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PREDLOG 

 

 

Na podlagi 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 22. člena Sklepa o 

ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 8/10, 55/12, 

24/15 in 64/16) 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 

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

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi direktorju javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana 

del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016 v višini 

6.018,56 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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
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Obrazložitev 

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

Lutkovno gledališče 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 Lutkovno gledališče 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; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), ki v 22.k členu (drugi odstavek) določa, da 

višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu direktorja, določi organ, pristojen za njegovo imenovanje; 

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

97/09 in 41/12; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki določa prihodke od prodaje blaga in 

storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ter način ugotavljanja dovoljenega obsega sredstev 

za delovno uspešnost iz naslova prodaje 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; v nadaljnjem besedilu: 

pravilnik), ki določa obseg sredstev, ki ga javni zavod na področju kulture lahko nameni za 

plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;  

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

27. členu določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s statutom, 

ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno;  

– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 

8/10, 55/12, 24/15 in 64/16), ki v 1. členu (drugi odstavek) določa, da ustanoviteljske pravice 

in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana, razen v primerih, ko je zaradi 

izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic in obveznosti z zakonom, Statutom Mestne 

občine Ljubljana ali s sklepom o ustanovitvi javnega zavoda določeno drugače,  ter v 22. 

členu (prvi odstavek), da direktorja imenuje ustanovitelj.   

 

 

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

 

22.i člen ZSPJS 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.j člen ZSPJS določa, da lahko uporabnik proračuna uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih 

programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in 

finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju 

storitev javne službe, 

2.  v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne 

službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
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3.  v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje 

blaga in storitev na trgu, 

4.  ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto, 

5.  ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji 

blaga in storitev na trgu.  

 

Skladno z 22.k členom ZSPJS višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, določi organ, pristojen za 

njegovo imenovanje. Dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja. 

 

Na podlagi 1. in 22. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana je 

organ, ki odloča o imenovanju direktorja javnega zavoda, Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

3. člen uredbe določa zgornji obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu. Ta sme znašati največ 50%  dosežene razlike med prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in storitev na trgu. Skladno z drugim odstavkom 2. člena pravilnika pa se za 

plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev javnih zavodov lahko nameni tudi 

nejavne prihodke iz izvajanja javne službe, ki v gledališčih znaša največ 15% nejavnih prihodkov 

iz preteklega leta. 

 

Skladno s 5. členom uredbe uporabnik proračuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letnem poročilu za preteklo leto. 
Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz prvega in drugega odstavka 6. 

člena uredbe uporabnik izkaže na obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za 

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je kot priloga sestavni del 

uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz tretjega odstavka 6. člena uredbe pa na 

obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo.  

 

Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana je na 15. redni seji dne 21. 2. 2017 sprejel 

sklep, v katerem je ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorju javnega zavoda Lutkovno gledališče 

Ljubljana za poslovno leto 2016, in predlagal, da se direktorju določi del plače iz tega naslova, 

pri čemer je potrdil predlagano višino (6.018,56 eurov bruto).  

 

Javni zavod Lutkovno gledališče Ljubljana je dne 20. 3. 2017 posredoval vlogo za izdajo soglasja 

k izplačilu delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti za direktorja za leto 2016 s prilogami, ki 

izkazujejo izpolnjevanje pogojev za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Direktor Lutkovnega gledališče Ljubljana za leto 2016 

izpolnjuje predpisana merila in kriterije za izplačilo 6.018,56 eurov bruto, kar predstavlja dve 

osnovni plači direktorja oz. 5,68% planiranih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

V skladu z veljavno zakonodajo so bila sredstva predvidena v finančnem načrtu za leto 2016 in 

so bila izplačana akontativno. 

 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi 

direktorju javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana del plače za delovno uspešnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016 v višini 6.018,56 eurov bruto. 
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4. Ocena finančnih in drugih posledic 

 

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

plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne izplačuje iz sredstev 

proračuna Mestne občine Ljubljana. 

 

 

 

 

 Sekretarka – vodja Oddelka za kulturo 

mag. Mateja Demšič 

 








