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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02
in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) in 10. člena Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev
soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 2/99 in 24/06)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne __________sprejel

SKLEP
o soglasju k povečani delovni uspešnosti
v Goriški lekarni Nova Gorica
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje, da se v Goriški lekarni Nova
Gorica v letu 2007 nameni enak odstotek za povečano delovno uspešnost zaposlenih kot
je bila v letu 2006 in znaša 41,41%.
2.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 160-2/2007
Nova Gorica,
Mirko Brulc
ŽUPAN

Številka: 160-2/2007
Datum: 31.5.2007

Obrazložitev:
Goriška lekarna Nova Gorica je v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 15.3.2007 na
ustanoviteljice zavoda (6 občin) naslovila vlogo za izdajo soglasja k povečani delovni
uspešnosti za zaposlene v letu 2007.
Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS št. 14/2006)
določa, da se dodatna delovna uspešnost izplačuje na osnovi predpisov, ki so se
uporabljali do začetka uporabe te uredbe, to pa sta Zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih (Uradni list RS št. 18/94) in Odlok o
enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti (Uradni list RS št.
2/99 in 24/2006). V skladu z določili Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k
povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih in upoštevaje navodila Ministrstva za
zdravje, ustanovitelj (resorno ministrstvo oziroma župan) svojim zavodom izda soglasje
za izplačilo povečane delovne uspešnosti v obsegu do 10% sredstev. Soglasje o
povečanju, ki je višje kot 10%, pa izda Vlada Republike Slovenije za tiste zavode, katerih
ustanoviteljica je, oziroma občinski sveti za zavode, katerih ustanovitelji so občine.
Goriška lekarna Nova Gorica je javni zavod, ki velik del prihodkov ustvari na trgu. Vsa
leta posluje s presežkom prihodkov nad odhodki, katerega večina izvira iz prodaje na
trgu. Za leto 2007 predvidevajo, da bo poslovanje podobno kot v letu 2006. Iz pregleda
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, kot so razvidni iz priloge 1, izhaja, da bodo s
prodajo na trgu ustvarili za 670.000 EUR razlike med prihodki in odhodki. V skladu s
predpisi mora javni zavod najmanj polovico teh sredstev nameniti za investicijsko
vzdrževanje ter obnovo osnovnih sredstev. Goriška lekarna je v letih 2001 – 2006 za
investicije namenila kar 2.107.064 EUR. Preostali del presežka prihodkov nad odhodki iz
prodaje na trgu pa, ob soglasju ustanoviteljic, zavod lahko nameni za povečano delovno
uspešnost zaposlenih.
V zavodu je 50 zaposlenih, od tega polovica s sedmo in osmo stopnjo izobrazbe.
Farmacevt – receptor, po izobrazbi magister farmacije (6 let univerzitetnega študija in 1
leto staža) ima v aprilu 2007, z upoštevano dosedanjo povečano delovno uspešnostjo,
plačo v višini 1.370 EUR. Brez dodatne delovne uspešnosti bi plača znašala 806 EUR.
Poudariti je potrebno, da ne gre za povečanje mase plač iz preteklega leta ampak za
ohranjanje plač na enakem nivoju kot v preteklih letih, saj »odstotek povečanja« pomeni
odstotek povečanja obstoječe osnovne plače, ne pa povečanje plač iz preteklega
obdobja.
Zavod si mora soglasje za povečano delovno uspešnost vsako leto posebej pridobiti.
Upoštevaje za leto 2007 načrtovano enako poslovanje, kot je bilo v letu 2006, predlagajo
tudi enak % za dodatno delovno uspešnost, kar predstavlja 41,41%.

Javni zavod izpolnjuje vse pogoje za pridobitev soglasja za povečano delovno uspešnost
zaposlenih.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi sklep.

Pripravil:
Oddelek za družbene dejavnosti
Metka Gorjup, v.d. načelnika
Silva Tišma, svetovalka za zdravstvo
in socialno varstvo

Priloga: 1

Mirko Brulc
ŽUPAN

