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OB.INSKI SVET OB.INE MORAVSKE TOPLICE

PREDLOG SOGLASJA K IZPLAEILU REDNE DELOVNE USPESNOSTI
DIREKTORJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

ZAdEVA:

-

I.

ZAKONSKAPODLAGA
Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 108/09 uradno

prediSdeno

besedilo, 13110,59110,85/10, 107/10, 35/1 1 - ORZSPJS49a,27ll2 - odl. US. 40/12 - ZUJF,
46113.25114 - ZFU, 50/14, 95114 - ZUPPJSI5,82/15,23117 - ZDOdv, 67 /17 in 84/18),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev oseb javnega prava s
podrodja zdravstva (Uradni list RS, 5t. 57109 in33l2l),
Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 68/17, 4ll8 in 30/18),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,5t. 35114,21115,25/17).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Od l. 7 . 2020 dalje se ponovno uporabljajo dolodbe Zakona o sistemu plad v javnem sektorju glede
izplatila redne delovne uspe5nosti. Direktorjem in ravnateljem tako pripada del ptade za redno
delovno uspeSnost za obdobje od 1.7.2020 do 31. 12. 2020, ki se izplada v letu 2021, na podlagi
poslovnega porodila za leto 2020. Postopek ugotavljanja redne delovne uspeSnosti ravnateljev s
podrodja zdravstva ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev oseb
javnega prava s podrodja zdravstva.
V skladu s 3. odstavkom 22.a Elena Zakona o sistemu plad v javnem sektorju vi5ino dela pla(,e za
redno delovno uspeSnost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje.
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je sprejel sklepe, razvidne iz priloZene Vloge za
izdajo soglasja k izpladilu redne delovne uspeSnosti za leto 2020, ter Obdino Moravske Toplice kot
ustanoviteljico zaprosiI za soglasje k omenjenim sklepom.

3.

PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepom sveta
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota o izplaCilu redne delovne uspelnosti direktorjem.
Zupan: Alojz Gtavad

Pripravila: obdinska uprava
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Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 68/17, 4ll8
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev oseb
javnega prava s podrodja zdravstva (Uradni list RS, 5t. 57109 in 33121) in 16. dlena Statuta Obdine
Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21115,25117),je Obdinski svet Obdine Moravske
Toplice na... seji dne .... , sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLOEITVI REDNE DELO\.TNE USPESNOSTI DIREKTORJEM
ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA ZALETO 2O2O

l. dlen
Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota
podaja soglasje k naslednjim sklepom sveta zavodaZdravstveni dom Murska Sobota:
- 5ll: Svet zavoda doloda skupni obseg sredstev za pladilo redne delovne uspeSnosti za pla(no
skupino B v letu 2020 v vi5ini 1.924,20 EUR, kar predstavlja 5 % polletnih sredstev za osnovne
plade zaposlenih pladne skupine B. Pladno skupino B v zavodu predstavljata delovni mesti
direktorice in pomodnice direktorice zapodrodje zdravstvene nege - glavna sestra.
- 512: Svet zavoda napodlagi doseZenih meril v skladu s Pravilnikom o merilihza ugotavljanje
delovne uspe5nosti direktorjev v osebah javnega prav_a s podrodja zdravstva dolodi oceno redne
delovne uspe5nosti zaleto 2020 za direktorico Edith ZiLek Sapad, dr. med., spec. v vi5ini 100 %
vrednosti meril.
- 513: Direktorici Edith LiZeU Sapad, dr. med., spec. se dolodi del plade za redno delovno
uspe5nost za leto 2020 glede na izpolnjevanje 100 % vrednosti meril in v skladu z dolodbami
Kolektivne pogodbe za javni sektor v vi5ini 1.002,71 EUR.
- 514: Pomodnici direktorice zazdravstveno nego, Renati Forjan, dipl. m. s. se dolodi del plade za
redno delovno uspe5nost zaleto2020 glede na doseZeno 100 o/o vrednost meril in v skladu z
dolodbami KPJS v vi5ini 921,49 EUR.
- 515: Delovna uspe5nost se pladni skupini B izplaia po pridobitvi soglasja vseh obdin
ustanoviteljic in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.
2. dlen
Ta sklep zalne veljati naslednji dan po sprejemu.

Zupan Alojz Glavad

Vroditi:
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica24,9000 Murska Sobota

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obiina ne jamti odSkodninsko ali
kako drugaie. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta toaka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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Spo5tovanil
skladno s 4. llenom zakona

o ukrepih na podroiju prae in drugih strolkov dera v javnem
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskraditvi pokojnin (uradni rist Rs, 5t, 75/79,
v
nadaljevanju: zuPPJS2021) iavnim usruibencem in funkcionarjem do 30. junija
2o2o ne
pripada del plade za redno delovno uspeinost. Navedeni ukrep torej
verja do vkljutno 30.
junija 2020, od 1. julija zo20 dalje pa se priEne rzpralevafl redna
delovna uspelnost v skladu
z dolodbami Zakona o sistemu plad v javnem sektorju 1 (v nadaljevanju: ZSPJS), Kolektivno
pogodbo za javni sektor2 in dolodbami Uredbe o plaaah direktorjev javnem
v
sektorju3 (v
nadaljevanju: uredba). Redna derovna uspelnost direktorjev se upoltevaje prvr odstavek i.
tlena Uredbe irplaiuje enkrat letno na podlagi poslovnega porodila, in sicer za redno delovno
uspelnost v preteklem letu, in je direktorjem rahko izplatana v retu 2021, na podragi
poslovnega porotila za leto 2020.
upogtevaje dolotbo detrtega odstavka 1. alena uredbe, se ta uporablja tudi za vrlilce
dolinostl dlrektorjev, namestnike in pomoinike direktorjev ter alane uprave, kar pomeni, da
se vsa pravila, ki se nanalajo na redno delovno uspeSnost direktorjev uporabljajo tudi za
pomotnike direktorjev.

Pri oblikovanju in izkazovan,iu ter delitvi mase sredstev za redno delovno uspelnost
direktorjev se torei upoltevajo vsi javni usluibenci, ki so pri proraiunskem uporabniku
razporejeni na delovna mesta plalne skupine B. skupen obseg se izkazuje lodeno od ostalih
iavnih uslu:bencev in ne posega v maso ostalih javnih usluibencev.
V skladu s tretjim odstavkom 22.a dlena

vilino dela plale za redno delovno uspesnost
direktorjev dololl organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih doloEi
pristoini minister.
ZSPJS

I 22. ln 22.a aten ZSPJS (Uradni llst RS, !t, 108/09 uradno preallaeno besedllo, 13/10, 59/10, 85
/70, fO7/10,35/LLoRzsP.ls49a, 27112 - odt. US,40h2 -ZUF,46113,25l14 -ZtU, s0/r4,931L4 -zUP 5r5,92h5,23/17 -z,Odu,6?/L7ln
84/18)
I uradni list Rs, !t. 57108 ,23109,9L1o9,89110,89/10, 40112, 46h3,95114,9!$,2!/17, 46177,69117 1r 80/18, u
nadaljevanlu: l(PIS).
, UradniliJt R5,!t.68/17,4/18 in 30/18, v nadaljev,nju: Uredbel
lD !a oDv: sI.940954@ /TRR podr.aun lt: 01280-60309 2 2660
IBAN CODE; S 1S6012 806030922660 / SwFT C0DC: ESUSl2X
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Viiina dela plate za delovno
u spesnost direktoria se
doloti na podlagi naslednjih meril:
poslovna uspeSnost
Strokovnost, kakovost in varnost
lzvajanJa ,avne zdravstvene
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pravilniku.

V skradu z dorodbami Uredbe (drugi
odstavek 7. ,ena), direktorjem pripada
uspeinost v okviru obsega sredstev,
redna
ti
n#"n'i*"iilrU... v skladu s KpJS. derovna
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21 .s.tare javne usrulbence,
tudi za drrektorje v retu 2o2o
obseg sredstev za redno delovno
:o^t
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dotoien za teto 2008, in sicer v
visini zz
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V skladu z dorodbo dru'ega odstavka
7.,ena uredbe pa se drrektorjem redna
uspeinost tah ko dotodi tudi v
derovna
viljem oUr.rr, f,oiLl,
..,ilriLu","rU"na
sredstva
s KPJS, pod pogojem, da vilji
v skladu
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v,skladu 2 zakonodajo ocenjuje direktorrca uspeSnost
pomocnrka direktorice za podroaje
zdravstvene nege - glavno sestro _ po merilih
za ugot"rtj*;e uspelnosti direktorjev s
podroija zdrav.ja.
Na.podlagi izvedenega postopka ocenjevanja
delovne uspelnosti pomoanice direktorice za
podrofje zdravstvene nege gravne sestre podajamo
informacijo, da je direktorica ocenira,
d.:.*:n:* Gorjan izpolnjuje 100 % vrednosii ,n.rit po pravitnik,
oz. jo je ocenila z oceno v

viSini 100 %.

Na podlagl navedene zakonske p^odlage, uspelno
zakrjudenega retnega posrovnega porotira
za leto 2020, ob podani oceni 100 % vrednosti merit po

eraviinitu o meririh

,. ,eo;rrj.ii"

delovne uspe5nosti direktorjev v osebah javnega prava podrodja
s
zdravstva turJanr rist n's,
!t.33/21) oz. predlagamo, da na podlagi tretjega odstavka 7.
dlena Uredbe podate soglasje k
izglasovanim sklepom sprejetih na 9g. seji sveta zavoda
dne 1g.03.2021, kot sledi:

5/L svet

zavoda doroia skupni obseg sredstev za prariro redne
derovne uspeSnosti za
platno skupino B v retu 2o2o v vr3ini 1.92420 EUR,
kai predstavlya 5% pofletnrh sredstev ra
osnovne plate zaposrenih praine skupine B. pra;na skuprna
B v zavodu predstavrlata derovni
mesti direktorice rn pomotnrce drrektorice za podroEje zdravstvene
nege -grawra sestra,
5/2r svet zavoda na podragi doselenih merir v skradu; pravflnrkom
o merIh za u8otavrjan,le
delovne uspelnosfl direktorJev v osebah javnega prava s podrolja
zdravstva (ur;dni
it' 33/21) doloEi oceno redne derovne uspesnosti za reio 1020 za direkorico Edrthrist Rl,
zEek
SapaC, dr. med,, spec. v vl!ini 100% vrednosti meril.
5/3:
Edith ziiek sapai, dr. med. spec, se doroli der prale za redno
derovno
-Direktoricl
uspe5nost
za reto 2o2o grede na izpolnjevan,ie loo% vrednosfl
merfl ln v skradu z dorolbami
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v vllini 1.002,71 EUR.
5/4: Pomocnicidirektorice za zdravstveno nego, Renatr Gorjan,
dipr.m.s, se dorofl del prale
za redno delovno uspelnost za leto 2020 glede na doselene
ioo% vrednosti merll in v siladu
t dololbami KPJS v vllinl 921,49 EUR.
5/5: Delovna uspelnost se pratni skupini B izprara po pridobitvi sograsja
vseh obiin
ustanoviteljlc in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.

S

spoltovanjem.

Predsednik sveta lavoda
Srboljub CURCtC, dr.med.spec.
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Pripravila:
Pravno-kadrovska sluiba
Mateia Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
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