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NASLOV:                            Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno  
                                              uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada  
                                              Mestne občine Ljubljana za leto 2005  
 
GRADIVO  
PRIPRAVILA:                   Strokovna služba Javnega stanovanjskega sklada Mestne  
                                             občine Ljubljana 
                        
POROČEVALKI:              mag. Leonida Rijavec Rožanc, vodja Splošne službe JSS MOL 

           Irena Nelec, vodja Finančnega sektorja JSS MOL 
 

 
PRISTOJNO DELOVNO  
TELO MS MOL:                Odbor za stanovanjsko politiko 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje na izplačani del plače za delovno 
uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 
2005, ki ga je na 26. seji dne 29.3.2006 s sklepom št. 26/4 potrdil tudi Nadzorni svet 
Javnega stanovanjskega sklada MOL.  
 
 
 
                                                                                                    Ž U P A N  

    Mestne občine Ljubljana 
                                                                Zoran JANKOVIĆ 
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PREDLOG 

 
 
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in nadaljnje 
spremembe), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 73/05 in nadaljnje 
spremembe), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
okolja in prostora (Ur. l. RS, št. 28/06), Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in 
direktorjev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 11/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Ur. l. RS, št. 66/07 – u.p.b.) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …… 
sprejel 
  
 
 
 
 

S K L E P 
 o odobritvi izplačane višine dela plače za delovno uspešnost direktorice  
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005 

 
 
 
 

Direktorici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se določi del plače za 
delovno uspešnost za leto 2005 v višini ene njene povprečne plače v letu 2005. 

 
 
 
 
Številka:                                    
Ljubljana, dne                                                                     
     

         
           ŽUPAN 
               Mestne občine Ljubljana 

                                  Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je bil v letu 2007/2008 revidiran s strani 
Računskega sodišča Republike Slovenije. V osnutku revizijskega poročila o poslovanju 
Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2006 je bila podana pripomba, da Mestni svet 
MOL ni potrdil nagrade za delovno uspešnost direktorici ga. Jožki Hegler za leto 2005. V 
skladu s priporočilom Računskega sodišča RS, da naj postopek potrdi sedanji Mestni svet 
MOL, podaja strokovna služba Javnega stanovanjskega sklada MOL ta predlog 
 
Sredstva za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice so bila zagotovljena in ji je 
bila delovna uspešnost tudi izplačana.  
 
Nadzori svet JSS MOL je Sklep o uspešnosti dela direktorice JSS MOL obravnaval na 26. seji 
29.3.2006  in nanj izdal pozitivno mnenje. 
 
 
 
Pripravili: 
Irena Nelec, univ.dipl.ek.     mag. Leonida Rijavec Rožanc 
vodja Finančnega sektorja     vodja Splošne službe 
 
 
 
Priloga: 
- sklep Nadzornega sveta JSS MOL z obrazložitvijo. 


