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DIREKTORJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

I. ZAKONSKAPODLAGA
- Zakon o sistemu plad v javnan sektorju (Uradni list RS, St. 108/09 - uradno predi5deno

besedilo, 13110,59110,85/10, 107/10,35/l 1-ORZSPIS49a,27l12 -odl.US,40/12-ZUJF,
46113,25114 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS 15,82115,23117 - ZDOdv,67 /17 in 84118),

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev oseb javnega prava s

podrodja zdravstva (Uradni list RS, 5t. 57109 in33121),
- Uredba o pladah direktorjev v javnern sektorju (Uradni list RS, 5t. 68117 , 4/18 in 30/18),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15,25/17).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je sprejel sklepe o izpladilu redne delovne uspe5nosti
direktorici in pomodnici direktorice ter Obdino Moravske Toplice kot ustanoviteljico zaprosll za
soglasje k omenjenim sklepom
Direktorjan in ravnateljern v skladu z dolodili Zakona o sisternu plad v javnern sektorju pripada del
plade za redno delovno uspelnost za obdobje od 1. l. 2021 do 31. 12. 2021, ki se izplada v letu
2022, na podla$ poslovnega porodila za leto 2021 . Postopek ugotavljanja redne delovne uspe5nosti
ravnateljev s podrodja zdravstva ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspelnosti
direktorjev oseb javnega prava s podrodja zdravstva.
V skladu s 3. odstavkom 22.a dlena Zakona o sistemu plad v javnern sektorju viSino dela plade za
redno delovno uspeSnost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje.

3. PREDLOGSKLEPA
Obdinski svet ObCine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepom sveta zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota o izplaiilu redne delovne uspe5nosti direktorjem.

Pripravila: obdinska uprava Zupan: Alojz Glavad
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Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektoq'u (Uradni list RS, 5t. 68/17, 4/18
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direkto{ev oseb
javnega prava s podrodja zdravstva (Uradni list RS, 5t. 57109 ir 33121) in 16. dlena Statuta Obdine
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21/15, 25/17), je Obdinski svet Obdine Moravske
Toplice na ... seji dne .... , sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLOiITVI REDNE DELO\TNE USPESNOSTI DIREKTORJEM
ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA ZALETO2O2|

1 . dlen
Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravsweni dom Murska Sobota,
podaja soglasje k naslednjim sklepom sveta zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota:
- 3/2: Svet zavoda ra podlagi doseZenih meril v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje

delovne uspe5nosti direktoq'ev v osebah javnega prava s podrodja zdravstva dolodi oceno redne
delovne uspe5nosti za leto 2021 za direktorico Edith Liilek Sapatt, dr. med., spec. v vi5ini 100 %
wednosti meril.

- 3/3: Svet zavoda odloda, da obseg sredstev za izpladilo redne delovne uspeinosti javnih
usluZbancev pladne skupine B po KPJS znaia 3.848,38 EUR, kar predstavlla 5 o/o letnih sredstev
za osnovne plade jar.nih usluZbencev pladne skupine B v preteklern letu 2021 .

- 3/4: Direktorici Edith ZiLek Sapad,, dr. med., spec. se dolodi del plate za redno delovno
uspe5nost za leto 2021 glede na izpolnjevanje 100 % wednosti meril in v skladu z dolodbami
Kolektir.ne pogodbe za javni sektor v vi5ini 2.112,36 EUR.

- 3/5: Pomodnici direktorice za zdravstveno nego, Renati Gorjan, se dolodi del plade za redno
delovno uspe5nost za leto 2021 f,,ede na doseZeno 100 % wednost meril in v skladu z
dolodbami KPJS v vi5ini 1.736,12 EUR.

- 3/6: Delovna uspe5nost se pladni skupini B izplada po pridobitvi soglasja vseh obdin
ustanoviteljic in po pridobiwi soglasja Ministrstva za zdravje.

2. tlen
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po sprejernu.

Zupan: Alojz Glavad

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamti odgkodninsko ali
kako drugade, Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta totka 7, tlena uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znataja (Uradni list RS,5t. 24116).
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skladno s 4. alenom zakona o ukrepih na podrodju plaf in drugih stroikov dela v javnem sektorju za

leti 2020 in 2021ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, it.75119, v nadaljevanju:ZUPPJ52021)
javnim usluibencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plaie za redno delovno
uspesnost. Navedeni ukrep torej velja do vkljudno 30. juni.ia 2O2O, od 1. juliia 2020 dalje pa se je
priiela ponovno izplaievati redna delovna uspeinost v skladu z doloibami Zakona o sistemu plaa v
javnem sektoriu 1(v nadaljevanju: ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor2 in dolotbami Uredbe o
plaaah direktorjev v javnem sektorju3 (v nadaljevanju: Uredba). Redna delovna uspeinost direktorjev
se upoitevaje prvi odstavek 7. tlena Uredbe izplatuje enkrat letno na podlagi poslovnega poroaila, in

sicer za redno delovno uspeinost v preteklem letu, in je direktorjem lahko izplatana v letu 2022, na
podlagi poslovnega poroiila za leto 2O2L.

Upoitevaje doloibo aetrtega odstavka f. ilena Uredbe, se ta uporablja tudi za vriilce dolinosti
direktorjev, namestnike in pomoanike direktorjev ter alane uprave, kar pomeni, da se vsa pravila, ki se

nanaiajo na redno delovno uspeinost direktorjev uporabljajo tudi za pomoinike direktorjev.

Pri oblikovanju in izkazovanju ter delitvi mase sredstev za redno delovno uspeinost direktorjev se torej
upoitevajo vsi javni usluibenci, ki so pri proraiunskem uporabniku razporejeni na delovna mesta
pladne skupine B. Skupen obseg se izkazuje loieno od ostalih javnih usluibencev in ne posega v maso

ostalih javnih usluibencev.

V skladu s tretjim odstavkom 22.a ilena ZSPJS vi5ino dela plaie za redno delovno uspeinost
direktorjev doloii organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih dolodi pristojni

minister.

Upoitevaje doloabo tretjega odstavka 7. ilena Uredbe mora organ, pristojen za imenovanje direktorja,
pri odlotanju o viiini dela plaae za redno delovno uspe!nost pridobiti soglasje ustanovitelja.

Merila za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev so, na osnovitretjega odstavka 22.a ilena ZSPJS,

dolodena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktor.iev v osebah javnega

prava s podrodja zdravstva (Uradni list RS,5t. 33/21) in so podlaga za doloiitev viSine redne delovne
uspeinosti direktorjev in vrednotenje teh meril po posameznih podroajih javnega sektorja.

I 22. in 22.a alen ZSPI S (Uradni list RS, it. 108/09 - uradno preailaeno besedilo, 1.3l:1O,59lLO,85/70, LO7 /L0,35111-
ORzSPlS4ga,27 /72 - odl. U5, 40/12 - zulF,46h3,2s1t4 - zFU, solt{,95lr4 - ZUP 575,82175,23/7t -zDodv,67l77,
a4lfi in 2o4l27l
, uradni list Rs, it. 57 /08, 23/09,91109, 89 /ro, 89lLo, 4olt2, 46/73, 95 /74, 91/L5, 21/ 17 , 46117 , 69/ L7 in 8OlL8,v
nadaljevanju: (PJS).
3 Uradni list Rs, 5t. 68177,4/18,30118,176121 in 180/21) v nadaljevanju: Uredbe)
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ViSina dela plade za delovno uspeinost direktorja se dolodi na podlagi naslednjih meril:
o Poslovna uspeinost do35%
o Strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene sluibe do 30%
o Razvojna naravnanost zavoda do35%

Podrobnej5a predstavitev meril: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-
0697?sop=202 1-01-0697

V skladu z dolofbami Uredbe (drugi odstavek 7. tlena), direktorjem pripada redna delovna uspeinost
v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s KPJS. Skupen obseg sredstev za

plaiilo redne delovne uspeinostijavnih usluZbencev za leto 2008 znaia, upoitevaje doloibo 27 . ilena
KPJS,2% letnih sredstev za osnovne plade. Skupen obseg sredstev za pladilo redne delovne uspeSnosti
se za vsako naslednje leto doloti z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1.

septembra, pri demer se, v primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni doloden, v tekodem letu
uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.
UpoStevaje navedeno se, tako kot za ostale javne usluibence, tudi za direktorje v letu 2021 obseg
sredstev za redno delovno uspeinost doloia upoStevaje odstotek, kot je bil s KPJS doloden za leto
2008, in sicer v viiini 2% letnih sredstev za osnovne plaie.

V skladu z doloibo drugega odstavka 7. dlena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspeinost lahko
doloii tudi v viSjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s KPJS, pod pogojem,
da viSji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeSnost javnih usluibencev in pod
pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena.

Redna delovna uspe5nost direktorjev se torej, pod dolodenimi pogoji, lahko dolodi v viSjem obsegu,
kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pri iemer pa
je tudi v tem primeru treba upoitevati dolodbo prvega odstavka 22. ilena ZSPJS, ki skupni obseg
sredstev za pladilo redne delovne uspeinosti, doloia v vi5ini najmanj 2Yo in ne ved kot 5% letnih
sredstev za osnovne plade.

NajviSje moino izpladilo redne delovne uspe5nosti direktorjev se doloda upoitevaje 22.a ilen ZSPJS, ki
dolota da lahko redna delovna uspe5nost letno zna5a najvet dve osnovni mesedni plaii javnega

usluZbenca. Kot osnova se upoiteva viiina osnovne plaie javnega usluibenca v mesecu decembru
preteklega leta, torej osnovna plada direktorja, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za

mesec december preteklega leta.

V skladu z zakonodajo ocenjuje direktorica uspeSnost pomodnika direktorice za podrodje zdravstvene
nege - glavno sestro - po merilih za ugotavljanje uspeSnosti direktorjev s podrodja zdravja.
Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja delovne uspeinosti pomodnice direktorice za podrotje
zdravstvene nege - glavne sestre podajamo informacijo, da je direktorica ocenila, da Renata Gorjan
izpolnjuje lOO % vrednosti meril po pravilniku oz. jo je ocenila z oceno v viSini 1O0 %.

S spoitovanjem.

Pripravila:
Pravno-kad rovska sl ulba
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