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1. ZAKONSKAPODLAGA
Zakon o sisternu plad v javnern sektorju (Uradni list RS, St. 108/09 - uradno predi5deno
besedilo, 13110,59110,85/10, l07i 10, 35/11 - ORZSPJS49a,27ll2 - odl. US, 40/12 - ZUIF,
46/13,25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS 15,82115,23117 - ZDOdv,67ll7 in 84118),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev oseb javnega prava s
podrodja dela Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, 5t. 134/06);
Uredba o pladah direkto{ev v javnem sekto{u (Uradni list RS, 5t. 68/17,4118 in 30/18),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21ll5,25ll7).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Od 1. 7 . 2020 dalje se ponovno uporabljajo dolodbe Zakona o sisternu plad v javnem sektoq'u glede
izpladila redne delovne uspeSnosti. Direktorjem in ravnateljan tako pripada del plade za redno
delovno uspe5nost za obdobje od1.'7.2020 do 31. 12.2020,ki se izplada v letu 2021, na podlagi
poslovnega porodila za leto 2020. Postopek ugotavljanja redne delovne uspe5nosti doloda Pravilnik
o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev oseb javnega prava s podrodja dela
Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, 5t. 134/06).
V skladu s 3. odstavkom 22.a dlena Zakona o sistemu plad v javnern sektorju vi5ino dela plade za
redno delovno uspe5nost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje.
Svet zavoda TIC Moravske Toplice je sprejel sklep, da se za izpladilo redne delovne uspeSnosti
direktorice nameni 634,26 EUR, ter Obdino Moravske Toplice kot ustanoviteljico zaprosi! za
soglasje k omenjenemu sklepu.

3.

PREDLOG SKLEPA
Obdinski svet ObIine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
TIC Moravske Toplice o izplaiilu redne delovne uspe5nosti direktorici.

Zupan: Alojz Glavad, l.r.

Pripravila: obdinska uprava
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Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68/17, 4/18
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktog'ev oseb
javnega prava s podrodja dela Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, St. 134/06), in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115,25117), je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na ... seji dne .... , sprejel

DOLOiITVI REDNE DELO\,NE USPESNOSTI DIREKTORICI
TIC MORAVSKE TOPLICE ZALETO2O2O

SOGLASJE K SKLEPU O

1

. dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda TIC Moravske Toplice, sogla5a z
doloditvijo viSine dela plade za redno delovno uspe5nost direktorice za obdobje od 1. 7 . 2020 do 31.
12.2020. Direktorica je dosegla 95% wednosti 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 % letnih sredstev za osnovno plado direktorja, kar preradunano na 6112 zraia 634,26
EUR.
2. dlen
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po sprejemu.
Zupan: Alojz Glavad

Vroditi:

-

Svet zavoda TIC Moravske Toplice

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlra zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obaina ne iamti odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataia (Uradni list RS, 5t. 24116).

