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PREDLOG 

 

 

 

Na podlagi 22e. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 107/09 – odločba US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU in 

107/10), 7. člena Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10), 4. in 5. člena Uredbe o 

delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 

89/08, 98/09 in 94/10), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 

103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 28/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 

27/10, 45/10, 62/10, 88/10 in 10/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne ……….. 

sprejel naslednji 

 

 

 

 

S K L E P 

o delovni uspešnosti direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za 

obdobje april - maj 2011 iz naslova povečanega obsega dela 

 

 

 

 

Direktorici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Jožki Hegler se za obdobje april – 

maj 2011 izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 10 % 

njene osnovne plače. 

 

 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

 

 

                                                                                   

 

                           ŢUPAN 

                                                                                            Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                    Zoran JANKOVIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007112&stevilka=5634
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008104&stevilka=4458
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008123&stevilka=5624
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200921&stevilka=862
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200961&stevilka=2929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200991&stevilka=4013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201027&stevilka=1229
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201088&stevilka=4750
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201110&stevilka=443
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Obrazloţitev 

 

 

1. Pravni temelj za sprejem sklepa 

 

Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

Skladno s 27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih 

odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  

 

22. e člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 107/09 – odločba US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU in 107/10)  

določa, da se lahko javnemu uslužbencu izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega 

obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na 

ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna ter da vlada z uredbo 

določi pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence.   

 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, 

št. 53/08, 89/08, 98/09 in 94/10) v 4. členu določa, da se direktorjem v javnem sektorju lahko izplača 

del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela največ v višini 10 odstotkov 

njihove osnovne plače. V drugem odstavku 5. člena pa določa, da v primeru, če je ustanovitelj in 

financer lokalna skupnost, o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela s sklepom odloči 

organ, pristojen za njihovo imenovanje.  

 

6. člen Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) določa, da ne glede na določbe 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju javnim uslužbencem in funkcionarjem v letih 2011 in 2012 

ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.  

 

Drugi odstavek 7. člena Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) določa, da se javnim 

uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, del plače za delovno 

uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letih 2011 in 2012 izplačuje v skladu z drugim 

odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti, ki določa, da se direktorjem iz Uredbe o plačah 

direktorjev v javnem sektorju, izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne 

plače.  

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben, ter ocena stanja 

 

O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela odloča organ, pristojen 

za imenovanje, to je Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Glede na gospodarsko situacijo je v 

zadnjem obdobju veliko več aktivnosti povezanih z reševanjem nekaterih glavnih projektov JSS MOL 

(Celovški dvori, hiša Hospic, Polje II), na novo pa je potrebno spremljanje, usklajevanje ter urejanje 

zadev na projektih, kjer se pričakuje stečaj gradbenih podjetij. Gre za zahtevna dela in naloge, katerih 

uspešna izvedba vpliva tudi na izvedbo temeljnih projektov JSS MOL.   

 

3. Poglavitna rešitev  

 

NS JSS MOL je ugotovil, da je v zadnjem obdobju zaradi gospodarske krize veliko več aktivnosti 

povezanih z reševanjem nekaterih glavnih projektov JSS MOL ter da se zaradi racionalnejšega 

izvajanja nalog JSS MOL, izplača direktorici del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega 

obsega. V skladu s slednjim NS JSS MOL predlaga ustanovitelju, da se direktorici Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Jožki Hegler za obdobje april – maj 2011 izplača del 

plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 10 % njene osnovne plače. 
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4. Ocena finančnih posledic 

 

V skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o interventnih ukrepih se lahko javnim uslužbencem, 

za katere velja Uredba, del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letih 2011 

in 2012 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti,  ki določa, da se 

direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju izplača del plače za delovno uspešnost iz 

naslova povečanega obsega dela največ v višini 10 odstotkov njihove osnovne plače. V primeru 

izplačil 10 odstotkov osnovne plače direktorici JSS MOL ga. Jožki Hegler, bi to znašalo 336,78 

€/bruto za posamezni mesec. Navedena vrednost pa je odvisna od njene prisotnosti na delovnem 

mestu.  

 

 

 

Pripravila: 

mag. Leonida Rijavec Rožanc 

vodja Sektorja za splošne zadeve 

 

 

 

         Jožka HEGLER 

         DIREKTORICA 




