


I 

j>~+ I Nit,') f I,ii\ l)BCIN/\ LJUI3LJANA 
'," ! 

.:.tj~. -' Jj.,I. I.., .':Jll- ... 'I' N IS'"_ v E1
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 

~ 1	 -,--~- <"'~---r 

ZUPAN i !'.'rnjctu· ~U4- 200t! I~,,~ , 
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana I······ r: 
Ii' 306 1()"10, iEl 306-12-14 ISf","I'::" . ..! 

IIl!2 -11 /keJj- It ,'/r,'r;........ /_.............. .. __ ,-__ ..---.J
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

ZADEVA:	 PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA 

PRIPRAVIL:	 Mestna uprava Mestne obcine Ljubljana 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

NASLOV:	 Predlog Sklepa 0 soglasju k dodelitvi dela place za 
redno delovno uspesnost pomocnlc. direktorja za 
ekonomsko podrocje Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana za leto 2007 

POROCEVALKI:	 Tilka Klancar, nacelnica Oddelka za zdravje in socialno 
varstvo 
Tatjana Campelj, visja svetovalka Oddelka za zdravje in 
socialno varstvo 

PRISTOJNO DELOVNO Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 
TELO: 

PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa 0 soglasju k dodelitvi dela 
place za redno delovno uspesnost pomocnlci direktorja za ekonomsko podroc]e Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leta 2007 



Priloge: 

•	 predlog Sklepa 0 soglasju k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost 
pomocnlci direktorja za ekonomsko podrocie Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana za leta 2007 

•	 vloga Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana z dne 09. 04. 2008 

•	 sklep st. 169-5108 z dne 07. 04. 2008 0 dolocitvi redne delovne uspesnosf pornocnlcl 
direktorja za ekonomsko podroc]e JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007 



PREDLOG
 

Na podlagi dolocil 22. elena Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju (Uradni list RS, 81. 
95/07; ZSPJS-UPB7, 10/08 in 17/08), 8. elena Uredbe 0 placah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, 81. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 
112/07), Pravilnika 0 merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrocja 
zdravja (Uradni list RS, 81. 28/06), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 
St. 60/07-UPB) in drugega odstavka 1. elena Od1oka 0 ustanovitvi Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, 81. 65/97, 49/99, 82/01 in 57/03) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na seji dne spreje1 

SKLEP
 
o soglasju k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost pomoenic] direktorja za
 

ekonomsko podroeje Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana daje soglasje Svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost za leto 2007 pomocnici direktorja 
za ekonomsko podrocje IVlel HOCEVAR - KOZAMERNIK, univ.dipl.ekon., v visini 100% 
ene osnovne place za mesec december 2006, sorazmemo za obdobje sestih mesecev, kar 
znasa 1.502,80 EUR. 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Zoran JANKOVIC 

Stevilka: 
Datum: 



Obrazlozitev 

1.	 Pravni temelj za sprejem sklepa 0 soglasju k dodelitvi dela place za redno delovno 
uspesnost pomoeniel direktorja za ekonomsko podroeje javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ljubljana 

Mestna obcina Ljubljana je ustanoviteljiea Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (v 
nadaljevanju: ZDL). Skladno s 1. clenom Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ljubljana (Uradni list RS, ilt. 65/97,49/99,82/01 in 57/03) 0 ustanoviteljskih pravieah in 
obveznostih odloca Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

V 8. clenu Uredbe 0 placah direktorjev v javnern sektorju (Uradni list RS, st. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07; v nadaljevanju: uredba) je 
doloceno, da se direktotjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, del place za redno delovno uspesnost, v okvirih, ki jih doloca zakon, 
izplacuje enkrat letno na podlagi poslovnega porocila, in sicer za redno delovno uspesnost v 
preteklem letu. V 3. odstavku istega elena je tudi doloceno, da mora organ, pristojen za 
imenovanje direktorja, pri odlocanju 0 visini dela place za redno delovno uspesnost pridobiti 
soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost 
in se ne finaneirajo iz proracuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega 
ministra. Glede na dolocila 1. elena Uredbe 0 sprernernbah in dopolnitvah Uredbe 0 placah 
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 77/06), se uredba smiselno uporablja tudi za 
namestnike in pomocnike direktorjev. 

Ustanoviteljiea ZDL je Mestna obcina Ljubljana, pri cemer se ZDL ne finaneira iz proracuna 
Mestne obcine Ljubljana, zato mora k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost 
direktorja, strokovne vodje in obeh pomocnic direktorja ZDL podati soglasje tudi minister za 
zdravje. 

Merila za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev doloca Pravilnik 0 merilih za 
ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podroeja zdravja (Uradni list RS, st. 28/06, v 
nadaljevanju: pravilnik). Le ta doloca, da se visina dela place za redno delovno uspesnost 
doloci na podlagi treh meril in sieer: 

1. poslovna uspesnost najvec 40% skupne oeene 
2. kakovost in strokovnost izvajanja 

jayne sluzbe najvec 30% skupne oeene 
3. razvojna naravnanost najvec 30% skupne oeene 

2.	 Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Skladno z dolocili pravilnika pomocnici direktorja za ekonomsko podrocje ZD Ljubljana 
pripada del place za delovno uspesnost, ce vsaj delno izpolni vsako posarnezno merilo iz 
istega pravilnika, pri cemer se dosezena merila sestevajo. Sestevek izpolnjenih meril, 
dolocenih v odstotkih, se pomnozi z visino dveh osnovnih mesecnih plac. Iz dolocil uredbe je, 
poleg ostalega, razvidno tudi, da je za izplacilo dela place za redno delovno uspesnost 
pomocnici direktorja potrebno soglasje ustanovitelja. 



Ce zavod posluje z izgubo ali v primeru negativnega mnenja Racunskega sodisca, direktorju, 
namestniku oz. pomoeniku direktorja ne pripada del place iz naslova redne delovne uspesnosti 
za opravljanje javne sluzbe. 

Ce direktor, namestnik oz. pomocnik direktorja nastopi mandat med poslovnim letom, mu 
redna delovna uspesnost pripada sorazmemo s trajanjem mandata v tern poslovnem letu. 

3.	 Oeena stanja 

ZDL je dne 09. 04. 2008 na MOL vlozil vlogo za izdajo soglasja k dodelitvi dela place za 
redno delovno uspesnost pomocnici direktorja za ekonomsko podrocje Ivici Hocevar 
Kozamemik, univ.dipl.ekon., za uspesno poslovanje ZDL v letu 2007. K vlogi za izdajo 
soglasja je prilozil naslednje dokumente: 

~	 Sklep St. 169-5/08 z dne 07. 04. 2008 0 dolocitvi redne delovne uspesnosti pomocnici 
direktorja za ekonomsko podrocje ZDL za leta 2007. 

Iz prilozenega dokumenta je razvidno, da je organ, pristojen za imenovanje pornocnika 
direktorja, sprejel sklep, da so za priznanje redne delovne uspesnosti pomocnici direktorja za 
ekonomsko podrocje ZDL za leto 2007 izpolnjeni vsi pogoji, doloceni z osmim clenom 
uredbe in sicer: 

~ V okviru merila vrednotenje poslovne uspesnosti: 
gospodamo poslovanje zavoda, izkazano z letnim 
poslovnim porocilom in merjeno z razmerjem med prihodki 
in odhodki, ki je vecje od 1 20% od moznih 20%; 
pridobivanje dodatnih prihodkov za opravljanje jayne 
sluzbe iz donacij in ostalih prejetih sredstev ED za opravljanje 
jayne sluzbe nad 0,1% celotnega prihodka zavoda 10% od moznih 10%; 
povecanje obsega ali zahtevnosti storitev z vpeljavo 
novih organizacijskih ali tehnoloskih resitev 10% od moznih 10%. 

Skupaj: 40%. 

~ V okviru merila vrednotenja kakovosti in strokovnosti storitev: 
vpeljan sistem spremljanja kakovosti 10% od moznih 10%; 
dokumentirano preverjanje zadovoljstva uporabnikov 
storitev 10% od moznih 10%; 
dokumentirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih 10% od moznih 10%. 

Skupaj: 30%. 

~ V okviru merila vrednotenja razvojne naravnanosti: 
izvedba ali priprava na izvedbo investicijskih in investicijsko 
vzdrzevalnih del za samostojno vodenje investicije ali za 
sodelovanje z zunanjim investitorjem 10% od moznih 10%; 
izvajanje novih storitev s siritvijo dejavnosti 10% od moznih 10%; 
izdelava in izvajanje dolgorocnega razvojnega nacrta 10% od moznih 10%. 

Skupaj: 30%. 



Sestevek izpolnjenih zgoraj navedenih meril znasa lOO%. 

Dne 27. 03. 2008 je bit Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana ze posredovan predlog 
Sklepa 0 soglasju k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost direktorju, strokovni 
vodji in pomocnicama direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007, s 
prilogami, ki je ze uvrscen na dnevni red 16. redne seje Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (18. tocka). Ena od prilog ze posredovanega predloga sklepa je letno porocilo 
Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2007, iz katerega je razvidno, da je ZDL v letu 2007 
pozitivno posloval, S cimer je isti zavod izpo1nil pogoje iz 6. in 7. elena pravilnika, zato 
pomocnici direktorja za ekonomsko podrocje Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, 
lvici Hocevar-Kozamernik pripada redna delovna uspesnost v visini 100% osnovne place 
meseca deeembra 2006, ki je znasala 3.005,60 EUR, pri cemer se doloci njena redna delovna 
uspesnost v sorazmerni visini za obdobje sestih meseeev v znesku 1.502,80 EUR. 

4. Predlog 

Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana predlagamo, da razsiri 18. tocko dnevnega reda 16. 
redne seje s predlogom Sklepa: »Mestni svet Mestne obcine Ljubljana daje soglasje Svetu 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost 
za leta 2007 pomocnici direktorja za ekonomsko podrocje IVlCI HOCEVAR 
KOZAMERNIK, univ.dipl.ekon., v visini 100% ene osnovne place za mesee december 2006, 
sorazmerno za obdobje sestih meseeev, kar znasa 1.502,80 EUR.« 

5. Ocena f"mancnih posledic 

Sprejetje predlaganega sklepa ne pomeni financnih posledic za Mestno obcino Ljubljana. 

6. Obrazlozltev predloga za razSiritev dnevnega reda 16. seje MS MOL 

16. redna seja Mestnega sveta MOL, ki bo dne 2I. 04. 2008, je bila sklicana dne 28. 03. 2008. 
Razlog za obravnavo in sprejem predlaganega sklepa, je nastal po sklicu seje, saj je organ, 
pristojen za imenovanje pomocnice direktorja za ekonomsko podroeje Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ljubljana, dne 07. 04. 2008 sprejel sklep stevilka: 169-5/08 0 dolocitvi 
redne delovne uspesnosti prej navedeni osebi ter ga dne 09. 04. 2008 posredoval na MOL, 
zaradi cesar ta predlog sklepa ni mogel biti predlagan v obravnavo Mestnemu svetu MOL 
skupaj s predlogi sklepov 0 dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost direktorja, 
strokovne vodje in dveh pomocnic direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana z 
dne 27.03.2008. 

PRIPRAVILA: 

c~~Gompelj, univ.dipl.ekon, 


