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oBiINSKI SVET OBCINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA: PREDLOG SOGLASJA K LZPLAEILU REDNE DELOVI{E USPESNOSTI
RAYI\ATELJICE VRTCEV OB.INE MORAVSKE TOPLICE

1. ZAKONSKAPODLAGA
- Zakon o sisternu plad v javnern sektorju (Uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno predi5deno

besedilo, 13/10,59/10,85/10, 107/10,35/1 I - ORZSPJS49u27/12 -odl. US, 40112-ZUJF,
46113,25114 - zFU,50114,95114 - ZUPPJSIS, 82115,23117 - ZDOdv,67/l'1,84/18 in
204/21),

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspelnosti direllorjev s podrodja Solstva (Uradni
list RS, 5t. 81106,22108,39/08 - popr., lMl09,4ll0,61121n28l2l),

- Uredba o pladah direktorjev v javnern sektorju (Uradni list RS, St. 68/17, 4118,30/18, 11612l,
180/21 in29122),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114,21/15,25/17).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice je sprejel sklep, da se za redno delovno uspe5nost
ravnateljice zavoda nameni 5 %o njene osnovne plade v obdobju od l l. do 31. 12.2021, ter
Obdino Moravske Toplice kot ustanoviteljico zaprosil za soglasje k omenjenernu sklepu.
V skladu z veljavno zakonodajo direktorjern in ravnateljern pripada del plade za redno delovno
uspe5nost za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, ki se izplada v lefi 2022, na podlagi
poslovnega porodila za leto 2021. Postopek ugotavljanja redne delovne uspelnosti ravnateljev s
podrodja Solswa ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direkto4'ev s

podrodja Solstva, ki dolod4 da del plade za redno delovno uspe5nost lahko letno znala najve( 2
osnovni pladi ravnatelja. Za delovno uspe5nost ravnatelja se lalrko nameni najmanj 2 % in
najved 5 % njegove letne osnovne plade v obdobju od I . 1. do 31. 12. 2021 .

V skladu s 3. odstavkom 22.a dlera Zakona o sistemu plad v javnern sektorju vi5ino dela plade

za redno delovno uspe5nost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje. Svet zavoda odlodi
koliko % osnovne plade ravnatelja se nameni za njegovo uspe5nost.

3. PREDLOGSKLEPA
ObCinski svet ObCine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
Vrtci obline Moravske Toplice o izplaCilu redne delovne uspe5nosti ravnateljice.

Pripravila: obdinska uprava

Prilose:

- Dopis sveta zavoda z dne 25. 3. 2022

- Predlog sklepa

Zupan: Alojz Glavadtf



Predlog

OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva ulica 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
ObCinski svet

Stevilka: Ol 4-0006 / 2022-2
Datam:. 29.3.2022

Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktoq'ev v jar.nem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68/17, 4/18
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev s

podrodjaSolstva(Uradni listRS, St.81/06,22108,39108 -popr., 104/09, 4/l0,6112in28l2l),in16.
dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114, 21115, 25117), je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na ... seji dne.... sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLOdITVI REDNE DELOVNE USPESNOSTI
RAVNATELJICE \'RTCEV OBdINE MORAVSKT TOPLICE ZALETO2O2I

I . dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice,
sogla5a z doloditvijo vi5ine dela plade za redno delovno uspe5nost ravnateljice za obdobje od 1. 1

2021 do 3l . 12. 2021 . Ravnateljica je dosegla 100 % wednosti meril za ugotavljanje dela plade za
delovno uspe5nost za leto 2021, svet zavoda pa je sklaril, da se za izpladilo redne delovne
uspe5nosti nameni 5 o/o njene osnovne plade v obdobju od 1.1. do 31.12.2021.

2. dlen

Ta sklep zadne veljati naslednji dan po sprejernu.

Zupan: Alojz Glavad

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstnvlja zgolj informatjvni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne jamti odlkodninsko ali
kako drugate. Predlagane reEiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta totka 7. dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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SVET ZAVODA

Stevilka: 011-lt2022
Datlurlll.25.1.2022

osCINn r,IoRAvsKE ToPLICE
Ikanjdeva ulica 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: Soglerle za lzplalilo dele plele za redno delovno uspclnost ravnatelje

Svet zavoda Vrtci obdine Moravske Toplice je na svoji 2. redni seji, ki je bila 10.3.2022,
ugotavljal delovno uspe5nost ravnateljice, Simone Kaudid, za ocenjevalno obdobje od l. l.
2021 do 3r. 12.2021.

Sprejet je bil ugotovitveni sklep St. 2:

Svet zavoda je ugotovil, da je ravneteljica doregle lfi)7o vrednosti meril z,a ugotevljenje
dela plale za dclovno uspelnost.

V skladu s tretjim odstavkom 22. a Eleru ZSPJS vi5ino za redno delovno uspe5nost ravnateljcv
dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje. Za delovno uspesnost ravnateljev se za leto 2021
nameni najmanj 2% in najved 5% njihove osnovne plade.

Sprejet je sklep 5t. l0:

Za redno delovno uspernost ravnateljice zavoda vrtci obrine Morevske Toplice se nameni
57o letne mase njene osnovne plrIe.
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Ravnateljici za oMobje od 1.1.2021do 31. 12.2021 pripada del plade za delovno uspeSnost v
viSini 1.736,12€.

V skladu s 7. llenom Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju vas prosimo zz izAajo
soglasja za izplaCilo dela plade za delovno uspeSnost ravnateljice, Simone Kaudid.

Lepo pozdravljeni,

Priloga:
- Ocenjevalni list
- Izpladilo redne delovne uspe5nosti ravnateljice
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