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OB.INSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA:

PREDLOG SOGLASJ

AKIZPLAEIIU REDNE DELOVNE USPESNOSTI

RAVNATELJICE DOS PROSENJAKOVCI

I.

ZAKONSKA PODLAGA
Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno prediSdeno
besedilo, l3ll0, 59110.85/10, l07ll0, 35lll - ORZSPJS49a, 27112 - odl. US, 40/12 - ZUIF,
46113,25114 - ZFU,50ll4,95ll4 - ZUPPJSl5,82ll5,23ll7 - 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, St. 68/17, 4ll8 in 30/l 8),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.35114,21115,25117).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Od l. 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 1. 7. 2020 do 31.12.2020, ki se izplada v letu 202l,na
podlagi poslovnega porodila za leto 2020. Postopek ugotavljanja redne delovne uspe5nosti
ravnateljev s podrodja Solstva ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti
direktorjev s podrodja Solstva, ki doloda, da del plale za redno delovno uspe5nost lahko letno
znaia najved 2 osnovni pladi ravnatelja. Za delovno uspe5nost ravnatelja se lahko nameni
najmanj 2 oh in najved 5 % njegove letne osnovne plade v obdobju od l. 7. do 31 . 12.2020.
V skladu s 3. odstavkom22.a (lenaZakona o sistemu plad v javnem sektorju viSino dela plade
za redno delovno uspeSnost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje.
Svet zavoda DOS Prosenjakovci je sprejel sklep, da se za redno delovno uspe5nost ravnateljice
zavoda nameni 5 oh njene osnovne plade v obdobju od l. 7. do 31. 12. 2020, 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 DOS Prosenjakovi o izplaiilu redne delovne uspe5nosti ravnateljice.

Pripravila: obdinska uprava
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Zupan: AlojzGlavad
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OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva ul.3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Obiinski svet
Stevilka: 600-0007 12021 -2
Datum:
Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 3t.68117,4118
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s
podrodjaSolstva(Uradni listRS, St.8l/06,22108,39108 -popr., 104109,4110,6112in28121), in 16.
dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 21115,25117),je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na... seji dne.... sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLOEITVI REDNE DELO\TNE USPESNOSTI RA\TNATELJICE
DOS PROSENJAKOVCT ZALETO 2O2O

l.

dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Dvojezidna osnovna Sola
Prosenjakovci, soglaSa z doloditvijo vi5ine dela plade za redno delovno uspeSnost ravnateljice za
obdobje od l. 7.2020 do 31. 12.2020. Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za
ugotavljanje dela plale za delovno uspesnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za
izpladilo redne delovne uspe5nosti nameni 5ohnjene osnovne plade v obdobju od 1.7. do 31. 12.
2020.

2. dlen
Ta sklep zalne veljati naslednji dan po sprejemu.

Zupan: Alojz Glavad

Vroditi:
Svet zavoda DOS Prosenjakovci, Prosenjakovci

97

c, 9207 Prosenj akovci

2
Predlog oziroma osnutek Predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega
obtina ne jamei odskodninsko ali
kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku._predpisa ne bodo nujno del sp'rejetega pr"opi*
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Zadeva: Soglasje ustanovitelja pri doloCanju delovne uspe5nosti ravnateljice

(Uradni list RS, 5t. 68/17'
Na osnovi 7. dlena Uredbe o placah direktorjev v javnem sektorju
delovno
4l1gin 3O/1g), pojasnil v zvezi z dolocanjem obsega in izpladili sredstev za redno
pladne skupine 8) z dne 24' 7 '
uspesnost ravnateilev, direktorjev in tajnikov (javni usluibenci
javno
in okroznice Ministrstva
upravo)
za
je
izdalo Ministrstvo
zo'zo, st.: ol00-69/202ot26,kijih
,2a21,33, vas prosimo za izdajo
zaizobra1evanje znanost in ipbrt z dne 1 1 .3.2021, 5t.: 6030-1
soglasja ustanovitelja o viSini dela plade za redno delovno uspe5nost ravnateljice.

V

prilogi vam posiljamo Obrazec-Ugotavljanje delovne uspeinosti ravnatelja, Poslovno

poioeito in utemeljitev izplacila dela pla6e za delovno uspe5nost na podlagi meril, dolodenih s
pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nostidirektorjev s podrodja Solstva (Uradni
list RS, 5t. 81/06, 22t08,39/08 - popr , 104/09, 4110, 6112 in 28121)'

plade za delovno
Ravnateljica je dosegta 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela
je bilo
uspe5noit. ruiveaenJje bilo sprejeto na 14. seji sveta zavoda dne 26.2.2021, kjer
o/o
njene osnovne plade v
odlo6eno tudi, da se za delovno uspe5nost ravnateljice nameni 5
bo zagotovilo
uspeSnosti
obdobju od 1. 7. do 31 . 12. 2020. Sredstva za izpladilo delovne
ministrstvo pristojno za Solstvo.
prosimo vas za izdajo soglasja k delovni uspe5nosti ravnateljice. Ce ustanovitelj ne izda
soglasja v 30 dneh od prejema popolne vloge, se Steje da je soglasje dano.

Predsednica Sveta
Kornelij,a Torhad
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Postano priporaAeno s povratnico po poiti 24.3.2021
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Obrazec-lJgotavlianie delovneuspeSnosfl nvnate$a,
Poslovno poroAilo,
tJtemeljitev izplaCila dela plaAe za delovno uspeSnost

Obrazec : Ugotavlia nie delovne uspeSnosti ravnatelia
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Ocenjevalno obdobje od:

podrodja Solstva (v
Na podlagi 1g. dlena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s
narroriarranir. oravilnik)
nrarritnikl cvcl
zavad, uvodoma
uvodome za ocenievalno obdobje
obdObie uqOtavlia. da:
svet zavoda
JE zavod posloval z izguboi

NE

pomanikliivcsti' ki
JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizaciio sklepov in ukrepov oziroma odpravil
jih ie ugotovil lnspektorat RS za Solstvo in Sport ali Ra0unsko sodiBte RS?

DA

JE zavod dobil negativno mne.je Raeunskega sodiSea RS?

NE

lzpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda
1. Realizacija obsega programa

2. Kakovost izvedbe pnograma

'do

'do

25

?:5$

olo

35,00 %

35 %

3. Razvolna naravnanost zavoda - do 35

[ --esPolx

0,6

[

4. Zagotavljanje materlalnih pogojev - do 5 %

5,001%

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda je na seii 66s

--

i ZW1

ugotovil:

'6'
1.

pla6e za delovno uspesnost'
Ravnatelj na podlagi 19. 6lena pravilnika ni upravicen do dela

2.

Ravnatelj ie

dosegel 100,00 X vrednosti meril za ugotavljanie dela pla6e za delovno uspeinost'

Datum:
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G. iupan Alojz Glavae
Obdina Moravske Toplice

Kranjeeva ulica
Moravske Toplice

Zadeva: Utemoliitev izplalila dela plaEe za delovno uspeSnost ravnsteljice
Spoitovani g. iupan!
Po navodilh MIZS vam posredujemo utemeljitev za izpladilo delovne uspeSnosti ravnateljice
Jozefe Herman glede na spodaj opisane kriterije in sicer:

1.

Realizaciia obsega programa

-

do

25o/o

Realizacrja obveznega in razsirjenega programa oziroma pouka pri vseh predmetih ter drugih
oblik vzgoino-izobrazevalnega dela ucenci nase Sole ie 97,9o/o, kar ie razvidno iz
Poslovnega porodila in je nad 95o/o.

z

2.

Kakovost izvedbe programa

-do

35%

Sola ima opravljeno samoevalvaciio s podrocja pridakovanj ucencev in slarsev ter zaposlenih

v okviru poskusa Razsirjenega programa. Ravnateljica vsako leto poda samoevalvacijsko
porodilo elanom Sveta zavoda in uditeljskemu zboru. Prav tako konstantno iSce izboljsave
skupaj z uCiteliskim zborom.
201912O2Q zaradi koronavirusa nacionalno preverjanje ni bilo izvedeno. lz
prqsnjih Solskih let pa ima Sola opravljene vse analize in izdelane konkretne predloge za
izboljSavo pouka v smislu trajnostnega znanja naiih uaenc€v.

V Solskem letu

Sola je v Solskem letu 2019t2020 bila ena izmed 19 Sol v Sloveniji, ki izvaja poskus
>Uvajanje tujega jezaka v obveznem programu in preizkuianje koncepta razsirjenega
programa v osnovni Soli< pod okriljem ZRSS in MIZS. Poleg tega smo bili vkljuceni Se v
projekt ZRSS pod naslovom >Vklju6u1o6a Sola<. Velik napredek smo opravili na podro6ju
lKT, saj ima Sola izdelan na6rt razvoja digitalnih ve56in u6encev. Tudi v tem Solskem letu
smo se prikljudili programu SIO 2020, v okviru katerega smo pridobili sredstva za nabavo IKT
opreme za namene pouka. Dejavni smo tudi na mednarodnem podrodju, saj redno
sodelujemo z dvema Solama iz Madiarske. S Solo iz Gornjega Senika sodelujemo na
podro6ju udenja in poudevanja, s Solo CsesAreg pa na podrodju tekmovanj iz razumevanja
besedil v madiarskem jeziku.

3.

Razvojna naravnanost zavoda

- do 35o/o

lz LDN so jasno razvidni cilji, vezani na udni uspeh, zadovoljstvo udeleZencev v VIZ proe€su,
trajnostni razvoj, zagotavljanje materialnih in drugih pogojev dela. Projekti, ki so vklju6eni v
LDN, se navezujejo na vizijo, poslanstvo in vrednote Sole. V LDN je dolodeno, kako pogosto
in s katerimi metodami ter oblikami dela se preverja pravilnost izvajanja le teh. Program
razvoja Sole vsebuje cilje in strategije, ki podpirajo vizijo, poslanstvo in vrednote zavoda.
Program razvoja vzpodbuja trajnostni razvoj.
Ravnateljica izvaja hospitacije in posvetovalne razgovore z uditelji in ostalimidelavci. Njihovo
delo spremlja in analizira po predhodno izdelanih kriterijih. Hospitacije izvaja naertno in zelo
odgovorno. Strokovni delavci so predhodno seznanjeni s kriteriji. Na osnovi rezultatov
opravjenih hospitacij nairtuje izbolj3ave vzgojno-izobra2evalnega dela.

Na osnovi ugotovljenih potreb posameznih delavcev omogoda kakovostno izobraZevanje in
usposabljanje.

Na osnovi evalvacije svojega dela tudi sama nadrtuje svoj profesionalni razvoj. S
pridobljenim znanjem in izkuinjami izboljiuje svojo prakso vodenja in kompetence.

Sola uspeSno sodeluje tudi v nacionalnih in mednarodnih projektih. Rezultati se odraZajo v
znanju, spretnostih, ve5einah in vrednotah u6encev, kar dokazujejo izvedene evalvacije
projektov.

4. Zagotavljanje

materialnih pogojev

- do 5%

Ravnateljica izvala aktivnosti in si sistematieno prizadeva pridobiti dodatna sredstva z
naslova donacij, projektov ESS in drugih virov za izvajanje javne sluZbe ter izboljSanie
materialnih pogojev za delovanje zavoda. lz tega naslova smo zbrali 10.655,79 EUR
sredstev.
Svet zavoda je ravnateljici na svoji 14. seji dolodil 100
S spoStovanjeml
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delovno uspe5nost.

Predsednica Svela zavoda
Komelija Torhae Horvat
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Poslano po po$ti piporodeno s povratnico 24. 3. 2021
ObCina Monvske Toplice
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