
OBdINA MORAVSKE TOPLICE
KRANJdEVA 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: 600-0005/2 021 -3

Datum: 12.4.2021

OBEINSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA: PREDLOG SOGLASJ AKIZPLAdIIU REDNE DELOVNE USPESNOSTI
RAVNATELJICE VRTCEV OBEINE MORAVSKE TOPLICE

1. ZAKONSKA PODLAGA
Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 108/09 - uradno prediSdeno

besedilo, 13110, 59110,85/10, 107170, 35lll - ORZSPJS49a, 27112 - odl. US, 40112 - ZUJF,
46113,25114-ZFU,50ll4,95ll4 -ZUPPJSl5,82ll5,23l17 -ZDOdv,67l17 in 84/18),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev s podrodja Solstva (Uradni
list RS, 5t. 8l/06, 22108,39/08 - popr., 104109,4110,6112 in28l2l),
Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68/1 7 , 4ll8 in 30/18),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 2lll5,25ll7).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Od 1. 7.2020 dalje se ponovno uporabljajo dolodbe Zakona o sistemu plad v javnem sektorju
glede izpladila redne delovne uspeSnosti. Direktorjem in ravnateljem tako pripada del plade za

redno delovno uspe5nost za obdobje od I . 7. 2020 do 3l . 12. 2020, ki se izplada v letu 2021, na

podlagi poslovnega porodila za leto 2020. Postopek ugotavljanja redne delovne uspe5nosti

ravnateljev s podrodja Solstva ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti

direktorjev s podrodja Solstva, ki doloda, da del plade za redno delovno uspe5nost lahko letno
znala najved 2 osnovni pladi ravnatelja. Za delovno uspe5nost ravnatelja se lahko nameni
najmanj 2 o/o in najved 5 Yo njegove letne osnovne plade v obdobju od 1. 7. do 31. 12.2020.
V skladu s 3. odstavkom22.a dlena Zakona o sistemu plad v javnem sektorju viSino dela plade

za redno delovno uspeSnost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje.
Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice je sprejel sklep, da se za redno delovno uspe5nost
ravnateljice zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice nameni 5 % polletne mase njene osnovne
plade, ter Obdino Moravske Toplice kot ustanoviteljico zaprosil za soglasje k omenjenemu
sklepu.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta
zavoda Vrtci obiine Moravske Toplice o izplaiilu redne delovne uspe5nosti ravnateljice.

Pripravila: obdinska uprava Zupan: Alojz Glavadtt
Priloge:

Dopis sveta zavodaz dne 19. 3.2021
Predlog sklepa
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Predlog

OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva ul. 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Obiinski svet

Stevilka: 600-0005 12021 -2
Datum:

Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 51. 68/17, 4/18
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s

podrodja Solstva (Uradni list RS, 5t. 81106,22108,39/08 - popr., 104/09,4/10,6112 in28121), in 16.
dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni tist RS, St.35/14,21115,25117),ie Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na ... seji dne.... sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLO.ITVI REDNE DELOVNE USPESNOSTI RA\,'}IATEI.JICE
ZAVODA VRTCI OBdINE MORAVSKE TOPLICE ZALETO2O2O

I . dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice,
sogla5a z doloditvijo viSine dela plade za redno delovno uspeSnost ravnateljice za obdobje od 1. 7.

2020 do31.12.2020. Ravnateljica je dosegla 1000% vrednosti meril za ugotavljanje dela plade

za delovno uspe5nost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izpladilo redne delovne
uspe5nosti nameni 5%o polletne osnovne plade ravnateljice.

2. dlen

Ta sklep zadne veljati naslednji dan po sprejemu.

Zupan: Alojz Glavad

Vroditi:
Svet zavoda vrtci ohdine Moravske Toplice, Dolga ulica 29a, 9226 Moravske Toplice

2Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja.zgolj informativni delovni pripomocek, glede katerega oHina ne lamd odskodninsko alikako druga'e Predlagane resitve v predlogu all osnutku-predpisa ne ooo6 niino oer sprejetega predpisa (sesta todka 7. dtena uredbe oposredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (iJradni Ist nS, <t. ZCIfO).
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SVET ZAVODA

Stevilka: Ol3-412021-7

Datum:19.3.2021

oeeNa MoRAvSKE ToPLICE
Kranjdeva ulica 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

T.adeva: Soglasje za izplalilo dela plade za redno delovno uspe5nost ravnatelja

Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice je na svoji konstitutivni seji, ki je bila 4.3.2021.

ugotavljal delovno uspe5nost ravnateljice, Simone Kaudid. za ocenjevalno obdobje od L l.
2020 do 31.12.2020.

Sprejet je bil ugotovitveni sklep 5t.2:

Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica dosegla nA"/, vrednosti meril za

ugotavljanje dela plaie za delovno uspe5nost.

V skladu s tretjim odstavkom 22. a dlena ZSPJS viSino dela za redno delovno uspe5nost

ravnateljev dolodi organ" pristojen za njihovo imenovanje. Za delovno uspe5nost ravnateljev

se za leto 2020 nameni najmanj LYo in najved 5% njihove osnovne plaEe.

Sprejet je bil sklep 5t. 6:

Za redno delovno uspeSnost ravnateljice zavoda Vrtci obIine Moravske Toplice se

nameni 5 7o polletne mase njene osnovne plade.
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Ravnateljici za obdobje od l. 7. 2020 do 31, 12.2020 pripada del plade za delovno uspeSnost

v vi5ini 868,06 €.

V skladu s 7. dlenorn Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju vas prosimo za izdajo

soglasja za izpladilo dela plade za delovno uspe5nost ravnateljice, Simone Kaudid.

Lepo pozdravljeni,

Priloga:
- Ocenjevalni list
- Izplatilo redne delovne uspeSnosti ravnateljice

Gordana Podid,
predsednica
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Obrazec: Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnatelja

Obdina: MORAVSKE TOPL|CE

zavod.. vRTct oactrue MoRAvsKE TOpLlcE

Ravnatelj oz. ravnatelji SIMONA XauetC

Ocenjevalno obdobje od: O1.O1.ZO2O do: 31.12.2020 St. oni 36f

):i:::11,.1:^:l:.11,,1'::gll.1yerrrr za usotavrjanje detovne uspeinosti direktorjev s podrodja sorstva (v

lzpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda

1. Realizacija obsega progrcma - do 25 o/o

2. Kakovost izvedbe programa - do 35 %

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 %

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %

25,0A %

35,00 %

35,00 %

5,00 %

svet zavoda uvodoma za

JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizaciio sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkliivosti, ki
,iih ie ugotovil rnspektorat Rs za sorstvo in $port ari Radunsko soaisee Rsz

NE

DA

JE zavod dobil negativno mnenje Radunskega sodiS6a RS? NE

UGOTOVIWENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne 4.3.2021 ugotovil.

1' Ravnatelj na podlagi 19. dlena pravilnika ni upraviCen do dela plade za delovno uspesnost.

2 Ravnatelj je dosegel 100,00 % vrednosti meril za ugotavrjanje dera plade za derovno uspesnost.

Datum: [. ]. ZcZ,1 Predsednik svera zavoda: fre.&



VR'I'CI OBEINE MORAVSKE TOI'LICN
l)olga ulica 29A
9226 MORAVSKN TOPLICE

IZPI,AdTLO RRDNE DELOVNE TJSPESNOSTI RAVNATELJICE

[)atunr: 19.3.2021

Svet zavoda je sklenil, da se za izpladilo redne delovne urp"s*uTs,oo.a
nanreni naslednii odstotek osnovnih di ie/ravnate

lzpolrrila: Marlia Bogdan Molnar

Priloga:

Ocenjevalni list

Gordana Podid

predsedn ik Svela7&voda

Ime in priirnck NAZIV I)M PR MIN mesecev

nrandata v
obdobju od

1.7. do

31. t2.2020

DoseZen

odstotek

uspe5nosti

po merilih
in kriterijih

(ocen jevalni

list)

Znesek redne delovne
uspe5nosti - L bruto

Simona Kaudid RAVNNI"F]t,J
VR'I'CA

za socialno varnost l6.l0yo
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