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PREDLOG 



 
 

Na podlagi 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07- 
UPB7 IN 17/08), 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, in 117/07), Pravilnika o 
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju gasilsko reševalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 1. člena Odloka o 
organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na . ….seji dne ……… sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 

o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda 
Gasilska brigada Ljubljana za leto 2007 

 
 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje Svetu javnega zavoda Gasilska brigada 
Ljubljana k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2007 poveljniku javnega 
zavoda Gasilska brigada Ljubljana Tomažu Kučiču v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih 
plač, kar znaša 6.371,68 EUR bruto. 
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OBRAZLOŽITEV 
PREDLOGA SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO  USPEŠNOST POVELJNIKU JAVNEGA ZAVODA GASILSKE 
BRIGADE LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  
poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana je četrti odstavek 22. člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 IN 17/08, v nadaljevanju 
ZSPJS), 8. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, in 117/07), Pravilnik o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju gasilsko reševalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 28/06), 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno 
prečiščeno besedilo) in 2. odstavek 1. člena Odloka o organiziranju Gasilske brigade 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01). 
 
ZSPJS določa izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost, ki se lahko izplača v višini 
največ dveh osnovnih mesečnih plač. Prvi odstavek 8. člena UPDJS pa k temu dodaja, da se 
tolikšna višina lahko določi pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za 
delovno uspešnost javnih uslužbencev in pod pogojem, da so sredstva za to zagotovljena. 
Skladno s pojasnilom Ministrstva za javno upravo z dne 28.3.2008 se za leto 2007 upošteva 
plača meseca decembra 2006, zmanjšana za 2 %.  
 
8. člen UPDJS tudi določena, da se direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih 
skladih in drugih osebah javnega prava del plače za redno delovno uspešnost, v okvirih, ki jih 
določa ZSPJS, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za delovno 
uspešnost v preteklem letu. V 3. odstavku istega člena je tudi določeno, da mora organ, 
pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno 
uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja. 
 
Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj Javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana (v 
nadaljevanju: GBL). Skladno z Odlokom o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list 
RS štev. 102/2001) uresničuje ustanoviteljske pravice Mestni svet Mestne občine Ljubljana..  
 
Skladno s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju 
gasilsko reševalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/06) se direktorje na področju gasilsko 
reševalne dejavnosti ocenjuje po naslednjih kriterijih:  
 

1. izpolnjen program plana poklicne gasilske enote, ki ga potrdi svet zavoda (v višini 80 
% skupnega deleža), se ovrednoti po naslednjih merilih: 

 
Merilo uspešnosti Višina % priznane uspešnosti 
100 % ali večja realizacija programa plana enote 100  %  
od 90 % do 99 % realizacija programa plana enote 70  % 
od 80 % do 89 % realizacija programa plana enote 30  % 
do 80 % realizacija programa plana enote 0  % 

 
Na oceno iz prejšnjega odstavka ne vplivajo nepredvideni dogodki ali zunanji 
dejavniki. 
 



2. Uspešnost izvajanja operativne dejavnosti (v višini 20 % skupnega deleža) se 
ovrednoti po naslednjih merilih:  

 
Merilo uspešnosti Višina % priznane uspešnosti 
Ni bilo upravičenih pripomb na delovanje enote 100  % 
Od 1 do 10 upravičenih pripomb na delovanje enote 70  % 
11 in več upravičenih pripomb na delovanje enote 0  % 

 
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni posamezno merilo. Doseženi 
odstotki iz 1. in 2. točke se seštevajo.  
 
GBL je dne 22.4.2008 na Mestno občino Ljubljana vložila vlogo za izdajo soglasja k izplačilu 
redne delovne uspešnosti poveljniku GBL Tomažu Kučiču za uspešno poslovanje GBL v letu 
2007. K vlogi za izdajo soglasja je priložila naslednje dokumente: 

- Dopis predsednika sveta GBL z obrazložitvijo,  št. 88/08 z dne 22.4.2008 (Priloga 
predloga sklepa); 

- Poročilo o delu Gasilske brigade Ljubljana za leto 2007, iz katerega je razvidno, da 
GBL pozitivno posluje. 

Seštevek izpolnjenih gornjih meril znaša 100 %. Ker GBL izpolnjuje tudi pogoje iz 6. in 7. 
člena pravilnika in sicer pozitivno poslovanje v letu 2007, je svet zavoda sklenil, da se 
poveljniku GBL izplača delovna uspešnost za leto 2007 v višini 100 % dveh osnovnih 
mesečnih plač, kar znese 6.371,68 EUR bruto. 
 
Iz priložene dokumentacije je razvidno, da so za priznanje delovne uspešnosti  poveljniku 
GBL za leto 2007 izpolnjeni vsi pogoji, določeni z osmim členom UPDJS. 

Skladno z že omenjenimi pojasnili Ministrstva za javno upravo, menimo, da se lahko 
poveljniku GBL izplača 2% obsega sredstev za osnovne plače v GBL (Sklep Vlade RS, št. 
01002-1/2007/3, z dne 18.1.2007) iz obsega sredstev za delovno uspešnost navedenih v 
Odloku o proračunu MOL za leto 2008 (postavka 4.10. OZRCO-JGS, stroškovno mesto 
410200), kar znese 780,21 EUR, razliko ( 5.591,47 EUR ) pa iz lastnih sredstev GBL. 
 
Sklep o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku JZ Gasilska 
brigada Ljubljana ima finančne posledice za proračun Mestne občine Ljubljana v višini 
780,21 EUR, ki so z Odlokom o proračunu MOL za leto 2008  tudi zagotovljena.      
 
 
 

 
 
 
 
 
                mag. Robert KUS 
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