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ZADEVA:  
 

SOGLASJE K OCENI REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJEV OSNOVNIH 
ŠOL ZA LETO 2010 

 

 

 

1. ZAKONSKA PODLAGA:  
 
− 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, 112/07),  
− 16. člen Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 

28/03). 
 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM: 
 
Pravna podlaga za določitev dela plače direktorjem javnih zavodov iz naslova redne delovne 
uspešnosti je opredeljena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbi o plačah 
direktorjev v javnem sektorju. Podrobnejša merila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev dela 
plače iz tega naslova pa so opredeljena v pravilnikih o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIU), sprejet v 
letu 2009 določa, da javnim uslužbencem in funkcionarjem ne glede na določbe ZSPJS, za leto 
2010 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. 
V skladu z navodili Ministrstva za šolstvo, je potrebno, ne glede na določbe ZIU, izvesti 
postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2010 v skladu z 
veljavnim pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
šolstva. To pomeni, da je potrebno odstotek doseganja delovne uspešnosti ugotoviti na seji sveta 
zavoda in k ugotovljeni delovni uspešnosti pridobiti soglasje ustanovitelja, kot to določa 8. člen 
uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Ker ustanoviteljske pravice izvršuje občinski 
svet, je podaja soglasja v pristojnosti občinskega sveta.  
 
Za podajo soglasja k dodeljeni redni delovni uspešnosti so zaprosili sveti zavodov OŠ Fokovci 
in DOŠ Prosenjakovci in OŠ Bogojina. 
   
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice: 

− podaja/ne podaja soglasje k ugotovljeni oceni redne delovne uspešnosti ravnateljice 
OŠ FOKOVCI za leto 2010 v višini 63% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela 
plače za delovno uspešnost, 
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− podaja/ne podaja soglasje k ugotovljeni oceni redne delovne uspešnosti ravnateljice 
DOŠ PROSENJAKOVCI za leto 2010 v višini 68% vrednosti meril za ugotavljanje 
višine dela plače za delovno uspešnost, 

− podaja/ne podaja soglasje k ugotovljeni oceni redne delovne uspešnosti ravnatelja 
OŠ BOGOJINA za leto 2010 v višini 54% vrednosti meril za ugotavljanje višine 
dela plače za delovno uspešnost.  

 
 

 

Pripravila: občinska uprava                                                       Župan: Alojz GLAVAČ  
  
 
 
Priloge: 

− Ocenjevalni listi za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev 


