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Na podlagi drugega  odstavka 3. člena Sklepa o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za 
uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 78/98),  27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in drugega odstavka 1. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 
49/99 in 82/01 ) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na   ____ seji dne ________ sprejel 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje predhodno soglasje Svetu zavoda Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ljubljana, da prizna enkratno nagrado za uspešno poslovanje direktorja 
Zvonka RAUBERJA dr.med. v letu 2004 v višini ene mesečne plače.  
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O b r a z l o ž i t e v 
 

1. Pravni temelj za sprejem sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v 
Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2004 

 
Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (v 
nadaljevanju ZDL). Skladno s 1. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99 in 82/01) o ustanoviteljskih pravicah in 
obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
 
Vlada RS je dne 30.7.1998 sprejela Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za   
uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 78/98; v nadaljevanju: 
sklep). V 2. členu navedenega sklepa je določeno, da se direktorju javnega zavoda lahko 
izjemno prizna nagrada, če so v letu, za katero se izplačuje nagrada izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

1. Letni program dela oz. letni delovni načrt je bil izpolnjen v celoti; 
2. Tekoče poslovanje javnega zavoda je bilo pozitivno; v primeru, da je javni zavod 

posloval z izgubo, je izjemno priznanje nagrade možno le v primeru, da je izguba 
nastala iz objektivnih razlogov; 

3. Javni zavod je del sredstev za poslovanje pridobil s prodajo blaga in storitev na trgu; 
4. Javni zavod je pridobil soglasje za povečano delovno uspešnost zaposlenih.  

 
Skladno z drugim odstavkom 3. člena sklepa si mora organ upravljanja v javnih zavodih, 
katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, pred priznanjem nagrade predhodno pridobiti 
soglasje pristojnega organa. Po mnenju MOL, Oddelka za pravne, kadrovske in splošne 
zadeve, Ljubljana št. 100-136/05 z dne 15.3.2005 je pristojni organ ustanovitelja za izdajo 
soglasja k izplačilu enkratne denarne nagrade direktorju javnega zavoda ZDL Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana.  
 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 65/97, 49/99 in 82/01) je Svet zavoda ZDL dne 16.11.2000 sprejel Sklep o izbiri 
direktorja ZD Ljubljana,  na podlagi katerega je bil za direktorja ZDL izbran Zvonko Rauber, 
dr. med. spec, roj. 17.04.1951, stanujoč Archinetova 13, Ljubljana. Mestni svet MOL je dne 
29.01.2001 izdal soglasje k imenovanju direktorja ZDL. Direktor je bil imenovan za en 
mandat – za dobo 4 let, ki je potekel dne 1.2.2005. Po preteku tega mandata je bil Zvonko 
Rabuer, dr. med. ob soglasju ustanovitelja ponovno imenovan za direktorja ZDL za naslednje 
4- letno obdobje.  
 
Na osnovi sklepa Sveta zavoda ZD Ljubljana je bila dne 31. 1. 2001 z direktorjem ZDL 
sklenjena Pogodba o zaposlitvi, ki v VI. Členu določa, da »za uspešno poslovanje v 
poslovnem letu lahko delodajalec prizna direktorju enkratno letno nagrado v višini ene 
mesečne plače in sicer ob pogoju, da zavod izpolnjuje pogoje za povečano delovno uspešnost 
in ali je namenil sredstva za razvoj dejavnosti. O nagradi odloči svet zavoda po zaključnem 
računu.« 
 
Skladno s pogodbo o zaposlitvi ima direktor pravico do osnovne plače, dela plače za delovno 
uspešnost in dodatkov. Za leto 2004 je bila direktorju izplačana plača v skladu z Uredbo o 
kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov 



(Uradni list RS, št. 26/94) in Odredbo o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 
bolnišnic, zdravstvenih domov, Inštituta za varovanje zdravja RS in zavodov za zdravstveno 
varstvo (Uradni list RS, št. 62/94). Po podatkih ZDL je neto plača direktorja ZDL za mesec 
januar 2004 znašala 520.033,10 SIT brez dodatkov za prehrano in prevoz. V neto plačo je 
vključena tudi 45-odstotna delovna uspešnost.  
 

3.  Ocena stanja 
 
ZDL je dne 11.03.2005 na MOL vložil vlogo za izdajo soglasja k izplačilu nagrade direktorju 
Zvonku Rauberju, dr. med. za uspešno poslovanje v ZD Ljubljana v letu 2004. K vlogi za 
izdajo soglasja je priložil naslednje dokumente: 

• Sklep sveta zavoda ZD Ljubljana o izplačilu nagrade direktorju Zvonku Rauberju, 
dr. med. za uspešno poslovanje ZD Ljubljana v letu 2004; 

• Pogodbo o zaposlitvi z dne 31.1.2001; 
• Zaključni račun zavoda za leto 2005, iz katerega je razvidno, da ZD Ljubljana 

pozitivno posluje. 
 
Iz priložene dokumentacije je razvidno, da so za priznanje nagrade direktorju ZD Ljubljana 
izpolnjeni vsi pogoji, določeni s sklepom.  
 
Iz Letnega poročila za leto 2004 je razvidno, da je ZDL poslovno leto 2004 zaključil s 
pozitivnim poslovnim rezultatom – presežkom prihodkov nad odhodki v višini 49.521.000 
SIT. Dosežen poslovni izid je za 183,8% boljši od načrtovanega in za 80,1% boljši od 
rezultata v preteklem letu.  
 
Po posameznih  področjih dejavnosti so bili zastavljeni cilji – količniki dogovorjeni z ZZZS 
doseženi oz. preseženi npr. splošne ambulante, otroški dispanzer, šolski dispanzer, dispanzer 
za ženske, fizioterapija, laboratorijska dejavnost, pediatrija – otroška kardiologija, 
otorinolaringologija, okulistika, pedopsihiatrija, mamografija, ambulanta za bolezni dojk, 
diabetologija, zdravstveno vzgojne delavnice, dejavnost patronaže in nege. Nedoseganje 
programa dela beležijo v majhnem številu dejavnosti kot npr. fiziatrija, zobozdravstvo, 
splošni RTG, v kardiologiji, pulmologiji, v dispanzerju za mentalno zdravje. Vzroki za 
nedoseganje plana so: nepredvidljive bolniške odsotnosti, odsotnosti zaradi specializacij ter 
letnega dopusta za specialistične izpite, upokojevanje zdravnikov, zlasti zobozdravnikov, 
porodniški dopusti ipd. Glede na to lahko rečemo, da je bil zastavljeni program dela v ZDL za 
leto 2004  pretežno izpolnjen.  
 
ZD Ljubljana je del sredstev za poslovanje pridobil s prodajo blaga in storitev na trgu. V letu 
2004 so bili realizirani prihodki od prodaje storitev na trgu v višini 1.927.191.000 SIT, kar 
predstavlja 18,63 odstotkov vseh prihodkov javnega zavoda. Presežek prihodkov nad odhodki 
iz tržne dejavnosti – dobiček iz tržne dejavnosti  je v tem letu znašal 176.212.000 SIT.  
 
Javni zavod ZDL je dne 31.5. 2004 pridobil tudi soglasje za povečano delovno uspešnost 
zaposlenih v javnem zavodu.  Mestni svet Mestne občine Ljubljana je namreč  dne 31.5.2004 
sprejel Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom 
Ljubljana, s katerim je bilo JZ ZDL podeljeno soglasje za izplačilo povečane delovne 
uspešnosti za leto 2004 v višini 2,13% od skupne vsote sredstev za plače brez delovne 
uspešnosti.  
 



ZD Ljubljana, katerega zastopa in predstavlja direktor Zvonko Rauber, dr. med., je največji 
zdravstveni dom v Sloveniji in tretji največji zdravstveni zavod v državi. Kot samostojni 
zavod je bil ustanovljen leta 1997, posluje v 7 organizacijskih enotah in  je imel konec leta 
2004 zaposlenih 1.330 delavcev. ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje 
MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za primestne občine (splošne ambulante, 
zobozdravstvo, patronažna dejavnost) in tudi širše območje Ljubljane (SNMP – PHE, 
razvojne ambulante). 16.11.2000 je svet zavoda imenoval Zvonka Rauberja, dr. med. za 
prvega direktorja ZDL. Vse do tedaj so namreč to funkcijo opravljali vršilci dolžnosti.  
 
V letu 2004 je ZD Ljubljana izpolnil večino zastavljenih dolgoročnih ciljev in sicer: 

• ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v 
MOL – zaradi podelitve koncesije je bil zmanjšan samo 1 program v mladinskem 
zobozdravstvu (koncesijo je podelila občina Brezovica). Vse ostale spremembe so 
prinesle povečan obseg programov iz naslova širitve nekaterih programov kot npr. 
patronažne dejavnosti, razvojne ambulante ipd.) ali pa so bile posledice 
prestrukturiranja med dejavnostmi znotraj ZDL; 

• Izpolnjeni so bili  dolgoročni strokovni cilji kot npr.: 
o V okviru zdravstveno vzgojnih centrov so letu 2004 v vseh enotah potekali 

programi preventive srčno-žilnih bolezni;  
o V letu 2004 so v zobnem rentgenu in mamografiji v okviru usmeritve ZDL za 

bolj kvalitetno delo izdelali standarde za kvalitetno delo; 
o Vključili so se v prenovo informacijskega sistema, ki poteka preko Združenja 

zdravstvenih zavodov Slovenije za vse zainteresirane zdravstvene domove v 
Sloveniji; 

o V letu 2004 so izvajali aktivnosti v zvezi s pridobitvijo dodatnega programa za 
odkrivanje raka dojk z mamografijo (zagotovitev prostorskih pogojev, 
postopkov dela); 

o V zvezi s preprečevanjem hišnih okužb so pripravili navodila za higieno rok, 
ukrepe izolacije, uporabe osebnih zaščitnih sredstev ipd. ter vključili v 
podiplomski tečaj s tega področja 4 medicinske sestre. 

 
• V zvezi s prostorsko problematiko je v letu 2004 prišlo do združitve splošnega 

rentgena Vič in Center, s čimer se je odprla možnost razširitve prostorov za potrebe 
dispanzerja splošne medicine na Viču; 

• Izboljšali so dostopnost do zdravstvenih storitev tako, da so vse ambulante dostopne 
dvakrat tedensko tudi v popoldanskem času, zagotovljena je SNMP – Splošna nujna 
medicinska pomoč in PNMP – Pediatrična nujna medicinska pomoč ter ZNMP – 
Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času, vsi ordinacijski časi 
zdravnikov  in imena patronažnih sester so objavljeni na internetnih straneh ZDL. V 
enoti Šentvid je organizirana zdravstvena informacijska točka, katere namen je 
koordinacija zdravstvene nege občanov, ki so odpuščeni iz bolnišnice, ob nedeljah in 
praznikih so zagotovljene tudi nujne storitve patronažne službe; 

• Na Metelkovi 9 v Ljubljani je organizirana ZNMP- Nočna  nujna zobozdravstvena  
pomoč – protibolečinska ambulanta, ki jo financira MOL; 

• V letu 2004 je nemoteno potekalo tudi delo v Ginekološki petkovi popoldanski 
ordinaciji; 

• Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je v okviru ZDL na Mislejevi 3 v Ljubljani 
organizirana Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki 
jo sofinancira MOL; 



• V letu 2004 so nadaljevali s koordinacijsko vlogo pri zagotavljanju urgentne in 
dežurne službe v MOL  z dogovarjanjem s predstavniki zasebnikov koncesionarjev za 
vključitev v dežurno službo (v dežurno službo so vključeni 4 zobozdravniki,medtem 
ko v PNMP, SNMP in nočno ZNMP zasebniki koncesionarji niso vključeni); 

• ZDL poslovno sodeluje tudi z zasebniki koncesionarji in sicer ima sklenjenih 127 
pogodb za laboratorijske preiskave in rentgensko diagnostiko zob; 

• Opravljen je bil interni strokovni nadzor v dispanzerjih za mentalno zdravje; 
• Za delovanje sistema notranjega finančnega nadzora sta bila v letu 2004 izobražena 2 

državna notranja revizorja,  predlagana je bila sprememba sistemizacije delovnih mest 
in predlog pravilnika o notranjem revidiranju; 

• V letu 2004 so v ZDL potekali tudi 4 preventivni programi, sofinancirani s strani 
MOL. 

 
Iz bilance stanja je razvidno, da so dolgoročna sredstva v upravljanju – opredmetena in 
neopredmetena dolgoročna sredstva  na dan 31.12.2004 znašala 4.792.150.000 SIT. Naložbe v 
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so v letu 2004 znašala  320.436.000 SIT. Iz 
ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je razvidno, da je ZDL v letu 2004 posloval 
bolj gospodarno in učinkovito kot leto poprej, saj so se povečali tako kazalniki gospodarnosti 
kot tudi kazalniki donosnosti, ker je bil ustvarjen bistveno večji presežek prihodkov nad 
odhodki kot leto poprej. Iz navedenega izhaja, da je ZDL v letu 2004 uspešno posloval.  

 
 

4. Predlog 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagamo, da sprejme predlog Sklepa: »Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana daje predhodno soglasje Svetu zavoda Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ljubljana, da prizna enkratno nagrado za uspešno poslovanje direktorja 
Zvonka RAUBERJA, dr. med. v letu 2004, v višini ene mesečne plače.« 
 

5. Ocena finančnih posledic 
 
Sprejetje predlaganega sklepa ne pomeni nobenih finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana. 
 
 
 
 
 
PRIPRAVILA:      NAČELNICA: 
Ana GAZVODA, univ.dipl.ekon.                                        Tilka KLANČAR, univ.dipl.psih. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


