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OBdINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA" PREDLOG SOGLASJA K IZPLA.ILU DELA PLATE, ZA DELOVNO
USPESNOST IZ NASLOVA POVE'ANEGA OBSEGA DELA RAVNIATELJICE VRTCEV
OB.INE MORAVSKE TOPLICE

1. ZAKONSKAPODLAGA
5. dlen Uredbe o delovni uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela za javne usluZbence
(Uradni list RS,5t. 53/08, 89/08 in 175120),

16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21/15,25/17).

2. RAZLOGI ZASPREJEM SKLEPA
Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice je posredoval vlogo za podajo soglasja k delu plade
ravnateljice iz naslova povedanega obsega dela v dasu epidemije.
O delu plade za pladilo delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela, v skladu z 2.

odstavkom 5. dlena Uredbe o delovni uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela za javne
usluZbence, odloda organ pristojen za njegovo imenovanje, to je svet zavoda, s soglasjem
pristojnega organa lokalne skupnosti, to je obCinski svet. Svet zavoda Vrtci obdine Moravske
Toplice je na 12. seji, dne 15. l. 2021, sprejel sklep, da se ravnateljici zavoda v obdobju od 19. 10.

2020 do preklica epidemije prizna delovna uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela v viSini 20
7o osnovne plade in zaprosll za soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti. Direkto{'e se glede
najvi5jega moZnega odstotka delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela s spremembo
Uredbe o delovni uspeSnosti iz naslova povedanega obsega dela za javne usluZbence izenaduje s

preostalimi javnimi usluZbenci. Izenaditev velja tako glede opravljanja rednih nalog delodajalca ali
projekta, nadrtovanega v okviru sprejetega finandnega nadrta uporabnika proraduna, za opravljanje
katerih lahko prejmejo najved 20 odstotkov osnovne plade, kot tudi glede opravljanja nalog, vezanih
na izvajanje posebnega vladnega projekta, za katere lahko prejmejo najved 30 odstotkov osnovne
plade. Glede na to, da se za n.rmen izpladila delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela
lahko namenijo vsi prihranki sredstev za plad,e posameznega proradunskega uporabnika, ki
nastanejo zaradi odsotnosti javnih usluZbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev
projekta, ki so predvidena v finandnern nadrtu uporabnika proraduna; obiinskemu svetu
predlagamo, da poda predlagano soglasje.

3. PRI,DLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k izplaiilu dela plaie za delovno
uspe5nost iz naslova povetanega obsega dela ravnateljici javnega zavoda Vrtci obiine
Moravske Toplice v viSini 20 7o njene osnovne plaie v posameznem mesecu, od 19. 10. 2020
do preklica epidemije.

Pripravila: obdinska uprava Zupur Alojz Glavad, l. r.
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Zadeva: Izplaiilo plaie delovne uspe5nosti iz naslova poveianega obsega dela

Spo5tovani !

Obve5damo vas, daje Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice na svoji 12. redni seji, kije

bila 15. l. 2021, obravnaval vlogo ravnateljice zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice za

izpladilo plade delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela in sprejel naslednji

sklep:

SKLEP:

Ravnateljici zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice se v obdobju od 19. 10. 2020 do

preklica epidemije, prizna delovna uspelnost iz naslova poveianega obsega dela v viSini

20 odstotkov osnovne pla6e.

V skladu z 2. odstavkom 5. dlena Uredbe o delovni uspeinosti iz naslova povedanega obsega
dela za javne usluZbence. vas prosimo za soglasje.
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SVET ZAVODA

Stevilka: &2-1n021-l
Datum: 8. l. 2021

ZADEY A: PoveCen obseg dela za ravnatetjico zavoda Vrtcev obline Moravske Toplice

Sposlovanal

Z razglasitvijo epidemije 19. 10.2O20, je bil ponovno izpolnjen eden od pgojev zz izplalilo dodatka

za delo v rizitnih razrnerah, kot ga doloEa I l. toaka prvega odstavka 39. dlena Kolektivne pogodbe

za javni sektor. Delodajalci smo dolZni dotoditi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih

dela- ter eas, kojejavni usluZbenec opravlial delo in naloge v nevamih pogojih dela. Kot odgovoma

oseba zavoda Vrtci obCine Moravske Toplice sem to naredila in s tem vsem zaposlenim omogodila

izpladilo dodatka.

Ob tem pa se spraiujem. zakaj do doda&a kot javni usluibenci nismo upravideni tudi ravnatelji.

Formalni odgovor poznam, saj nam je bilo v okroZnici MIZS St. 410-1512020730 pojasnjeno, da

>direktorji javnih zavodov oz. ravnatelj i do dodatka nismo upravideni<. Zapis je v nadaljevanju

utemeljen s >detrtim odstavkom 23. dlena ZSJPS. ki dolota da direktorjem dodatek za nevamost in

posebne obremenitve ne pripada.< Ob vsem tem se kol ravnatelj vrtca potutim manjvredno' moje

idravje v tem trenutku ni enakovredno zdravju ostalih zaposlenih.

Vrtci smo v dasu razglalene epidemije ves das odptri oz. izvajamo NUJNO VARSTVO. Zavedam se,

da je narava dela v izrednih razmerah lakSna. da od ravnatelja terja stalno pripravljenost in odzivnost

ter delo s prekomemimi obremeniNami, prepridana pa sem. da bi se lahko na5e delo tudi ustrezno

olrednotilo. Ravnatelj i smo le od spomladanske razglasitve epidemije naprej prekomemo

obremenjeni, kar tudi poveduje tveganje za ohranitev svojega zdravja. V dasu nujnega varstva je

potrebna tedenska (vdasih tudi dnevna) reorganizacija dela in sprejemanje ukrepov ter odloditev za

za5dito zdravja in Zivljenja vseh vpletenih dele2nikov - otrok (posleditno tudi njihovih starSev) in

zaposlenih. Veliko dasa ravnatelj preZivi v vlogi motivatorja, hkrati pa mora opozarjati oz. vztajati
pri doloeenih zahtevah, da lahko delo tede v najboljSi moZni meri.
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Obvsemtemseravnateljisooeamosstiskamizaposlenih.otrok.patudinjihovihstarsev..Ssu-ani
pristojnih institucij ravnatelji prejemamo skopa in nepravodasna obvestila (v petek popoldne oz'

z.teter. iz mediiev ...). neorganizaci.lo dela' obvestanje starSev in zaposlenih tako velikokrat

opravljamo v dela prostih dnevih (sobotah in nedeljah' tudi prazrikih)'

Vtasurazglaieneepidemijesmoimelitudivnasem\,rtcuizpadkadm(takostrokovnihdelavcev,kot
tudi tehnidnih in administrativnih). Kot ravnatelj sem poskrbela, da je kljub pomanjkanju dolodenih

kadrovdelopotekalonemoteno.Samasemprcvzeladolotenadelatehoseb.patudipoiskalapomoE
pJ a.git - iudi zunanjih sodelavcih. Za dela, zakateftnisem bila usposobljena saj to moje delovno

mestonepredvideva"semsedodatnoizobrakevalaoz.usposabljala.Verjamem'damitoobpomoci
drugihosebnebiuspelo.aprepridanasem'dasemkotravnateljzralaorganiziratidelonanacin.da
ni prihajalo do nepotrebnih zaslojev oz' leLav '

Veliko vsega sem 2e zapisala, zato verjamem, da ste prepomali' da smo ravnatelji pomemben' tudi

nepogresljiv dlen pri ohranjanju za*u.1u otrok (starsev) in zaposlenih' Svoje delo sem ves da's

opravljala s polno odgovomosjo in se ob tem maksimalno..trudila' da se koronavinrs po vrtcih ne bi

Siril. Glede na epidemiolosko ,iikn ' n'st* vrtcu lahko trdim' da nam je to v veliki meri tudi uspelo

in samo upamo lahko. da bomo tudi vnaprej tako uspesni v nasih prizadevanjih za preprecevanje

Prepridanasem'dabostetudiviprepozrravalistopnjoobremenjenosliravnateljaterdacenitemoje
delovposebnihpogojihinsezavedatep,i"p.,kadruzbipriohranjanjuzdravjavsehljudi'ki
zagotovo presega obidajne naloge ravnatelja'

ee pot zamem . ..

Matekzadelovtveganihrazrnerah'kotgadolodall.to(kaprvegaodstavka3g.ElenaKolektivne
poCdbe za javni sektor' mi ne pripada' u6u*"t pa' da je glede na vsa dela' ki sem jih v tem casu

opravljala- moZno izplaEilo po'"Can"gu obsega dela po >Uredbi o delovni uspesnosti iz naslova

poveaanega obsega dela za iavne *tiU"n""o' Hlagam' da se mi od 19' l0' 2020' do preklica

epidemije, pri mesednem dohodku iz naslova povodanega obsega dela odobri izpladilo 20lo dodatka

7,a izplaiilo povedanega obsega dela potreben sklep organa (Sveta zavoda)' ki je prisrojen za

imenovanje in soglasje pf'to.;nlg" organa lokalne skupnosti (iuPana)' v kateri je sedeZ uporabnika

Sirjenja koronavirusa

proracuna (5. dlen, 2. alinea)

Z Zeljo po ugodni re5itvi Vas lepo pozdravljam'

Simona KaudiC. ravnatelj ica
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