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Priloge: 
 

• predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu  
Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008, z obrazložitvijo 

 
• vloga Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana z dne 12. 03. 2008 

 
• bilanca stanja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana na dan 31. 12. 

2007  
 

• izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ljubljana za obdobje od  01. 01.  do  31. 12. 2007 

 
• sklep Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana z dne 11. 03. 2008 
 
• izpolnjen predpisan obrazec za leto 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREDLOG 
 
      
Na podlagi petega odstavka 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in 17/08),  tretjega odstavka 18. člena Zakona o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 - odl.US, 36/96, 20/97 - ZDPra, 86/99 - odl.US, 98/99 
- ZZdrS in 56/02 - ZSPJS), Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/06 in 136/06), Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev 
soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 2/99, 
79/99 - ZJF, 23/04 in 14/06), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 1. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 
49/99, 82/01 in 57/03) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na __. seji dne 
________ sprejel 
 
 
 
 
 

 SKLEP 
o soglasju k  povečani delovni uspešnosti  

v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana 
 
 
 
 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje Javnemu zavodu Zdravstveni dom 
Ljubljana soglasje k izplačilu  povečane delovne uspešnosti za leto 2008 v višini 
2,12% od skupne vsote sredstev za plače brez delovne uspešnosti do sprejetja 
kolektivnih pogodb in podzakonskih aktov, potrebnih za obračun plač po Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in 17/08). 
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Datum:   
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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 2008 
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in 17/08; v 
nadaljevanju: ZSPJS) je zakonska osnova, na kateri naj bi se vršil obračun plač v 
javnem sektorju. Ker kolektivne pogodbe in podzakonski akti, potrebni za obračun 
plač po ZSPJS  še niso sprejeti, Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana plače svojim 
zaposlenim še vedno izplačuje na podlagi določil Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih,  državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 
13/95 - odl.US, 36/96, 20/97 - ZDPra, 86/99 - odl.US, 98/99 - ZZdrS in 56/02 - 
ZSPJS); v nadaljevanju: ZRPJZ), kar je skladno tudi z določilom drugega odstavka 
52. člena ZSPJS, ki pravi, da se, do začetka izplačevanja plač po istem zakonu, 
plače javnim uslužbencem izplačujejo po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih 
do uveljavitve tega zakona.  
 
Glede na prej navedeno se pri povečani delovni uspešnosti upošteva določilo 
tretjega odstavka 18. člena ZRPJZ, da javni zavodi, ki pridobivajo del sredstev s 
prodajo blaga in storitev na trgu ali na podlagi javnih razpisov, lahko, v soglasju z 
ustanoviteljem, povečajo skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti. 
Nadalje so v 8. členu Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 14/06 in 136/06) opredeljeni pogoji za razdelitev sredstev za dodatno 
delovno uspešnost, pri čemer se izpolnjevanje teh pogojev dokazuje s predložitvijo 
obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti in s 
predložitvijo letnega poročila za preteklo leto. Enak način dokazovanja izpolnjevanja 
pogojev za povečanje skupnega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti 
izhaja tudi iz določil Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani 
delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 2/99, 79/99 - ZJF, 23/04 in 
14/06), pri čemer je iz določil 9. člena istega odloka razvidno, da soglasje za uporabo 
dela sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, za plačilo povečane 
delovne uspešnosti ali povečanega obsega dela, izda ustanovitelj.  
 
 
 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 
Iz določil 9. člena Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani 
delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 2/99, 79/99 - ZJF, 23/04 in 
14/06) izhaja, da se del sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, na 
podlagi predložitve dokazil o izpolnjevanju, lahko izplača kot povečana delovna 
uspešnost s soglasjem ustanovitelja. Iz obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  je razvidna višina sredstev za delitev 
povečane delovne uspešnosti, o kateri odloča svet zavoda in za katero daje soglasje 
ustanovitelj.  
 



 
3. Ocena stanja 
 
JZ Zdravstveni dom Ljubljana je dne 13. 03. 2008 na MOL vložil vlogo za izdajo 
soglasja k povečanju obsega sredstev za izplačilo delovne uspešnosti za leto 2008, h 
kateri je priložil naslednje dokumente: 
 

• Sklep Sveta zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za povečanje obsega sredstev 
za plačilo povečane delovne uspešnosti za leto 2008 z dne 11. 03. 2008; 

• bilanca stanja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana na dan 31. 12. 
2007; 

• Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ljubljana za obdobje od 01. 01. do 31. 12. 2007, in  

• izpolnjen enoten obrazec, ki je sestavni del Odloka in iz katerega so razvidna 
za delitev planirana razpoložljiva sredstva v višini 614.672 EUR. 

 
Iz predloženega je razvidno, da je Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana poslovno 
leto 2007 zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom in sicer s presežki prihodkov 
nad odhodki v vrednosti  178.810 EUR. Iz izpolnjenega enotnega obrazca, ki je 
sestavni del odloka in iz katerega so razvidni ocenjeni prihodki in odhodki iz javne 
službe in iz tržne dejavnosti za leto 2008, je razvidno, da ima Javni zavod 
Zdravstveni dom Ljubljana v letu 2008 planirana razpoložljiva sredstva za delitev 
povečane delovne uspešnosti v višini  614.672 EUR,  kar mu, ob upoštevanju 
poslovnega rezultata za leto 2007 ter ob upoštevanju finančnega načrta za leto 2008, 
glede na zakonska določila omogoča izplačilo povečane delovne uspešnosti za leto 
2008 v višini 2,12% od skupne vsote sredstev za plače, brez delovne uspešnosti.  
 
 
4. Predlog 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagamo, da sprejme predlog Sklepa o 
soglasju k izplačilu povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu  Zdravstveni dom 
Ljubljana za leto 2008 v višini 2,12% od skupne vsote sredstev za plače, brez 
delovne uspešnosti, do sprejetja kolektivnih pogodb in podzakonskih predpisov, 
potrebnih za obračun plač po ZSPJS. 
 
 
5. Ocena finančnih posledic 
 
Sprejetje predlaganega sklepa ne pomeni finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana. 
 
 
 
PRIPRAVILA:      NAČELNICA: 
Tatjana Čampelj, univ.dipl.ekon.                                  Tilka KLANČAR, univ.dipl.psih. 


