OB INA VIPAVA
SVET OB INE VIPAVA
Na podlagi 5. odstavka 52. lena Zakona o sistemu pla v javnem sektorju (Uradni list RS št. 110/06 uradno pre iš eno besedilo) in 16. lena Statuta Ob ine Vipava (Uradni list RS št. 54/02, 83/02), z
uporabo 3. odstavka 18. lena Zakona o razmerjih pla v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 18/94, 13/95, 36/96, 86/99), Odloka o enotnih izhodiš ih za
pridobitev soglasja k pove ani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS št. 2/99, 79/99 in
23/04), je ob inski svet na seji dne ________ sprejel
SOGLASJE
ZA POVE AN OBSEG SREDSTEV ZA PLA E
IZ NASLOVA DELOVNE USPEŠNOSTI
1.
Zdravstvenemu domu Ajdovš ina se izdaja soglasje za pove an obseg sredstev za delovno uspešnost
za leto 2007, ki ga lahko izpla a najve v višini 2,29 % letne mase pla , dolo ene skladno s 3. lenom
in 1. odstavkom 18. lena Zakona razmerjih pla v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti in kolektivno pogodbo. Izpla ana sredstva za pove ano delovno uspešnost ne smejo
presegati razpoložljivih sredstev, ugotovljenih skladno s 4., 5. in 6. lenom Odloka o enotnih
izhodiš ih za pridobitev soglasja k pove ani delovni uspešnosti v javnih zavodih.
2.
Pove an obseg delovne uspešnosti izpla a Zdravstveni dom Ajdovš ina pod pogoji:
- da opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kvaliteti oziroma na podlagi sprejetih
programov dela,
- da teko e pozitivno posluje,
- da v polni ceni storitev zara unava pla e kot element cene, le v obsegu, ki ga dolo a zakon o
razmerjih pla v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, brez pove ane
delovne uspešnosti.
3.
e se z zaklju nim ra unom za leto 2007 izkaže, da je Zdravstveni dom Ajdovš ina izpla al za
pove ano delovno uspešnost ve sredstev, kot je dolo eno v 1. to ki tega soglasja, v naslednjem
obdobju ne pridobi soglasja, dokler položaja ne sanira v korist sredstev investicijskega vzdrževanja in
obnove osnovnih sredstev.
4.
Soglasje za pove ano delovno uspešnost se uporablja za izpla ilo pla za leto 2007.
Številka:
Datum:
ŽUPAN

Ivan Princes, l.r.

Obrazložitev
1. Pravni temelj in ocena stanja na podro ju, ki ga sklep ureja:
Zakon o sistemu pla v javnem sektorju se od marca 2006 uporablja le za direktorje. Za delavce v
javnem sektorju se zakon o sistemu pla še ne uporablja. Uporabljajo se predpisi o pla ah, ki so veljali
do uveljavitve novega zakona: Zakon o razmerjih pla v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 18/94, 13/95, 36/96, 86/99), Odlok o enotnih izhodiš ih za
pridobitev soglasja k pove ani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS št. 2/99, 79/99 in
23/04) in kolektivne pogodbe dejavnosti. Pla a po navedenem zakonu sestoji iz osnovne pla e,
dodatkov in dela pla e za delovno uspešnost. Sredstva za delovno uspešnost se na podlagi sklepa vlade
oblikuje v višini 2 % mase pla . Javni zavodi, ki pridobivajo sredstva tudi na trgu in dosegajo
presežke prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, lahko oblikujejo ve ji obseg sredstev za delovno
uspešnost, na na in in pod pogoji, ki jih dolo a Odlok o enotnih izhodiš ih za pridobitev soglasja k
pove ani delovni uspešnosti v javnih zavodih.
O pove anem obsegu sredstev za delovno uspešnost odlo i svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Javni zavod lahko pridobi soglasje k pove anemu obsegu sredstev za delovno uspešnost, e izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, opravlja storitve javne službe v dogovorjenem
obsegu in kvaliteti, oziroma na podlagi sprejetih programov dela, teko e pozitivno posluje in v polni
ceni storitev zara unava pla e kot element cene, le v obsegu, ki ga dolo a zakon o razmerjih pla v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, brez pove ane delovne uspešnosti. Za
pove ano delovno uspešnost lahko zavod nameni najve 50 % presežka prihodkov nad odhodki iz
tržne dejavnosti. Pove ano delovno uspešnost se dolo i na osnovi finan nega plana za teko e leto.
Upravi enost izpla il se ugotavlja po zaklju nem ra unu. V primeru, da se z zaklju nim ra unom
ugotovi, da so bila sredstva za pove ano delovno uspešnost izpla ana v ve jem obsegu, v naslednjem
letu zavod ne more pridobiti soglasja, dokler v naslednjem obdobju ne sanira preve izpla anih
sredstev za pla e v korist investicijskega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Zdravstveni dom Ajdovš ina, ki tudi dosega prihodke iz tržne dejavnosti, je 27.11.2007 zaprosil za
izdajo soglasja k pove ani delovni uspešnosti. Iz priloženega pregleda prihodkov in odhodkov po
vrstah dejavnosti za leto 2007 izhaja, da je Zdravstveni dom Ajdovš ina planiral 405.536,89 €
prihodkov iz tržne dejavnosti in 92.946,40 € presežka prihodkov, od katerega bi za pove ano delovno
uspešnost namenil 50 %, oziroma 46.473,20 €. Navedena sredstva predstavljajo 2,29 % planiranih
sredstev za pla e.
Za leto 2006 je Zdravstveni dom Ajdovš ina izkazal 41.416,29 € presežka prihodkov nad odhodki, od
katerega je bilo iz tržne dejavnosti 4.285,59 €.
3. Ocena finan nih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem predlaganega soglasja nima finan nih posledic na prora unske izdatke.

Datum: 10.12.2007
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Ivan Princes, l.r.

