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OBCINSKI SVET oBiINE MoRAVSKE ToPLICE

ZAdEVA: PREDLOG SOGLASJA K IZPLAdILU DELA PLATE ZA DELOVI{O
USPESNOST IZ NASLOVA POVEEANEGA OBSEGA DELA RAVI{ATELJICE VRTCEV
OBdINE MORAVSKE TOPLICE

1. ZAKONSKAPODLAGA
- 5. dlen Uredbe o delovni uspeSnosti 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. 35114,21/15,25117).

2. RAZLOGI ZASPREJEMSKLEPA
Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice je posredoval vlogo za podajo soglasja k delu plade
ravnateljice iz naslova povedanega obsega dela v dasu epidanije, ki je bilo uvrSdeno na dnevni red
15. seje obdinskega sveta, aje bila omenjena todka na seji umaknjena z dnevnega reda. Svet zavoda
Vrtci obdine Moravske Toplice predlaga, da upo5tevamo njihov predlog in ga obravnavamo na seji
obdinskega sveta.
O delu plade za pladilo delovne uspeSnosti 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 obdinski svet. Svet zavoda Vrtci obdine Moravske
Toplice je na 12. seji, dne 15. 1. 2021, sprejel sklep, da se ravnateljici zavoda v obdobju od 19. 10.
2020 do preklica epidernije prizna delovna uspe5nost iz naslova povedanega obsega dela v vi5ini 20
7o osnovne plade in zaprosil za soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti. Direktorje se glede
najvi5jega moZnega odstotka delovne uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela s spremernbo
Uredbe o delovni uspe5nosti iz naslova povedanega obsega dela za jayle 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 kalere lahko prejmejo najved 30 odstotkov osnovne
plade.

3. PREDLOGSKLEPA
Predlog sklepa bo na seji obiinskega sveta
volitve in imenovanja.

predlagala za mandatna vpralanja,

Pripravila: obdinska uprava : Alojz Glavad
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Stevilka: Ol3-412021-5

Datum:15. l. 2021

oginra MoRAVSKE ToPLICE
Kranjdeva ulica 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: Izplaiilo plaie delovne uspelnosti iz naslova poveianega obsega dela

Spo5tovani!

Obve5damo vas, da je Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice na svoji 12. redni seji, ki je

bila 15. 7.2021, 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 uspe5nost iz naslova poveianega obsega dela v vi5ini

20 odstotkov osnovne plaie.

V skladu 22. odstavkom 5. dlena Uredbe o delovni uspe5nosti iz naslova povedanega obsega

delaza javne usluZbence, vas prosimo za soglasje.

Marjana Kolar
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Stevilka: 602.lf2021-l
Datum: 8. 1.2021

zADEY A: Pove{rn obscg dele ze ravnateljico zavoda vracev oblioe Morevrke Toplice

SpoStovana!

Z razglasitvijo epidemije 19. 10.2020,je bil ponovno izpolnjen eden od pogojev za izpladilo dodatka

za delo v rizidnih razmeralu kot ga doloaa I l. todka prvega odstavka 39. dlena Kolektivne pogodbe

za javni sektor. Delodajalci smo dolZni doloditi dela in naloge, ki se opmvljajo v nevamih pogojih

dela, ter Cas. kojejavni usluZbenec opravljal delo in naloge v nevamih pogojih dela. Kot odgovorna

oseba zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice sem to naredila in s tem vsem zaposlenim omogoCila

izpladilo dodatka.

Ob tem pa se sprasujem, zakaj do dodatka kot javni usluZbenci nismo upravideni tudi ravnateui.

Formalni odgovor pomam, saj nam je bilo v okroinici MIZS 5t. 410-1512020730 pojasnjeno, da

Ddirekbrji javnih zavodov oz. ravnatelj i do dodatka nismo upravideni<. Tapis je v nadaljevanju

utemeljen s rtetrtim odstavkom 23. dlena ZSJPS, ki dolota, da direktorjem dodatek za nevainosl in

posebne obremenitve ne pripada.< Ob vsem tem se kot ravnatelj wtca podutim manjvredno. moje

zdravje v tem trenu&u ni enakolredno zdravju ostalih zaposlenih.

Vrtci smo v dasu razglaiene epidernije ves das odptri oz. izvajamo NUJNO VARSTVO. Zavedam se,

daje narava dela v izrednih razrnerah takSna. da od ravnatelja terja stalno pripravljenost in odzivnost

ter delo s prekomemimi obremenitvami, prepritana pa sem, da bi se lahko naSe delo tudi ustrezno

ovrednotilo. Ravnatelji smo Ze od spomladanske razglasitve epidemije naprej prekomerno

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

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

za5dito zdravja in Zivljenja vs€h vpletenih deleZnikov - otrok (posledidno tudi njihovih star5ev) in

zaposlenih. Veliko dasa ravnatelj preZivi v vlogi motivatorja hkrati pa mora opozarjati oz. vzlaajati

pri dolodenih zahtevah, da lahko delo teCe v najboljSi moZni meri.

$ r\ $. lltoj \ tlcc.coot



ObvsemtemseravnateljisootamoSstiskamizaposlenih'otrok'patudinjihovihstarsev.Sstrani
pristojnihinstitucijravnateljiprejemamoskopainnepravodasnaobvestila(vpetekpopoldneoz.
lteter.izmedijev...).Reorganizacijodela.obveStanjestar5evinzapostenihtakovelikokrat
opravljamo v dela prostih dnevih (sobotah in nedeljah, tudi praaikih)'

v casu razglaSene epidemije smo imeli tudi v nasem vrtcu izpad kadra (tako strokovnih delavcev, kot

tudi tehnidnih in administrativnih). Kot ravnatelj sem poskrbela, da je kljub pomanjkanju dolodenih

kadrov delo potekalo nemoteno. Sama sem prevzela dolocena dela teh oseb. pa tudi poiskala pomod

pri drugih _ iudi zunanjih sodelavcih. 7a dela, zzkateranisem bila usposobljena saj to moje delovno

mesto ne pr€dvideva, sem se dodatno izobraievala oz. usposabljala. verjamem, da mi to ob pomoci

drugihosebnebiuspelo,aprepriCanasem'dasemkotravnateljzralaorganiziratidelonanacin'da
ni prihajalo do nepotrebnih Tastoiev oz' teiav '

VelikovsegasemZezapisala,zatoverjamem,dasteprepomali'dasmoravnateljipomemben'rudi
nepogre5ljiv 6len pri ohranjanju zdravja otrok (starsev) in zaposlenih' Svoje delo sem ves das

opravljalaspolnoodgovomostjoinseobtemmaksimalnotrudila'dasekoronaviruspovrtcihnebi
Siril. Glede na epidemioloSko .iiko , na5". vrtcu lahko trdim, da nam je to v veliki meri tudi uspelo

insamoupamolahko'dabomotudivnaprejtakouspeSnivna3ihprizadevanjihzapreprecevanje
Sirjenja koronavirusa

prepridana sem, da boste tudi vi prepoznavali stopnjo obremenjenosti ravnatelja ter da cenite moje

delovposebnihpogojihinsezavedateprispevkadruzbipriohranjanjuzdravjavsehljudi,ki
zagotovo presega obidajne naloge ravnatelja'

de porzamem . ..

DodatekzadelovtveSanihraznerah'kotgadolodall.toekaprvegaodstavka3g.dlenaKolektivne
pogoaU" za javni sektor, mi ne pripada 

'"6u'n"rn 
pa' da je glede na vsa dela' ki sem jih v tem easu

opravljala. moZno izplaeilo po'"e-"gu oisega dela- po >Uredbi o delovni uspe5nosti iz naslova

povedanega obsega dela ^ iuun" uttJben"en' Mlagam' da se mi od 19' l0' 2020' do preklica

epidemije,prim",ecnemdohodkuiznaslovapovecanegaobsegadela'odobriizpladilo20e/ododatka.

7-aizplaLllopovedanegaobsegadelapotrebenskleporgana(svetazavda)'kijepristojenza
imenovanje in soglasje pristojrlega organa lokalne skupnosti (zupana)' v katai je sedei uporabnika

proraduna (5. dlerl 2. alinea)

Z Zeljo po ugodni reSitvi Vas lepo pozdravljam'

Simona Kaudid. ravnatelj ica
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