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RXDNE DELOVI{E USPESNOSTI

1. ZAKONSKAPODLAGA

Zakon o sisternu plad v javnern sekto{u (Uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno prediSdeno
besedilo, l3l10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/1 I - ORZSPJS49U27/12 - odl. US, 40/12 - ZUIR,
46113,25114 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15,82115,23/17 - ZDOdv,67/17 in84/18),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev s podrodja Solstva (Uradni
list RS, 5t. 8l /06, 22108, 39/08 - popr., 104 I 09, 4 I 10, 6/ t2 it 28/21),
Uredba o pladah direktorjev v javnern sekto{u (Uradni list RS, 5t. 68117 , 4118 in 30/ 18),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115,25117).

2. RAZLOGIZASPREJEM

Svet zavoda DOS Prosenjakovci je sprejel sklep, da se za redno delovno uspe5nost ravnateljice
nameni 5 % njene osnovrle plade v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021, ter Obdino Moravske
Toplice kot ustanoviteljico zaprosil za soglasje k omenjenemu sklepu.
V skladu z veljavno zakonodajo direktorjern in ravnateljern pripada del plate za redno delovno
l. 2021 do 31. 12. 2021, ki se izplada v lefi 2022, na podlagi
uspeinost za obdobje od
poslovnega porodila za leto 2021. Postopek ugotavljanja redne delovne uspeinosti 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 znaia najved 2
osnovni pladi ravnatelja. Za delovno uspe5nost ravnatelja se lalko nameni najmanj 2 % in
najved 5 o/o njegove letne osnovne plade v obdobju od 1. l. do 31. 12.2021.
V skladu s 3. odstavkom 22.a dlerla Zakora o sisternu plad v javnern sektorju vi5ino dela plade
za rcdrro delovno uspeSnost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje. Svet zavoda odlodi
koliko % osnovne plade ravnatelja se nameni za njegovo uspe5nost. Sredstva zagotovi
ministrstvo, ki svetom zavodov priporoda, da za redno delovno uspeSnost ravnateljev glede na
okoliSdine, v katerih so delovali v letu 2021, nameni 5 %o letne mase osnovne plade ravnatelja.

l.

3.

PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet ObCine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
DOS Prosenjakovi o izplaiilu redne delovne uspe5nosti ravnateljice.
Zupan: Alojz Glavad

Pripravila: obdinska uprava
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Dopis sveta zavoda z dne
Predlog sklepa
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Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direkto{ev v javnern sektorju (Uradni list RS, St. 68/17, 4/18
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktoq'ev s
podrodjaSolstva(UradnilistRS,5t.81106,22108,39108 popr., 104/09,4110,6/12in28/21),in16.
dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21115,25117),je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na ... seji dne.... sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLOdITVI REDNE DELOVNE USPESNOSTI
RA\,'I\ATELJICE DOS PROSENJAKOVCI ZA LETO 2021

1

. dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Dvojezidna osnovna Sola
Prosenjakovci, soglaia z doloditvijo vi5ine dela plade za redno delovno uspe5nost ravnateljice za
obdobje od 1. l. 2021 do 31. 12. 2021. Ravnateljica je dosegla 100 % wednosti meril za
ugotavljanje dela plade za delovno uspe5nost za leto 2021, svet zavoda pa je sklenil, da se za
izpladilo redne delovne uspe5nosti nameni 5 7o njene osnovne plade v obdobju od 1. l. do 31. 12.
2021.
2. dlen
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po sprejemu.

Zupan: Alojz Glavad

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamti odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka 7. elena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24/16).
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Zadeva: Soglasje ustanovitelja pri dolodanju delovne uspeSnosti ravnateljice

Na osnovi 7. 6lena Uredbe o plaaah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68/17,
4118,30118, 116121,180121 in 29122), Pojasnilvzvezi z dolo6anjem obsega in izpladili sredstev
za redno delovno uspesnost ravnateljev, direktorlev in tajnikov (avni usluzbenci pla6ne
skupine B) z dne 24.7.2O2O,51.: 0100-69/2020/26, kijih je izdalo Ministrstvo za javno upravo)
in okroinice Ministrswa za izobl,azevanje znanost in Sport z dne 11. 3. 2021 , 5t.: 6030112021133, vas prosimo za izdalo soglasja o viSini dela pla6e za redno delovno uspe5nost
ravnatelja/ice.

V

prilogi vam posiljamo Obrazec-Ugotavljanje delovne uspesnosti ravnatelja, poslovno
porodilo in utemeljitev izpla6ila dela plaee za delovno uspesnost na podlagi meril, dolo6enih s
Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podroaia solstva (uradni
list RS, 5t. 81106,22108,39/08 - popr., 104109, 4110, 6112 in 28121).

Ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela pla6e za delovno
uspesnost. Navedeno je bilo sprejeto na 5. seji sveta zavoda dne 24. 2. 2022, ll!,er je bilo
odlo6eno tudi, da se za delovno uspesnosl ravnateljice nameni 5 % njene osnovne plaae v
obdobju od '1. 1. do 31. 12.2021. sredstva za izpladilo delovne uspeinosti bo zagotovilo
ministrstvo pristojno za Solstvo.
Prosimo vas za izdalo soglasja k delovni uspesnosti ravnateljice. e e ustanovitelj ne izda
soglas.ja v 30 dneh od prejema popolne vloge, se Steje da je soglasje dano.

Predsednica Sveta zavoda
GyOngyike Kranjec
Poslano piporoeeno s povratnico po posti 16. 3. 2022
Obtina Monvske Toplice
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Obrazec-Ugotavljanje delovne uspesnosti ravnatelja,
Poslovno porocilo.
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