20. redni seji, dne 24. 2. 2017 ugotovil, da je direktor 

zavoda Festival Ljubljana, za poslovno leto 2016, dosegel 90% vrednosti meril za ugotavljanje 

delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Pravilnik o ugotavljanju delovne 

uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorja javnega zavoda Festival 

Ljubljana, št. 01-03/2016, 9. 3. 2016) ter tudi sprejel ugotovitveni sklep št. 5/20, s katerim 

organu, ki je pristojen za imenovanje direktorja zavoda, predlaga, da se g. Darku Brleku določi 

delovno uspešnost iz tega naslova v višini 2,7 osnovnih plač direktorja v mesecu decembru 

preteklega leta, kar znaša 8.125,06 eurov bruto. 

 

S predlaganim sklepom je določeno, da se določi del plače za delovno uspešnost direktorja 

javnega zavoda Festival Ljubljana iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016 v 

višini, ki jo je določil svet zavoda z ugotovitvenim sklepom. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
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4. Ocena finančnih in drugih posledic 

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana, saj ne 

povečuje izdatkov iz proračuna Mestne občine Ljubljana. Delovna uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu se ne izplačuje iz sredstev proračuna MOL. 

 

 

 Sekretarka – vodja Oddelka za kulturo 

mag. Mateja Demšič 

 






































