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Zadevaz Predlog za tzdaio soglasja za izplaiilo dela plaie za redno delovno uspe5nost
direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je
Obiina Podletrtek

S 1. julijem 2020 se je za javne usluZbence sprostilo izpladevanje redne delovne uspe5nosti v
skladu z dolodbamiZakona o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 108/09 -
uradno predi5deno besedilo, l3ll0, 59110,85/10, I07lI0, 35lll - ORZSPJS49a, 27112 - odl.
us,40lt2-zuIF,46lt3,25lt4-zFU,50lt4,95lt4 -zuPPJSl5,82ll5,23ll7 -ZDOdv,
67117,84/18 :rn204121, v nadaljevanju: ZSPJS) in Kolektivne pogodbe za javm sektor (Uradni
list RS, 5t. 57108, 23109,91109,89/10, 89/10, 40112, 46113,95114, 9ll15,2lll7, 46/17, 69117

in 80/18, v nadaljevanju: KPJS).

V skladu s 3. odstavkom 22.a dlena ZSPJS viSino dela plade za redno delovno uspeSnost

ravnateljev, direktorjev in tajnikov dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi
meril, ki jih dolodi pristojni minister. Vi5ina redne delovne uspe5nosti direktorja se dolodi na
osnovi ocene po merilih, dolodenih v pravilniku za posamezno podrodje javnega sektorja,
upoStevaje poslovno porodilo proradunskega uporabnika. UpoStevaje dolodbo tretjega odstavka
7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68/17, 4/18 in 30/18,
v nadaljevanju: Uredba) mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odlodanju o vi5ini
dela plade za redno delovno uspe5nost pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega
prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proraduna lokalne
skupnosti, mora biti podano tudi soglasje prist<rjnega ministra. Soglasje mora biti izdano
najkasneje 30 dni po prejemu vloge zaizdajo soglasja. ie ustanovitelj soglasja v 30 dneh od
prejema popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje ne za.vtne, se Steje, da je soglasje dano.

Na podlagi navedenega so bile na Obdino Poddetrtek naslovljene vloge svetov zavodov za
podajo soglasij k izpladilu dela plade za redno delovno uspe5nost direktorjev in ravnateljev
javnih zavodov, katerih ustanoviteljicaoz. soustanoviteljicaje Obdina Poddetrtek.

Spodnja tabela prikazuje viSino dela pla(, zaredno delovno uspe5nost direktorjev in ravnateljev,
kot so jo dolodili sveti zavodov:



Javni zavod ravnatelj/direktor Ocena redne
delovne
uspe5nosti

Vi5ina dela plale za redno
delovno uspe5nost (bruto)

Glasbena Sola Rogaika Slatina Tatlana Solman t00% 1.736,12 EUR (oz. 5%)
Razvoina agenciia Sotla Boiana Zaberl 98% 1.543,40 EUR(o2.5%)
VIZfil. OS Roga5ka Slatina Apoloniia Kun5tek 100% 1.669,35 EUR(o2.5%)
Liudska univerza RogaSka Slatina mae. Lidiia Sovinc 100% 1.736,12 EUR (oz. 5%)
Osnovna Sola Poddetrtek Sonia Svaiger 99% 1.877,80 EUR(oz. 5%)
Zdravstveni dom Smarie pri Jel5ah JasnaZerak 90% 761,63 EUR (oz. 5%)
Zdravstveni dom Smarie pri JelSah Nataliia Klun 90% 1.601,40 EUR (oz. 5%)
Zdravstveni dom Smarie pri Jel5ah Lea Romih 90% 351,52 EUR(o2.5%)

Pripravila: Katja
viSja I
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PREDLOG SKI,EPA ST. 1:

Obiinski svet Obiine Podietrtek daje soglasje k viSini dela plaie za redno delovno
uspe5nost ravnateljice Glasbene Sole Rogalka Slatina, ge. Tatjane Solman, za obdobje od
01. Ol.202l do 31. 12. 2021 v viSini 1.736,12 EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST.2:

Obiinski svet Obiine Poddetrtek daje soglasje k vi5ini dela pla6e za redno delovno

uspeinost direktorice JZ Razvojna agencija Sotla, ge. Bojane Zaberl, za obdobje od 01.

01.2021do 31. 12.2021 v viSini 1.543,40 EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST.3:

Obiinski svet ObIine Podietrtek daje soglasje k vi5ini dela plate za redno delovno

uspeSnost ravnateljice VIZ ll.l. OS Rogaika Slatina, ge. Apotonije Kun5tek, za obdobje
od 01. 01. 2021 do 31. 12.2O2l v viSini 1.66935 EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST. {;

Obiinski svet Obiine Pod6etrtek daje soglasje k vi5ini dela plate za redno delovno
uspeinost direktorice Ljudske univerze Rogalka Slatina, ge. Lidije Sovinc, za obdobje od
01.01.2021do 31. 12.2021 v viSini 1.736,12 EURbruto.

PREDLOG SKLEPA ST.5:

Oblinski svet Obiine Podietrtek daje soglasje k vfiini dela plaie za redno delovno
uspelnost ravnateljice Osnovne Sote Podietrte\ ge. Sonje Svajger, za obdobje od 01. 01.

2021 do 31. 12.2021v viSini 1.877,80 EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST.6:

ObCinski svet Obiine Podietrtek daje soglasje k vi5ini dela plade za redno delovno
uspe5nost direkt orice JZ Zdravstveni dom Smarje pri Jel5ah, ge. Jasne Zerak, za obdobje
od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021 v vilini 761,63 EUR bruto.



PREDLOG SKLEPA ST.7:

ObEinski svet Obiine Podietrtek daje soglasje k vi5ini dela plaie ge. Natalije Klun za

redno delovno uspeSnost pomoinice direktorice JZ Zdravstvenidom Smarje pri JelSah za

obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021 in za redno delovno uspeinost v. d. direktorice za

obdobje od 01.06. 2021 do31.12.2021v viSini 1.601,40 EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST.8:

Obdinski svet Obiine Podietrtek daje soglasje k viiini dela plaie za redno delovno
uspe5nost strokovne vodje JZ Zdravstveni dom Smarje pri Jeliah, ge. Lee Romih, za
obdobje od 01. 01. 2021 do 31. l2.2L2l v viiini 351,52 EUR bruto.



JAVNI VZGOJNO-IZOBRAZEVALNI ZAVOD
GLASBENA SOLA ROGASKA SLATINA
Kidriaeva ulica 25 a
3250 ROGASKA SLATINA 03-1{ ?t22

*.:OB-2/2022-6
Oatum: 14. 3. 2022

OB.INA PoD.ETRTEK

Trika cesta 59

3254 Podfetrtek

ZADEVA: Soglasje pri doloianju delovne uspeinosti ravnatelja

Ravnatelj ni upraviien do dela plade za delovno uspesnost, de v ocenjevalnem obdobju zavod posluje
z izgubo ali de zavod dobi negativno mnenje Raeunskega sodiSta Republike Sloveniie, ki se nanala na
das trajanja mandata ravnatelja. V javnem zavodu JVlz Glasbena Sola RogaSka Slatina ni navedenih
ovir za izplatilo delovne uspeinosti. Prav tako pojasnjujenlo, da sklep ne bo imel nikakrlnih posledic
oz. ne ustvarja novih obremenitev za proradun ustanovitelja.

iBtA

V skladu s tretjim odstavkom 22.a dlena ZSPJS viSino dela plade za redno delovno uspeSnost direktorjev
dolof i organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, kijih doloe i pristojni minister, v solswu
je to Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev s podrodja Solstva. Upoitevaie
dolodbo tretjega odstavka 7. llena Uredbe o pladah direktorjev (uradni list Rs st. 68/L7,4/!8,301!A,
l.16/27, 780/2o2L in 29/20221mora organ, pristojen za imenovanje dtrektorja, pri odloaanju o visini
dela plade za redno delovno uspesnost pridobiti soglasje ustanovitelja. Sbglasje ustanovitelja je
potrebno tudi v primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna ikupnost in se ne
financirajo iz proratuna lokalne skupnosti, v tem primeru je potie'bno tudi soglasje pristojnega
m inistra.
V skladu z dolodbami Uredbe (drugi odstavek 7. dlena), direktorjem pripada redna delovna uspe3nost
v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor
(Uradni list Rs, ir. s7 /os, 23/09,9t/o9, s9ho,89lLo,4oltz,46/t3,ss/t4, st/ts:zt/tt,4e/17,6s/17
in 80/18, v nadaljevanju: KPJS). skupen obseg sredstev za plaiilo redne _delovne uspelnosti javnih
usluibencev za leto 2008 zna5a, upoitevaje dolodbo 27. ilena Kp.ls,2% Letnih sredstev za osnovne
plade. V skladu z dolotbo drugega odstavka 7. elena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspelnost
lahko doloti tudi v vi3jem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s riJS, pod
pogojem, da viSji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost javnih usluibencev in
pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena. Glede na dejstvo, da sta slednja pogoja
izpolnjena, je Svet JVIZ G5 Rogaika slatina sprejel sklep, da se skupen obseg sredstev za plaSilo redne
delovne uspelnosti ravnateljice za leto 2021 se dolodi v obsegu s %. Glede na to, da uredba v primeru
direktorjev/ravnateljev javnih zavodov posebej ne doloia pristojnosti za doloditev viSjega obsega
sredstev redne delovne uspeinosti (nad zagotovljenim v skladu s KPJS), o tem odloaa organ, ki je
pristojen za doloditev viSine dela plaie za redno delovno uspeinost direktorja/ravnatelja, torei organ
pristojen za imenovanje ravnatelja javnega zavoda.



skladno s predhodno navedenim, prosimo obdine ustanoviteljice, da izdajo potrebna soglasja za
naslednje:

1. Obseg sredstev za platilo redne delovne uspelnosti ravnateljice za leto 2021 se doloti v obsegu
5 %, saj je izpolnjen pogoi, da ta obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspesnost
javnih usluibencev in so sredstva za ta namen zagotovljena.

2. Odloaitev o vilini dela plaae za redno delovno uspeSnost ravnateljice Glasbene Sola Rogalka
Slatina. Skladno s prejeto oceno redne delovne uspeinosti v vi5ini tbO %, se doloti del pla-te za
redno delovno uspejnost v viSini 1.736,12 evrov bruto.

Pripravila:

Priloga:
- sklep o doloiitvi ocene ROU za ravnateljico
- sklep o doloaitvi visine dela plaEe za RoU za ravnateljico

Predsednica Sveta zavoda
Glasbene iole Rogaika Slatina
Helena Hartman+€--.----:-



Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (ur. l. Rs, It. 108/09-zspJs-upB13 s
spremembami), uredba o pladah direktorjev javnem sektorju (ur. l. RS, it. 69/zot7,4/zor8,3o/2o1"8,
75/20L9 -ZUPP)52021, v nadaljevanju: UPDJS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje deltvne uspe5nosti
direktorjev s podrodja Sotstva (Ur. t. Rs, st. 81/06, 2z/o9,3g/og-pop(.,- ro4/i)g,-4lho, 6/12 in 28lzrl,
Zakona za uravnote:enje javnih financ (ur. l. Rs, !r.40/Lz in naslednji, v nadaljevanju: ZUJF), Za'kona
o ukrepih na podroiju plad in drugih stroSkov dela v javnem sektorju za leti 2O2O in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (Ur. L RS, 5t. 7512019; zuppJs2021), uredbe o napredovanju javnih usluibencev v
pladne razrede (ur. l. RS it,51108 in naslednji, v nadaljevanju: Uredba), Dogovoia o plaaah in drugih
strolkih dela v javnem sektorju (ur. l. Rs, 5t. 8o/1s, v nadaljevanju: oogovor) in a. drena pogodbe o
zaposlitviSt. 7OO-2/202L-I6 z dne 70. L2.202L, je Svet zavoda Glasbene Sole Roga5ka Slatinaia svoji
10. redni seji dne 24.2.2022 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOEITVI OCENE REDNE DELOVNE USPESNOSTI

RAVNATEUICE GLASBENE SOIE NOENSXR SLATINA ZA OBDOBJE OD 01. 01. 2O2\ DO
31. t2.202L

Ravnateljici Glasbene Sole Rogaika slatina (v nadaljevanju: ravnateljici) se za obdobje od 01.
01. 2021 do 3t. !2.2OZf dobdi ocena redne delovne uspeinosti.

svet zavoda ugotavlja derovno uspe5nost ravnateua na podragi merir, kijih doroca pravirnik o
merilih za ugotavljanje derovne uspeinosti direktoijev s podro-ija iorsiva. z zadnlo ,pr"r",.nuo
Pravilnika , kije bila objavrjena v Uradnem ristu gt. G/12 ie je poenostavir postoie ugotavrjanja
delovne uspeinosti s podrodja direktorjev s podrotla iorswa, v katerem so izstopari preobieini
in podrobni ocenjevalni listi.
Edini merili, od katerih je odvisna viiina dela plaie za delovno uspeinost ravnatelja sta:- izpolnitev letnega programa dela oziroma
- zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda.

Ravnateljici se ocena redne delovne uspeinosti za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. !z.2ozL
dolodi na podlagi izpolnitve letnega programa ter zaBotavljanje dodatnih materialnih sredstev
za delo zavoda v skladu z naslednjimi kriteriji:

L. Reali zaciia obsepa rograma - do25%

obrazloiitev: : Realizacija pouka je bila kljub delu na daljavo s strani uiiteljev tudi
realizirana, kar je razvidno iz njihovih porotil. Kljub delu na daljavo, so udenci redno
prejemali naloge in jih tudi izvajali.

L



Obrazloiitevr
Kriteriji in merila za kakovost izvedbe programov so javni nastopi, doseiki na mednarodnih in
driavnih tekmovanjih ter druge oblike vkljudevanja iole v javnost.
Glasbena 3ola je v letu 2oz1 sodelovala na driavnem tekmovanju TEMslG, ki je bilo
organizirano za clrRE (uienki sta prejelieno bronasto in eno srebrno plaketo), oRGLE (uienec
je prejel zlato plaketo), SOLFEGGtO (utenka je prejela zlato plaketo).
udenci so se udeleiili tudi mednarodnih tekmovanj: Mednarodno tekmovanje celeia
(tri utenke so osvojile srebrne plakete). Malivirtuozi so se udeleiiliMednarodnega tekmovanja
v Pragi, kjer so prejeli 1. nagrado, Mednarodnega tekmovanja v parizu, kjer so prejeli i.
nagrado Na mednarodnem tekmovanju v ldriji se je uienec udele:il tekmovanja iz oigel in
prejel nagrado za najboljlega tekmovalca tega tekmovanja.
Moinost nastopanja smo uresnidevali tudi z zdru:evanjem online nastopov preko ZooMA in
TEAMSoV in se ob koncu leta zdruiili z Zavodom za Solstvo, Mlz5 ter zvezo slovenskih glasbenih
5ol ter zdruiili glasbene lole in vsak dan v tednu ob 1g. uri predvajali online nastope-uiencev
glasbenih !ol. Tako smo grasbene iore tudi prispevare k promociji za vpis v iorsko reto
2027/2022 na driavni ravni.

2. Ka kovost izvedbe oropram a-do35%

3. Ra otna n ravnano st zavoda do35%

4. otavl an em erialn o -5

Obrazloiitev:
uaitelji si nenehno prizadevamo za grasbeno izobrazbo utencev. Grasbena iora po svojih
moinostih vkljuiuje uaence obsoterja in Kozjanskega, skrbi in vpriva za ohranitev kurturne
dediSdine, izobraiuje in vzgaja mrade v kurturi ter spodbuja vkrjuievanje utenceu ki zakrjuiijo
lolanje, da se vkljudujejo v razne sestave, godbe in pevske zbore, oU tem pa skrbi ia
profesionalni razvoj tako uiencev kot zaposrenih. Razvojno skrbimo za sodobno opremo
zavoda in oddelkov, kjer poudujemo. skulamo biti racionarni, a krjub temu omogoditi siariem
in utencem dogodke, ob katerih se prijetno poautijo in s katerimi osmisrimo nale posranstvo
Sirjenja glasbene umetnosti in kulture.

Obrazloiitev:
Glasbena lola je v retu 2021 izvedra vet investicij. obnoviri smo garderobe z obrazinjenimi
klopmi v 2. nadstropju in prepreskari zgornje nadstropje pod poiarnimi roputami. za nastopanje
smo dali izdelati premiEni oder, s katerim rahko krozimo po obsoterju in Kozjanskem. rzvedri
smo.menjavo tekstilne obroge v uiirnici za harmoniko. Nabaviri smo maro pozavno, raEunski
strojdek za tajniltvo, velike citre za poudevanje, eno veliko pozavno, tri tamburice bisernice,
dva otroika roga, malo trobento, veliko trobento, namizni ratunalnik za raiunovodstvo in



Doloditev ocene redne delovne uspe5nosti za obdobje od 01. 01. 2021 do 3L. L2. ZO2!

Ravnateljici JVIZ Glasbene !ola Rogaska Slatina pripada del plaee za delovno uspeinost, ie vsaj delno
izpolni vsako posamezno merilo iz tega sklepa. Doseiena merila, izraiena v yo iz L.,2. 3. in 4. t;ake ll.
llena tega sklepa, se se5tevajo.
Na podlagi 7. tlena Uredbe se ravnateUici Glasbene lole RogaSka Slatina na podlagi doseienih meril iz
ll. tlena tega sklepa doloti redna delovna uspeSnost v vi(ini i00 %.

tv.
Na podlagi UPDJS, zUJF, zUPPJs2o2l in Dogovora, se del plate za redno delovna uspelnost ravnateljici
Glasbene Sole Rogaika slatina izplata za obdobje odr.L.zoztdo 31. 12.2021, o aemer bo ravnatellici
izdan poseben sklep.

eno Apple tablico. lz driavnih sredstev smo pridobili Stiri prenosne raiunalnike, tri stacionarne
raiunalnike, napravo za dezinfekcijo zraka, hitre teste za testiranje, maske in drugi material,
potreben za delo v trenutni situaciji.

ilt.

Stevilka: 013-2/2022-3

Oalumi 24.2.2022

Predsednica Sveta zavoda
Glasbene Sole Rogaika Slatina

lena Hartm



JAVNI VZGOJNO-IZOBRAZEVALNI ZAVOD
GLASBENA SOLA ROGASKA SLAIINA
Kidrifeva ulica 26 a
3250 ROGASKA SLATINA

Tatjana SOLMAN
Personalna mapa javnega uslu:benca
arhiv

Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plaa v javnem sektorju (Ur. l. RS, !t. 108/09-ZSp.,S_UpB13 s spremembami),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (ur. r. RS, it. 57108 s spremembami), uredbe o praiah direktorjev ; javnem
sektorju (ur. r. Rs, 5t. 68/2017, 4/2078,30/2078, rL6/2027, 180120)7 in 29/20;2, v naaar;evanlu: irrors;,
Pra.vilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev s podroEja iolstva (ur. t. ns, it. sr7oo, zzloa,
39/08-popr., 704/09, 4/r0,6/72 in 21l27l, zakona o ukrepih ni podioiju piaE in aruiih strolro, a.iu ,l*nu,
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni usktaditvi pokojnin (ur. l. Rs, jt. lslzotg, :jpTzo;zupplszozr), i. aenapogodbe o zaposlitvi St Too-2/2o2L-76 z dne 10. 12. 2021, sklepa 10. redne seje Sveta zavoda Glasbene Eole
Rogalka slatina z dn e 24.2.2022 pod,loako 5. o obsegu sredstev za plaailo redn" a.torn. rrp.lnoriii"i srr"p.
:,11*,Y, ":.""^t"dne 

d-elovne uspeinosti ravnateljiae ivlz Glasbene !ole Roga5ka statina za leto j021, ii.013
212022-3, z dne 24. 2.2022, Svet zavoda Glasbene Sole Rogaika Slatina sprejme naslednji

o Dorocrwr vrsrNE DErA prAcE zA RrtIiTrr,ou"o ,rpEsNosr RAVNATEUTcE
Glasbene Sole Rogalka Slatina za OBDOBJE OD Ol. 01. 2OZ1 DO 31, 12. 2O2t

1' Ravnateljici Glasbene !ole.RogaSka slatina se 2a obdobje od 1.1.2021do 31.12.2o21skladno 2 obseSom
sredstev za delovno uspegnost direktorjev, ki je bil doloien na 10. redni seji Sveta zavoda z dne 24. 2.
2022, ter skladno s prejeto oceno redne delovne uspesnosti v visini 1oo i, aorori o"ipLi".. ,"ono
delovno uspesnost v viiini 1..736,1.2 evrov bruto.

2' Napodlagi 7. ilena Uredbeoplatah direktorjev v javnem sektorju mora organ, pristojen za imenovanje
direktorja (ravnatelja) pri odlotanju o vi!ini dela flade za redno delovno ulpe!nost direlto4i priaouiti
soglasje ustanovitelja.
soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost in se ne financiraio iz proraiuna lokalne skupnosti, v tem primeru je potrebno tuii soglaslepristojnega ministrstva - Ministrstva za izobraievanje, znanost in 5port. tzptatito aetovne uspeinosti se
opravi po prejemu soglasij iz prejsnje toike.

Obrazloiitev:
svet zavoda Glasbene Sola Rogaska slatina.je na svoji 10. redni seji 2 dne 24. 2.2022 doloEil skupen obsegsredstev za plaEilo redne derovne uspesnosti ravnaterjice za reto 202i, v viiin i 5 %, saj je izporn;en f[go;,-aa teobseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost ostali; javnih usluibencev in ,o ,raJitri .. t,namen zagotovl.iena. Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanie delovne uspeinosti oirer<iorjev i-poaroejaiolstva (Ur. l. Rs, it.81/06, 22108,3g/ol-popr., Lol/og, ilto, a/lz ii za/z\ j.'ruvnatef;ica pie;lii oJ"* roo%,.redna delovna uspesnost pa se ji je dolodita v viiini t.236, ti evrov bruto. skiadno z navedenimi pootalami seje tako-ravnateljica doloaila vllina plaie za redno delovno uspesnost, kot izha.ia iz izreka tega skleii. rrri*a"nidel plaae za redno derovno uspelnost se ravnaterjici izpraia po prelemu sograija obiin ustaiovitetii. 

-'-

Pravni pouk:

zoper ta sklep je moina pritoiba v rokuS-ih dneh od vrotitve tega sklepa. pritoiba se vloii pisno in se naslovi naSvet zavoda Glasbene Sole Rogaika Slatina Rogaska Slatina.

Predsednica Sveta Glasbena iola

Vrofeno

Stevilka : 013-2/2022-4
DaIumt 24.2.2022

Helena Hartman,^t-<
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OBEINE KozJE, PoDEETRTEK,
ROGATEC, ROGASKA SLATINA,
SruRrur pnrtr$ex

Smarje pri Jel5ah, 10.3.2022

Zadeva: Vloga za izdajo soglasja za izplaiilo dela plaie za redno delovno uspe5nost direktorice
Razvojne agencije Sotla za obdobje od 1. 1. 2O21 do 31. t2.2O2t

SpoStovani,

na podlagi Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Ur.l. RS, it. 68177, 4h8,30/78, 776/21. in
L8Ol27l vas prosimo za izdajo soglasja k sklepu Sveta zavoda Razvojne agencije Sotla, sprejetem na 3.

redni seji, dne 28. 2.2022. S sklepom je bila direktorici RA Sotla Bojani Zaberl dolodena viSina dela plade

za redno delovno uspeinost.

Svet zavoda Razvojne agencije Sotla je na 3. redniseji, dne 28.2.2022, izvedel postopek ocenjevanja
direktorice za ocenjevalno obdobje od 1. 1. 2021 do 37. 12.2021,.V postopku je ovrednotil posamezna
merila doloiena v Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev oseb javnega
prava s podroEja dela Ministrstva za gospodarstvo (Ur.l. RS, 5t. L34/061. Na podlagi se5tevka vseh
doseienih meril (izraienih v %) je bilo ugotovljeno, da je direktorica dosegla skupno 98 % meril za

ocenjevanje delovne uspeSnosti v letu 2021.

Svet zavoda Razvojne agencije Sotla je na 3. redni seji, dne 28. 2. 2022, odlodil tudi, da direktorici za

obdobje L.7.2021 do 37.12.2021, pripada del plaie za redno delovno uspe5nost, v vi5ini 5 % skupne
mase njene osnovne plade, pri iemer se kot osnova upoiteva osnovna plaia direktorice za december
preteklega leta, kar zna5a 1".543,40 EUR bruto.

Prosimo obdine ustanoviteljice za izdajo soglasja za izpladilo dela plade za redno delovno uspeinost
direktorice Razvojne agencije Sotla za preteklo leto.

Lepo vas pozdravljam,

mag. Suzana Likar, L r.

Predsednica sveta zavoda

, .\ . 1',: , .) .r { J-: r'- -J,\,SSTLA"

Priloga: :"r'lir-' r:;'il-l EiSl..t
- Sklep Sveta zavoda 3. redne seje, z dne 28. 2.2022,
- Letno poroEilo javnega zavoda Razvojna agencija Sotla za leto 2021- ie poslano obdinam

ustanoviteljica m.
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Na podlagi 22. in 22.a alena Zakona o sistemu plaa vjavnem sektorju (Uradni list RS, it. 108/09 - uradno
pref iSieno besedilo, 73/10,59/10,85170, r07 /10,35/11 - ORZSPJS4 9a,27 /tZ - odt. US, 40/1,2 - ZUt,
46/73, 25/14 - ZtU, 50/1,4, 95/74 - ZUPPJS7S, 82/tS, Z3/r7 - ZDOdv, 67/17, 84/tg in 204/2L; v
nadaljevanju: ZSPJSI,2T. alena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, it. 57/08, 23/09,
97/09,89/Lo, 89/70, 40/12, 46173,9s1L4,97/7s,2L/77, 46/17,69/17 in 80/18; v nadatjevanju: KpJs),
Uredbe o plaiah direktorjev v javnem sektorju (U radni list RS,5t. 68/t7,4/tB,30/t8,It6/2Linf8O/2L;
v nadaljevanju: Uredba) in Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev oseb
javnega prava s podroija dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologljo (uradni list RS, it.
t34/06; v nadaljevanju: Pravilnik) ie Svet zavoda Razvojne agencije Sotla, na 3. redni seji, dne 28. 2.
2022, sprejel naslednji

SKLEP

1. Bojani Zaberl, zaposleni na delovnem mestu direktorice Razvojne agencije Sotla, iifra
delovnega mesta: 8017880, se za obdobje L. L.2OZl do 31. 12.2021 dolodi ocena redne
delovne uspeinosti, ki v skupnem se5tevku meril Pravilnika znaia 98 %.

2, Direktorici za obdobje l. t. 2O2L do 31. 12. 2027, Wipada del plaEe za redno delovno
uspelnost, v vilini 5 % skupne mase n.iene osnovne plade, kar znaia 1.543,40 EUR bruto.

3. K izplaiilu redne delovne uspeinosti direktorice morajo podati soglasje obiine ustanoviteljice.

4. lzplaiilo redne delovne uspeSnosti se opravi po podanih soglasjih iz prejsnje todke

Obrozloiitev:
Redno delovno uspeinost, kot eno od vrst delovnih uspeinosti, ureja ZSPJS v 22. in 22.a Elenu. V skladu
s tretjim odstavkom 22.a dlena ZSPJS visino dela plaie za redno delovno uspeinost direktorjev dolo6i
organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih doloii resorni minister. Pri dolodanju
vi!ine redne delovne uspeinosti direktorja se, upoStevaje poslovno poroiilo proradunskega
uporabnika, ocenijo merila dolodena v pravilniku za posamezno podroije javnega sektorja in se na tej
osnovi doloii viSina redne delovne uspeinosti direktorja. Le-ta se direktorju ne izplada v doloienih
primerih, taksativno navedenih v pravilniku resornega ministrstva, zaradi katerih direktor ni upravi6en
do dela plade za redno delovno uspeinost, ie npr. poslovno leto zakljuii z izgubo.

Za direktorico javnega zavoda Razvojna agencija Sotla se, za ocenjevanje oz. ovrednotenje delovne
uspeinosti, uporablja Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspelnosti direktorjev oseb javnega
prava s podroi.ja dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Pravilnik).

Vi5ina dela plade za delovno uspelnost direktorice se dolodi na podlagi naslednjih meril:

- poslovna uspelnost do 55%

- kakovost opravljanja dela do35%
uainkovitost poslovanja do 70 o/o,

RAZVOJT]A

AGENCIJA

SOTLA

+386(0)3 81718 60
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Poslovna uspelnost direktorice za leto 2021je bila ovrednotena kot sledi:

- izpolnjevanje letnega programa dela,

- gospodarnost in racionalnost poslovanja,

- uiinkovito izvajanje nalog z vpeljavo novih organizaci.jskih ali

tehnoloikih re5itev.

30%

L5%

8%

Kakovost opravljanja dela direktorice je bila ovrednotena kot sledi:

- vpeljani sistem spremljanja kakovosti, 70%

L5%prispevek k poenostavitvi postopkov, hitrosti reievanja zadev in
izvajanjem nalog v roku,

vestnost in natananost pri delu ter uspelno sodelovanje z

udeleienimi akterji.
to%

Utinkovitost poslovanja direktorice je bila, glede na pravodasnost, nataninost in doslednost izvajanja
predpisov in pooblastil, ovrednotena v viSini 10 %.

Na podlagi navedenih meril je Svet zavoda Razvojne agencije Sotla, na 3. redni seji, dne 28.2.2022
izvedel postopek ocenjevanja direktorice za obdobje od t. !.ZOZL do 31. 12. 2021 in ugotovil, da je
direktorica dosegla seitevek vseh meril v viiini 98 %.

Pravilnik nadalje glede izraiuna dela plade za delovno uspeinost direktorja pravi, da se le-ta izraauna
tako, da se seitevek doseienih odstotkov iz meril pomnoii z dvakratnikom osnovne meseEne plade

direktorja v mesecu decembru preteklega leta. Ker pa veljavna Uredba doloda, da se direktorjem v
javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava del plaie za redno
delovno uspeinost izplaiuje v okvirih, kijih dolota zakon, je glede izplatila le-tega potrebno upoStevati
omejitve, ki.iih doloaa ZSPJS. ZSPJS glede obsega sredstev za redno delovno uspeinost doloaa, da znaia
skupen obseg sredstev za plaiilo redne delovne uspeinosti najmanj 2% in ne ved kot 5% letnih sredstev
za osnovne plaie.

V skladu z doloibo drugega odstavka 7. ilena Uredbe se tako direktorjem redna delovna uspeinost
lahko doloEi v maksimalnem 5 % obsegu, pod pogojem, da ta viSji obseg ne posega v obseg sredstev za
redno delovno uspe!nost javnih usluibencev in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena.
Glede na dejstvo, da sta navedena pogoja za izplaiilo viijega obsega sredstev izpolnjena, je Svet
Razvojne agencije Sotla sprejel sklep, da se skupen obseg sredstev za plaiilo redne delovne uspeinosti
direktorice za leto 2O2L doloai v obsegu 5 %.

Upoitevaje doloabo tretjega odstavka 7. ilena Uredbe mora Svet zavoda Razvo.jne agencije Sotla, pri
odlodanju o viSini dela plate za redno delovno uspeinost direktorice, pridobiti 5e soglasje
ustanoviteljev. soglasje ustanovitelja mora biti izdano najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo
soglasja. ee ustanovitelj po prejemu popolne vloge soglasja ne izda v tem roku, oziroma njegove izdaje
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SOTLA

+386(0)3 817 18 60
info@rasotla.sj
www.ra-sotla.si

AlkerEev trg 24
3240 Smarje pri .Jel5ah

Slovenija



t RAZVOJNA

ACLi',ICIJA

SLTTI A

ne zavrne, se 5teje, da je soglasje dano. Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati poslovno porodilo in
utemeljitev izplaiila dela plaie za delovno uspe5nost na podlagi meril, dolodenih s pravilnikorn
pristojnega ministra.

Smarje pri Jel5ah, dne 28. 2.2022

mag. Suzana Likar, l. r.

Predsednica Sveta zavoda

VroEiti:

RAZVOJIJA AGENCIJA
"SOTLA"

iwranle pRt JELSAT-l

Obdinam ustanoviteljica m,

arhiv.
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vrz ru. osNovNA Soul
noceSxl SLATTNA
lzletni5ka 15
3250 Roga5ka Slatina
Tel.: 03-818-5401
Fax:03-818-5402

SVET ZAVODA
VIZ III. OSNOVNE SOLE
ROGASKA SLATINA

ilr. osNovNA
ROGATKA $LAIINA

17 -03- 20n

pu.wylw
Datum: 15. 3. 2022
Stevi lka : 900-212022-2

OBETNA PODEETRTEK
Zupan
Peter MISJA
TrSka cesta 5
3254 PODEETRTEK

Zadeva: Pro5nja za soglasje k ugotovljeni delovni uspe5nosti ravnateljice VIZ llt. OS
Roga5ka Slatina, Apolonije Kun5tek

Spo5tovani gospod Zupan !

Svet zavodaYlZ lll. OS Roga5ka Slatina je na 3. seji, dne, 8. 3.2022 izvedel postopek
ugotavljanja delovne uspe5nosti ravnateljice Apolonije Kun5tek za ocenjevalno obdobje od
1.1.2021 do 31 .12.2021.
Na podlagi dokumentiranega porodila ravnateljice so 6lani Sveta zavoda podali in
soglasno potrdili pripadajode odstotke po posameznih todkah ocenjevalnega lista.

V prilogiVam po5iljamo izpolnjen ocenjevalni list za ugotavljanje delovni uspe5nosti
ravnateljice Apolonije Kun5tek ter Vas prosimo za VaSe soglasje.

S spo5tovanjem

Predsednica sveta zavoda
Melita RadmanovicF
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JAVNI VZGOJNO-IZOBRAZEVALNI ZAVOD
III. 05 ROGASKA SLATINA
lzletniika ullca 15
3250 ROGASKA SLATINA

\1.: 9OO-2/2022-4

Datum: 1.5. 3. 2022

OB.INA PoD.ETRTEK

Trika cesta 5

3254 PODEETRTEK

ZADEVA: Soglasje pri doloEanje delovne uspe5nosti ravnatelja

V skladu s tretjim odstavkom 22.a dlena ZSPJS viSino dela plaie za redno delovno uspeinost direktorjev
doloti organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih doloii pristojni minister, v Solstvu
je to Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrodja solstva. Upostevaje
doloibo tretjega odstavka 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev (Uradni list RS 5t. 681t7, 41L8, 3O/t8,
2O3/2Ol mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odloianju o visini dela plaie za redno
delovno uspe5nost pridobiti soglasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru
oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proraiuna lokalne
skupnosti, v tem primeru je potrebno tudi soglasje pristojnega ministra.
V skladu z dolodbami Uredbe (drugi odstavek 7. ilena), direktorjem pripada redna delovna uspeinost
v okviru obsega sredstev, kiso za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor
(Uradni list RS, 5t. s7 /o8,23/09,97109,89/L0,89/Lo,40/12,46113,9s/14,91/Ls,21/17,46/t7,69177
in 80/18, v nadaljevanju: KPJS). Skupen obseg sredstev za plaiilo redne delovne uspelnosti javnih
usluibencev za leto 2008 zna5a, upoStevaje doloibo 27. alena KPJS, 2% letnih sredstev za osnovne
plade. V skladu z doloEbo drugega odstavka 7. dlena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspeinost
lahko doloEi tudi v vi5jem 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. Glede na dejstvo, da sta slednja pogoja
izpolnjena, je Svet zavoda VIZ tlt. OS Rogaika Slatina sprejel sklep, da se skupen obseg sredstev za
platilo redne delovne uspeinosti ravnateljice za leto 2027 se dolodi v obsegu 5 %. Glede na to, da
Uredba v primeru direktorjev/ravnateljev javnih zavodov posebej ne doloia pristojnosti za doloaitev
viSjega obsega sredstev redne delovne uspeinosti (nad zagotovljenim v skladu s KpJS), o tem odloda
organ, kije pristojen za doloiitev viSine dela plade za redno delovno uspeinost direktorja/ravnatelja,
torej orBan pristojen za imenovanje ravnatelja javnega zavoda.

Ravnatelj ni upraviden do dela plade za delovno uspeinost, te v ocenjevalnem obdobju zavod posluje
z izgubo ali de zavod dobi negativno mnenje Radunskega sodisda Republike Slovenije, ki se nanaia na
aas trajanja mandata ravnatelja. V javnem zavodu Vlz lll. O5 Rogaika Slatina ni navedenih ovir za
izplaiilo delovne uspeinosti. Prav tako pojasnjujemo, da sklep ne bo imel nikakrinih posledic oz. ne
ustvarja novih obremenitev za proraiun ustanovitelja.



Skladno s predhodno navedenim, prosimo obtine ustanoviteljice, da izdajo potrebna soglasja za
nasled nje:

1. Ol.rseg sredstev za plaiilo redne delovne uspelnostl ravnateljice za leto 2020 se doloii v obsegu
5 %, saj je izpolnjen pogoj, da ta obseg ne poseBa v obseg sredstev za redno delovno uspeinost
javnih usluibencev in so sredstva za ta namen zagotovljena.

2. Odloiitev o viiini dela plaie za redno delovno uspesnost ravnateuice VIZ lll. OS Rogaika Slatina.
Skladno s prejeto oceno redne delovne uspesnosti v viSini 100 %, se doloti del plade za redno
delovno uspeinost v viSini 1.659,35 evrov bruto.

Pripravila: Olga Drofenik l. r

Namestnica predsednice Sveta
zavoda VIZ lll. 05 Rogaska Slatina:

Udka- 5ipec,y

!

<.

2 r
Priloga:

- sklep o doloaitvi ocene RDU za ravnateljico
- sklep o doloiitvi viSine dela plaie za RDU za ravnateljico



Obmzec : U gotavlja nie delovne us peSnosti ravnablja

ObCina: SLATINA

Tavodl' ilt.

Ravnablj oz ravnablJl

Ocenjevalno oMobje od: 01.oLm21 do: 31.12.2021 St oni

l{a podlagi 19. 6lena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s podroCia Solstva (v
nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uodoma za oMobje da:

lzpolnitev letrcga programa dela brzagotavftrnle dodatrih mabrialnih srcdstevza delo zavoda

1. Realizaciia obEega ptograma -do25% 25,00

2. Kakovost iaedbe programa - do 35 % 3s,00

3. Razvoina natavnanoctzavoda - do 35 % 35,00

4. Zagotavljanp mabrialnih pogoFv -do 5 % 5,00

*

%

%

%

%

JE zavod posloval z iltE

JE direKor / ravnatelj zagotovil v prcdpisanih rokih realtsacijo sklepov in ukrepov ozirorna odpravil
ki jih je ugotovil ln5pektorat RS za Solstvo in Sport ati Ra0rng(o sodisCe DA

JE zavod dobil negativno mnenje Racunskega sodBea NE

HtorA vsEH ODSTOTKOY:

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne 8.3.29?2 ugotovil: (ustrezno obkroZite)

1. Ravnatelj na podlagi 19. ebna pravilnika ni upraviGen do dela plaCe za delovno uspe$nost.

2. t'legativnl poslomi izid v letu 2A21 oziramamanjSa realizacija obsega programa je posledica epidemije
covl}l9.

3. Ravnateli je dosegel 100'00 X vrednosti merilza ugotavljanje deta plaEe za delomo uspesnd.

._). 1

f
Datum: B t- &ga-'

&\

100.00

Predsednik weta zavodat^ t



Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Ur. l. RS,5t. 108/09-ZSPJS-UPBl3 s
spremembami), Uredba o pladah direktorjev javnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 68117, 4/18,30/18, l1612l,
180121 in 29122, v nadaljevanju: UPDJS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti
direktorjev s podrodja Solstva (Ur. l. RS, 5t. 81106,22/08,39/08-popr.,104/09,4110,6112in28121),
'LakonazauravnoteLenje javnih financ (Ur. l. RS, 5t. 40112 innaslednji, v nadaljevanju: ZUJF), Zakona
o ukrepih na podrodju plad in drugih stroSkov dela v javnem scktorju za lcti 2020 in202l tcr izredni
uskladiwi pokojnin (Ur. l. RS, 5t. 7 512019; ZUPPJS2021), Uredbe o napredovanju javnih usluZbencev
v pladne razrede (Ur. l. RS 5t, 5ll08 in naslednji, v nadaljevanju: Uredba), Dogovora o pladah in drugih
stro5kih dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 80/18, v nadaljevanjy: Dogovor) in IV. dlena pogodbe o
zaposliwi 5t. 100-4/2019-l z dne 16. 2.2019, je SvetYIZill. OS Rogaska Slatina nasvoji 3. redni
seji dne 8.3.2022 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOCITVI OCENE REDNE DELO\AIE USPESNOSTI

RA\AIATELJICE YTZilI. OS NOCASTA STATINA
za OBDOBJE OD 01 . 01. 2021 DO 31. 12. 2021

RavnateljiciYlz m. OS RogaSka Slatina (v nadaljevanju: ravnateljici) se za obdobje od
01. 01. 2021 do3l.12.2021 dololi ocenaredne delovne uspesnosti.

II.

Svet zavoda ugotavlja delovno uspe5nost ravnatelja na podlagi meril, ki jih doloda
Pravilnik o merilih zaugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrodja Solstva. Z
zadnjo spremembo Pravilnika , ki je bila objavljena v Uradnem listu 5t. 6112 se je
poenostavil postope ugotavljanja delovne uspe5nosti s podrodja direktorjev s podrodja
Solstv4 v katerem so izstopali preobseZni in podrobni ocenjevalni listi.
Edini merili, od katerih je odvisna viSina dela plade za delovno uspe5nost ravnatelja sta:
- izpolnitev letnega programa dela oziroma
- zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda.

Ravnateljici se ocena redne delovne uspe5nosti za obdobje od 01 .01.2021 do 31. 12.
2021 dolodi na podlagi izpolnitve letnega programa ter zagotavljanje dodatnih
materialnih sredstev zadelo zavodav skladu z naslednjimi kriteriji:

1. Realizaciia obsesa programa - do 25 yo

Obrazloiitev:
Realizacija obveznega programa v I. triletju je bila 98,07 Yo, v Il. triletju 97,07 o/o inv lll.
triletju 96,23 %. Skupaj je bila realizacijaobveznega programa OSPPNIS 97,12oh.

V PPVI je bilarealizacija obveznega programa96,25 Yo.

Realizacija dopolnilnega pouka je bila 97,38 o/o, dodatnega pouka 97,06 % (skupaj 97,22

%).
Realizacija interesnih dejavnosti je bila 48,84 %. SlabSa realizacija je posledica priporodil

MIZS (Stevilka: 6030-112021110 z dne 20. 1.2021) za prepredevanje Sirjenja SARS-CoV-

2. Interesnih dejavnosti zaradi upostevanja teh priporodil preteZen del leta nismo izvaiali.
Kljub zelo zahtevnim okoliSdinam preteklega leta, ki so od ravnateljice terjale veliko

dodatnih naporov, je bila realizacija obveznega in razSirjenega programa nad 95,00 Yo,za;to

se ji za realizacijo obsega programa dodeli 25 "h.

t.



) Kakovost iz-vedbe -do357o

ObrazloZitev:
Na Soli imamo vpeljan sistem samoevalvacije.
Star5i na5ih udencev so izpolnili evalvacijske vpra5alnike in z njimiizrazili svoje mnenje o
podutju udencev v Soli, o sodelovanju starSev s strokovnimi delavci, o zadovoljstyu star5ev
z znarlem in odgovornostjo strokovnih delavcev, o sodelovanju star5ev na roditeljskih
sestankih, govorilnih urah, prireditvah, o sodelovanju s Solsko svetovalno sluZbo in
ravnateljico, o poteku vzgojnih dejavnosti Sole in ustreznosti vzgojnih ukrepov. Vpra5alnik
je izpolnilo 36 star5ev (82%).
Rezultati vpra5alnika so pokazali, daje z delom na Soli zadovoljnih 90,57 o/o starsev, srednje
zadovoljnih 5 o% starSev, nezadovoljnih 1,29 7o starSev, 3,I4 yo star5ev pa nima mnenja.

Vskladuznavodili zaizvedboNPZjeravnateljicapripravilanadrtzaizvedbonacionalnega
preverj anj a znanja na Soli.

V soglasju s star5i smo naNPZ prijavili 5 udencev g.razreda (3 dedkein2 deklici). Ob
prij avlj anj u smo upoStevali navodila DrZavnega izpitnega centra.
Planirani datumi NPZ so bili v dasu epidemije: 4. maj 2021 (slovenSdina), 6. maj 2021
(matematika), I 0. maj 2021 (naravoslovje).
Iz podatkov spodnje tabele je razvidno, da je na5a Sola pri vseh treh predmetih dosegla
boljSe povpredje od slovenskega povpredja.

Vodje aktivov vseh treh programov (PP NIS, PPVI, MSPS) ob zakljudku Solskega leta
pripravijo Samoevalvacijsko porodilo na podlagi ciljev, ki jih zastavimo na zadetku
Solskega leta v LDN. Iz samoevalvacijskega porodila za Solsko leto 2020121 je razvidno,
da smo kljub pojavu virusa uspe5no uresnidevali zastavljene cilje v vseh treh programih.

Nabavili smo ved IKT opreme v okviru arnesovega razpisa IKT React EU (6 prenosnih
radunalnikov, 5 namiznih radunalnikov, 3 projektorje, 3 monito4e,T kaner za
radunalnike in 16 slu5alk). V najemu 5e vedno imamo barvni tiskalnik, ki omogoda barvne
udne liste za vse udence.
Opremili smo taktilno sobo (udilnico na prostem). Nabavili smo novi Solski kombi. Za
kakovostnejSi pouk smo nabavili veliko didaktidnih udil in pripomodkov zavsa predmetna
podrodja. Za inredbo fizioterapije smo nabavili opremo in pripomodke, ter uredili prostor
za frzioterapljo. Solsko knjiZnico smo obogatili s strokovno literaturo in leposlovjem.
Udenci in delavci Sole smo vseskozi skrbeli za okolico Sole: pometanje, grabljenje listja,
sajenje roZ v korita, urejanje zeliSdnega vrta...

Predmet Povpreden rezultat na5e

Sole v 7o

Povpreden rezultat OSSPNIS v
Sloveniji v %

Sloven5dina 61,15
Matematika 48 39,27

Naravoslovje 69,6 58,06

Sola razvija in daje poseben poudarek dejavnostim, na podlagi katerih je prepoznana v
Sir5em prostoru.
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Vsebine za na5o prepoznavnost smo realizirali na razlidne nadine:
o vkljudenost v razhtne projekte (Evropska >Solska shema<, Bringing sport to children

with special needs, Specialna olimpiada, Projekti v sodelovanju s policijo in gasilskim
domom, Pasaveek, Tradicionalni slovenski zajtrk, Bralna znadka, 'l'rajnostna

mobiluost, Razvoj in izvajanjc prclroda mladih s posebnimi potrebami na trg dela, ENO
projekt)

o razstave (izdelava izdelkov iz lesa, renoviranje starih stolov, izdelovanje novoletnih
vo5dilnic, izdelava aranimajev za okrasitev ob novem letu),

. sodelovanje na natedajih (>Vseslovenski dan habitata 2020: arhitektura za vsakogar<,
>NaSa velika imena<<, 13. natedaj Cinkarne Celje >Daled od ponorelega sveta< in
natedaj )RISEM ZA PRIJATELJA()

. izvedba avdio-video kulturne in zabavne prireditve: novoletno proslavo v mesecu

decembru, proslavo ob kulturnem prazniku v sodelovanju s I. OS RogaSka Slatina in
Solskim centrom RogaSka Slatina, predstavo Povodni moLv sodelovanju z Glasbeno
Solo RogaSka Slatina in vsemi osnovnimi Solami Obsotelja, proslavo ob dnew lenaza
varovance Pegazovega doma in materinsko proslavo za starSe. Valeto in proslavo pred
dnevom drZavnosti smo izpeljali v Zivo.

o UdeleZba na tekmovanjih:
- Solsko in drZavno tekmovanje iz znanja matematike RACIXANJE JE IGRA
(organizatorji so se odlodili, da bodo Solsko tekmovanje spremenili v drZavno in na podlagi
tega sta dva udenca dosegla 1. mesto (zlato priznanje)
- Solsko in drZavno radunalni5ko tekmovanje za posebni program >Z mi5ko v svet< (udenka
je na drZavnem tekmovanju dosegla 4. mesto)
Dodatni programi, dejavnosti in vsebine se na Soli uresnidujejo z nadstandardnimi
programi: logopedska obravnava otrok, fizioterapija, interesna dejavnost angle5dina za
udence druge triadc, sodclovanjc v projcktu >Bringing sport to children with special needs<

Qoga za otroke, udenje plavanja neplavalcev, borilne ve5dine itd.).

V letu 2021je ravnateljica imajala supervizijo skozi spremljanje dela strokovnih delavcev
(pregled letnih priprav za posamezna predmetna podrodj4 priprave za dneve dejavnosti,
natanden pregled oddane dokumentacije ob zakljudku Solskega leta, spremljanje in
prisostvovanje pri pouku, izvajarle udnih sprehodov, pregledovanje vpisov v e-dnevnik in
e-redovalnico skozi celo Solsko leto itd.).
Nadaljevali smo z izvedbo samoizobraZevanja, kjer so strokovni delavci pripravili
konkretne izobraievalne vsebine, ki so bile aktualne za vedino in s tem vsi skupaj pridobili
znanja, ideje, pripomodke, ki nam omogodajo laZje delo. Zavse strokovne delavce je bilo
izvedeno predavanje Pomod udencev pri prepoznavanju, sprejemanju in izraiarfu dustev

ter krepitev samopodobe (Milena Tuta). Strokovnim delavcem je bilo omogodeno
izobraLevanje v okviru njihovih interesov in interesov Sole.

Ravnateljica vseskozi ustvarja takSne oryarizacijske pogoje, ki vplivajo na dvig motivacije
in zavzetosti za delo. Spodbuja dialog, kulturo sodelovanja in strrni k dobrim medsebojnim

odnosom.

Za kakovost izvedbe programa se ravnateljici dodeli 35 o/".



3. Razvoina naravn zavoda do 35 %o

Obrazloiitev:
Delo na Soli poteka v skladu s predhodnim nadrtovaqjem in sicer po LDN in finandnem
nadrtu zavoda.

Vsem zaposlenim je bilo omogodeno nadaljnje izobralevanje in usposabljanje v
nadrtovanem obsegu in tudi dodatno, kar ni bilo predhodno nadrtovano, ampak je bilo v
interesu zaposlenih. Psihologinja se je udeleZila izpopolnjevanjazapsihodiagnostiko in je
pridobila licenco za izvajanje psihodiagnostike. Ena specialna pedago ginja imaja SNAP
testiranje za udence naSe Sole, kot tudi za udence osnovnih Sol UE Smarje pri Jel5ah.
Ravnateljica se je udeleZevala Studijskih sredanj oz. aktivov ravnateljev OSpp in aktivov
ravnateljev upravne enote Smarje pri JelSah, Konference ravnateljev na Brdu, Sredanja
vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na podrodju YIZ otrok s PP (MS Teams),
Strokovnega sredanja ravnateljic in ravnateljev OS in OSpp OE Celje (MS Teams), XXIX.
Strokovnega sredanja ravnateljic in ravnateljev OS: kompetence za vodenje v spremenjenih
razmerah (spletno sredanje), Navodila YIZ v dasu epidemije (NIJZ - spletno sredanje).

Sola se skozi celo leto uveljavlja v SirSem okolju: sodelovanje na proslavah (Solske, dom
za starostnike, druStva, sosednje Sole..), vkljudenost v razlidne projekte (mednarodni
projekt Erasmus* >Bringing sport to children with special needs<, Trajnostna mobilnost),
sodelovanje na tekmovanjih, sodelovanje na natedajih, promocija 5o1e na spletnih straneh
(dlanki, posnetki, fotografije.....), v okviru aktiva ravnateljev in aktiva svetovalnih
delavcev na obmodju UE Smarje pri Jel5ah, v lokalnih dasopisih itd.
Za rawojno naravnanost se ravnateljici dodeli 35 yo.

4. Zasotavlianie materialnih posoiev - 5 7"

Obrazloiitev:
Sola je pridobila donatorska sredstva v gotovini za nakup Solskega kombija v skupnem
znesku 7.450,00 €.

eIsEK VITLI KRPAN d. o. o.- 200,00 €, TOTAL MONT d. o. o. - 500,00 €, MAGNUM
LOGISTIKA d. o. o. - 200,00 €, ANBREPLAST d. o. o. - 550,00 €, oprIKA TOpLISEK
d .o. o. - 50,00 €, SARP d. o. o. - 100,00 €,IVAN POVALEJ s. p. - 500,00 €, EDMUND
SAVSKI s. p. - 200,00 €, KVB d. o. o. - 100,00 €, Mos SERVIS d. o. o. - 300,00 €, ALES
ZoTNIR s. p. - 200,00 €, sB GRAFICNA ORODJA d. o. o. - 250,00 €, CIS-TEAM d. o.
o- - 200,00 €, PRo PETKA d. o. o. - 100,00 €, PETEK pRocES d. o. o. -300,00 €,
DoDRoP d. o. o. - 100,00 €, GIC GRADNJE d. o. o. - 1.000,00 €, TEKOMA MARGUd
d. o. o. - 50,00 €, JAGROS d. o. o. - 2.000,00 e, iars J}LEF - 50,00 €, MIKLAVZSV/^
DRUSCINA - 500,00 €)
Donacije za nakup Solskega kombija so prispevale tudi obdine v skupnem znesku 15.165,79
€.
(Bistrica ob Sotli - 209,29€, Kozje - 831,09€, Poddetrtek - 1.349,76€. RogaSka Slatina -
3.841,49€, Rogatec - 623,31€, Smarje pri Jel5ah - 8.310,85€)
Iz projekta Preventiva v lokalni skupnosti, Zavarovalnice Triglav - OE Celje, je Sola
pridobila sredstva v skupnem znesku 4.000,00 € zanakup fizioterapevtskih pripomodkov.



Z oddajarrjem telovadnice v najem v popoldanskem dasu je Sola pridobila gotovinska
sredstva od naslednjih lokalnih ustanov oz. druStev: Zdravstvenega doma Smarje pri JelSah,
Eva Ogrizek (oga) in Boksarski klub Legionar (do 1. 9.2021), v skupnem znesku 1.177,50
€.
Z zbiranjcm starcga papirja jc Sola pridobila gotovinska sredstva podjetja Dinos (do l. 9.
2021), v skupnem znesku 330,80 €.
Sola je prejela tudi veliko materialnih in ostalih donacij: za Tradicionalni slovenski zajtrk
(med), ob BoZidu (darila za udence - akcija Rdeda kroglica), za sodelovanje pri projektu
iisti zobki (darilca zanego zob zaudence - ZD Smarje pri Jel5ah).
Pridobili pa smo tudi naslednja sredstva:
- 1.111,40 € Zavarovalnica Triglav (bonus)
- 273,42 € Shema Solskega sadja in zelenjave
- 6 prenosnih radunalnikov, 5 namiznih radunalnikov, 3 projektorje, 3 monitorje, 7 kamer

za radunalnike in 16 sluSalk (IKT React EU)

Zr zagotavljanje materialnih pogojev se ravnateljici dodeti 5 7o.

Donacije v letu 2021 so znaiale 12.900,74 EU& kar predstavlja v celotrih prihodkih zavoda
1,39 Yo.

m.

Doloditev ocene redne delovne uspe5nosti za obdobje od 0l . 0l . 2021 do 3l . 12. 2021

RavnateljiciYlz m. OS RogaSka Slatina pripada del plade za delovno uspeSnost, de vsaj clelno
izpolni vsako posamezno merilo iz tega sklepa. DoseZena meril4 izraLena v %o iz 1.,2. 3. in 4.
todke II. dlena tega sklepa, se se5tevajo.
Na podlagi 7. dlena Uredbe se ravnateljici YIZ m. OS Roga5ka Slatina na podlagi doseZenih
meril iz II. dlena tega sklepa dolodi redna delovna uspeSnost v vi5ini 100 %.

IV.

Na podlagi UPDJS, ZUIF, ZUPPJS202I in Dogovora, se del plade za redno delovna uspe5nost
ravnateljici Vrtca izplala za obdobje od 1. 1.2021 do 31.12.2021, o demer bo ravnateljici
izdanposeben sklep.

Stevilka: 900-212022-2

Datum:15.3.2022

Namestnica predsednice Sveta zav oda
YlZlil. OS Roga5ka Slatina:

Ur5ka Sipec
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Datum: 16.3.2022

Zadeva: Vloga za soglasje k delovni uspe5nosti direktorice JZLIJ RogaSka Slatina

Spo5tovani!

Svet zavoda Ljudske univerze Roga5ka Slatinaje na l. seji, dne 9. 3.2022 sprejel sklep, v zvezis

katerim je potrebno pridobiti tudi soglasja obdin ustanoviteljic

K 5.:

Potrditev redne delovne uspe5nosti direktorice JZ LU RogaSka Slatina

SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi vi5ino dela plaie za redno delovno uspelnost v
viSini 5"/" za direktorico go. Lidijo Sovinc zaleto 2021.

Izradun delovne uspeSnosti za direktorico LU Roga5ka Slatina Lidijo Sovinc je 1.736,12 € -
bruto.

Lep pozdrav !

Predsednica sveta zavoda

NataSa ec
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OSNOVNA SOLA PODEETRTEK
Tr$G c€sta 66,3254 Podoeftek

tel: U) 818 33 20
feks: 03 81 8 33 45
g+o8lg: os-txxlfi :trtckfi guc$l.ar!rr:$.s'i
splalnr naslov: htto://w G-oodcetrtBk.sy'
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Poddetrtek, 17.3.2022

Obdina Podietrtek

Trika cesta 55

3254 Poddetrtek

Zadeva: Vloga za pridobitev soglasja za izpladilo redne delovne uspeinosti ravnatelja

Spo5tovani,

v skladu z veljavno zakonodajo, ravnateljem pripada del plade za redno delovno uspe3nost za leto 2021.
Del plade se bo izplaEal v letu 2022, na podlagi poslovnega porodila za leto 2027 in po izvedenem
postopku ugotavljanja redne delovne uspelnosti ravnateljev s podrodja Solstva za leto 2O2Lv skladu s

Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev s podrodja Solstva (Uradni list RS,

5t. (81/06, 22lOe - popr., LO4/O9,41LO,6112 in 28/2L1.

V skladu s tretjim odstavkom 7. dlena Uredbe mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri

odlofanju o vi5ini dela plaie za redno delovno uspe5nost pridobiti soglasje ustanovitelja

Na podlagi zgoraj navedenih dolodb vlagamo vlogo za pridobitev soglasja za izpladilo redne delovne
uspe5nosti ravnateljice OS poddetrtek, za leto 2021.

Hvala in lep pozdrav,

Predsednica Sveta zavoda 05 podtetrtek

Mihaela

4,1
Juridan
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Prilogi:

o Obrazec: Ugotavljanje delovne uspeinosti ravnatelja

. Odpravek sklepa 5. redne seje Sveta zavoda O5 poddetrtek z dne 8.3.2022
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V skladu s tretjim odstavkom 22. a dlena ZSPJS viSino dela plade za redno delovno uspeinost direktorjev
dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje. Svet zavoda odlodi, koliko odstotkov osnovne plaEe

ravnatelja v letu 2021, se nameni za njegovo delovno uspe5nost.



OSNOVNA SOLA PODEETRTEK
Frska c€sla 66, 3254 Podcofiek

bl: 03 818 33 20
ieks: G, 818 33 45
3+0613: os-txld(xjrrr.:k7i.glI)$!.arrtr:6,$i
Bpletna neslov: htto://wsr.os-6icetrtek.si/

davona gtev.. 98120(X3
TRR Stry.: 01292-6030675013

Podcetrtek, 17.3.2021

St. delovodnika: 24312022-1

ODPRAVEK SKLEPA SVETA ZAVODA OS POOETTRTEK

e lani Sveta zavoda OS PoOdetrtek, so na svoji 5. redni seji, dne 8. 3.2022,s sledeCim
dnevnim redom

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje (predsednica Mihaela Juri6an).
2. lnventura 2021 (predsednica inventurne komisije Mateja peperko).

3. Porodilo o doseZenih ciljih in rezultatih v letu 2021in letno porodilo za leto2021
(ra6unovodkinja Metka Debelak, ravnateljica Sonja Svajger).

4. Finandni nadrt, kadrovski nadrt in program delazaleto2022.
5. Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnateljice OS Poddetrtek v letu ZOZI

(predsednica Mihaela Juri6an).
6. lzbira predstavnika delavcev Sole v upravni odbor Solskega sklada.
7. Pobude in predlogi.

sprejeli naslednji

$klep 5t. 5/4: Svet zavoda spreime sklep. da je ravnateliica. qa. Sonia Svaioer
doseola 99.00% vrednosti meril za ugotavljanje dela plade za delovno 

-uspe5nost

ravnatelja za leto 2021. Prav tako so soolasno potrdili. da se ravnateliici nameni tudi

S spo5tovanjem

Predsednica Sveta zavoda OS podeetrtek:
Mihaela Juri6an
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Obrazec: Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnatelja

Obdina: IPODCETRTEK

zavod:'oS pooiernrex- -

Ravnatelj oz. ravnatelji SONJA SvalCen, prof.

Ocenjevalno obdobje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021 St. ani- _!!1=-

Na podlagi 19.6lena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nostidirektorjev s podrodja Solstva (v
pravilni svet zavoda uvodoma za ocenjevalno da:

lzpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda

l. Realizacija obsega programa - do 25 % 24,00 %

2. Kakovost izvedbe programa - do 35 % %

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 % 35,00 %

4. Zagolavljanje materialnih pogojev - do 5 % 5,00 %

*JE zavod posloval zizgubo? NE

JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkljivosti, ki
jih je ugotovil ln5pektorat RS za iolstvo in lport ali Radunsko sodisde RS?

JE zavod dobil negativno mnenje Radunskega sodisda RS? NE

rtnilr

UGOTOVIWEN! SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne 8.3.2022 ugotovil: (ustrezno obkroZite)

1. Ravnatelj na podlagi 19. dlena pravilnika ni upravicen do dela plaeeza delovno uspe5nost.

2. Negativni poslovni izid v letu 2O21 oziroma manj5a realizacija obsega programa je posledica epidemije
covtD-19.

3. Ravnateljje dosegel 99,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela place za delovno uspe5nost.

LA

Datum: ?
or\1 1

"<V,L./- u Predsednik sveta zavoda:

4t$rh*r*'t'''*
"Negativni poslovni rezultat oziroma izguba, nastala iz razloga-epidemije COVID-19, se ne upo5teva kot

izloditveni kriterij oziroma razlog za neupravi6enost do dela plaie za redno delovno uspeSnost ravnatelja in se

zato ne vnese v obrazec.

i-rd

DA

VSOTA VSEH ODSTOTKOV:



Zavod (naziv in naslov): OSNOVNA SOI.R POOCERTET

ZAHTEVEK ZA IZPLAEILO REDNE DELOVNE U SPESNOSTI DI REKTORJEV'RAVNATELJEV

Datum:

Stevilka:

17.3.2022

24v2022-2

lSvet zavoda le sklenil, da se za izpladilo redne delovne uspesnmti I

nameni naslednli odsototek osnovnih plaC dhehorievkavnateliev (obvezenl, 40ffr
vnos nalmanl 2olo rn nalvee 5o/o)
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32+0 Smar1e pri JelSah
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YECt: lVredn

OBEINE tcE

Smarje pri Jeliah, 25.3.2022

Stevilka: 1 - DtRl2o22 - 732

Zadeva: Odpravki sklepov sei Sveta Zdravstvenega doma Smarje priJelsah

Spo5tovani,

v prilogi k temu dopisu vam poiiljamo sklepe Sveta zavoda ZD Smarje pri JelSah, sprejete na 11. redni
seji dne 25.2.2022 in na 12. redni seji, dne 24.3.2022, v zvezi s katerimije potrebno pridobititudi
soglasja obdin ustanoviteljic. Svet zavoda je na predmetnih sejah sprejel Letno porodilo ZD Smarje pri
Jel5ah za leto 2021.ter Program dela in finandni nadrt za leto2022 ter sklepe o doloditviocene redne
delovne uspeinosti za direktorico, pomodnico direktorice za zdravstveno nego in strokovno vodjo ZD.

Vljudno prosimo za obravnavo predloienih dokumentov ter podajo predpisanih soglasij k le-tem.

Lepo pozdravljeni

Pripravil(a)
V

Jelada, univ. dipl. prav

Posredova no

Obiine ustanoviteljice
Sploino - kadrovska sluiba ZD

Arhiv ZD

mag. Anton Zidar
direktor

c
N ,Bli??8F-

Teief on:
Taj n iitvo:
F ax:

Mail:

03 818 37 0C

03 818 37 32

03 818 37 40

talnistvo@zd smar.ie si

TRR: Sl55 01324-6030924578
lD za DDV: Sl 58073858
Matitna itevilka.: 5630517000 iIffi 
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Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Ur. list RS, 6t. 108/09 - uradno prediideno besedilo,
1.31t0, 59110, 85110, t07ll0, 35111 - ORZSP]S49a, 27112 - odl. US, 4011,2 - ZU)F, 461L3, 25174 - ZFU, 50114,
95/L4 - ZUPPJS15, 82115, 23117 - ZDOdv, 671L7, 83lLB - ZIPRS1819-A, 84118,75119 - ZUPnS2jzl, 49120 -
ZIUZEOP,6L/20 - ZIUZEOP-A, Ll2/21 - ZNUPZ; v nadaljevanju: ZSPJS), Uredba o pladah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, at. 68120t7, 412018,30/2018, 7512019 - ZUP%52021, LL6/21. in 180/21, v nadaljevanju:
UPDJS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev v osebah javnega prava s podrodja
zdravstva (Uradni list RS, 5t. 33/21), Uredbe o delovni uspeSnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.
l. RS,5t. 97109,4U17), Pravilnika o dolodiWi obsega sredstev za delovno uspeSnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, it.7ll0 in 3113), Zakona za
uravnoteienje javnih financ (Ur. l. RS ;t. 401L2 in naslednji, v nadaljevanju: ZU)F), Uredbe o napredovanju javnih
usluZbencev v pladne razrede (Uradni list RS, 5t. 5U08,9U08, 113/09,22119 in l2ll27, v nadaljevanju: Uredba),
in XIV. dlena pogodbe o zaposlitvi 5t. 104-DIR/2017-579 z dne 12. 5. 70L7,;e Svet ZD na svoji 12. redni seji dne
24. 3. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOiIWI OCENE REDNE DELOVNE USPESNOSTI DIREKTORICE ZA OBDOBJE OD

L.L.2021 DO 31.5.2021

I.

Jasni Zerak, mag.posl.ved, se za obdobje v letu 2021, ko je opravljala funkcijo direktorice Zdravstvenega doma
Smarje pri JelSah, to je od L. l- 2021do 31. 5. 2021 doloii ocena redne delovne uspeinosti za opravljanje funkcije
direktorice (v nadaljevanju : direktorica).

II.

Direktorici se ocena redne delovne uspeinosti za obdobje od 1. 1. 2O2l do 31.5.2021 dolodi na podlagi vrednotenja
naslednjih meril:

1. vrednotenie poslovne uspe5nosti (do 35 o/o)

Poslovna uspeinost zavoda pri opravljanju javne zdravstvene sluZbe se vrednoti na naslednji nadin

1.1. gospodarno poslovanje zavoda, izkazano z letnim poslovnim poroiilom in merjeno
s celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, doseien kazalec je 1 in vei, oziroma
doseien kazalec manj kot 1 in izkazuje v bilanci stanja uravnoteZeno poslovanje
oziroma preseiek prihodkov nad odhodki

20o/o
Obrazloiitev:
Iz poslovnega porodila o poslovan;u ZD za lelo 2021 izhaja, da jeZD ustvaril preseZek prihodkov nad odhodki v
vriini 1.037.136,00 EUR. Kazalec celotne gospodarnosti znaia 1,109.

1.2. usklajenost realiziranega programa javne zdravsWene sluibe s finaninim naartom
zavoda in dolofbami sploinega dogovora

15o/o
Obrazloiitev:
lzizkaza poslovanja ZD za leto 2021, podatkov o opravljenem fizidnem obsegu dela in Programom dela, finandnim,
kadrovskim in investicijskim nadrtom ZD za leto 2021 (PDFKIN) izhaja, da je ZD PDFKIN za leto 2021 realiziral v
obsegu, ki je zagotovil polno platilo opravllenih storitev po veljavni pogodbi o izvajanju programa zdravsWenih
storitev, sklenjeni z7fZS. Pri tem;e treba upoitevati, da je tudi v letu 2021, enako, kot v letu 2020 zaradi interventih
ukrepov v zvezi z obvladovanjem epidemije bolezni COVID-19, del leta veljala prepoved opravljanja nekaterih
zdravsWenih dejavnosti, predvsem na podrodju preventive. Upoitevajod slednje je ZD realiziral s slrani ZZZS

dovoljeno zmanjianje realizacije, tako da se.1e dejansko realiziral poln program javne zdravstvene sluZbe in bil tudi
plada n.



3.1. aktivno sodelovanje zavoda pri razvojnih, investicijskih in mednarodnih projektih

L5o/o
Obrazloiitev:
Na investicijskem podrodju smo izvedli investicije v viiini a44.417 EUR ter 63.068 EUR investicijskega
vzdrievanja. Kljub letu, ki je bilo zaznamovano z bojem zoper epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, je ZD v letu
202t izvedel veliko vedino vseh natrtovanih investicij. Realizirala se je prenova zobne ambulante v Bistrici ob Sotli,
kar je ZD izvedel s pomodjo Obdine Bistrice ob Sotli. Pripravljena je bila PZ dokumentacija za nove prostore
fizioteraprle v objeKu stare iole v Smarju pri JelSah, selitev pa prestavljena v leto 2022. V ZP Kozje je bila
prenovljena ambulanta druZinske medicine, prostori za NMP, previjaliide, sestrski prostor, laboratorij, prostor za

zobozdravstveno preventivo, zamenjane pa so bile tudi celotne talne podloge v ZP Kozje.Izvedena je bila postavitev
in izgradnja garaie za vozllo NRV v ZP Rogaika Slatina.
Tudi na podroCju nabav je bilo izvedenih kar nekaj pridobitev: nabavljena je bila medicinska, radunalniSka,
pohistvena in ostala oprema za izvajanje dejavnosti po investici;skem planu. Nabavljeno je bilo sodobno in
popolnoma opremljeno nujno reievalno vozilo NRV Tip-C, vozllo za potrebe sanitetnih prevozov in vozilo za potrebe
patronaine sluibe.

3.2. povedanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne
zdravsWene sluibe z vpeljavo novih organizacijskih in tehnolo5kih re5itev

LOo/o

Obrazloiitev:
V letu 2021 ZD ni pridobil novih dejavnosti, je pa bilv pogajanjih uspeien, da takoj po 0i.01.2022 pridobi novo
zobozdravsWeno ambulanto in ambulanto druiinske medicine. Sprva je bilo s strani Obdine Rogaika Slatina
sporodeno, da bomo ambulanto konceslonarja Al Mahdawi prevzeli 01.0L.2022, nato pa smo bili obveSdeni o
spremenjenem datumu in sicer 31. 5. 2022. Posledidno smo ie v decembru 2021 zaposlili novo zobozdravnico,
zdravnico specialistko druZinske medicine pa smo kljub spremenjeni odloditvi zaposlili s 01.01.2027, kot je bilo
sprva nadrtovano.
Uspe5no smo realizirali dodatne todke s strani ZZZS-ja na podrofru antikoagulantne ambulante. Vpeljane so bile
tudi naslednje organizacijske in tehnoloSke reSltve: nabavljena je nova oprema in sicer nov Ultrazvodni aparat M8,
rn defibrilator Defigrid touch 7 za enoto NMP Smarje pri JelSah, nabavili smo nova EKG aparata za Dom upokojencev
Smar;'e pri Jeliah in Pegazov dom v Rogaiki Slatini, analizator QUICKREAD GO v enoto NMP. Prav tako je bil
nabavljen novi zobni stroj za zobozdravnico, ki smo jo zaposlili ob pridobljenem timu koncesionarja, ki se je upokojil.
V letu 2021 smo morali zaradi cepljenja in testiranja zaposliti diplomirano in sredn;o medicinsko sestro, saj z
obstojedim kadrom in prerazporejanjem delavcev, le-to ni bilo moZno ved obvladovati. Uspeino smo realizirali
dodatne todke s slraniZZZS-ja na podrodju DMZ in v ambulantah doma Upokojencev in Pegazovega doma.

3.3. optimizacija poslovnih procesov in racionalizacija delovnih nalog

LOo/o

Obrazloiitev:
ZD nairtuje vedjo reorganizacijo poslovnih procesov in njihovo optimizacijo na podrod;ih, kler se je za to izkazala
potreba, v letu 2022, saj smo bili v letu 2021 usmerjeni v zagotavljanje osnovnih nalog in zagotavljanje dim vedje

dostopnosti do zdravstvenih storitev v kadrovsko in organizacijsko izredno zahtevnih razmerah. Ne glede na to pa

smo kljub velikemu kadrovskemu izpadu zaradi odhodov in bolniSkih in drugih odsotnosti zdravstvenih delavcev
uspeino zadostili potrebam po spremenjeni organizaciji dela zaradi zagotavljanja testiran; na COVID-19 in cepljenj
zoper COVID-19. Prebivalcem vseh Sestih obdin smo se pribliZali in izvajali cepljenja in testiran;a v vseh obdinah,
na vef lokaci;ah v dasovnih zaporedjih.

III

Dolotitev ocene redne delovne uspeSnosti za obdobje od 01. 01. 2O21 do 31. 5.20Zl

Direktorici pripada del plaie za delovno uspe6nost, de vsaj delno izpolni vsako posamezno merilo iz tega sklepa.

DoseZena merila, izraienav o/o iz l.,2.in 3. todke II. dlena tega sklepa, se se5teva.1o.

Na podlagi 9. dlena Uredbe se direKorici na podlagi doseZenih meril iz Ii. tlena tega sklepa doloti redna delovna

uspeSnost v viSini 90 o/o in se .1i dolodi ocena odliino.



Stevilka: 2622-89 /2027
Datum: 24. 3.2022

Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 108/09-ZSPIS-UPB13, in naslednji),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS 5t. 5208 In naslednji), Uredbe o pladah direktorjev v javnem seKorju
(Uradnilist RS,5t. (Uradnilist RS, it. 68/17, 41t8,30178,11612L,l80l2lin29l22, v nadaljevanju: UPDJS), Pravilnika
o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev v osebah javnega prava s podrocja zdravsWa (Uradni list RS,
5t. 33/21), Uredbe o napredovanju javnih usluibencev v pladne razrede (Uradni list RS 5t. 51/08 in naslednji, v
nadaljevanju: Uredba), XIV. dlena pogodbe o zaposlltvi it. 1-DIR/2017-579 z dne 12. 5.20t7 in k njej sklenjenega
aneksa, sklepa 12. redne seje Sveta ZD Smaqe pri JelSah z dne 24. 3.2022 pod todko 3 o obsegu sredste, za-pladilo
redne delovne uspeinosti ter Sklepa o doloditvi ocene redne delovne uspeirrosti clirektorice ZD za obdobje od 1. I.2O2t
do 31. 5. 2021, it. 2622-86/2022, z dne 24.3.2022, Svet ZD sprejme naslednji

SKLEP
o Doloarrvr vrilne DELA pLAaE zA REDNo DELovNo uspE5Nosr DTREKToRTcE zA oBDoBJE oD 1.

L.202L DO31.5.202t

1. Direktorici Zdravstvenega doma 5ma4e pri JelSah v obdobju od 1. 1. 2O2l do 3l.5.2021,Jasni Zerat<, mag.
posl. ved, se za obdobje od 1. 1..202t do 31. 5. 2021 skladno z obsegom sredstev za delovno uspeinost
direKoriev, ki je bil doloden na 12. redni seji Sveta ZD z dne24.3.202L, ter skladno s prejeto oceno redne
delovne uspe6nosti v viSini 90olo, dolodi del plade za redno delovno uspeinost v viSini 761,63 EUR bruto.

2. K izpladilu delovne uspeinosti iz naslova povedanega obsega dela, morajo podati soglasje obdine ustanoviteljice
ter Ministrstvo za zdravle.

3. Izpladilo delovne uspeinosti se opravi po prejemu soglasij iz prejinje todke.

Obrazloiitev:

Svet zavoda ZD Smarje pri .1eliah.1e na svoji 12. reclni seji z dne 24.3.2022 dolodil skupen obseg sredstev za plaiilo
redne delovne uspeinosti direktorice, v. d. direktorice, pomodnice direKorice in strokovne vodje za leto 2021, v viSini
5o/o, saj je izpolttjen pogoj, da te obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost ostalih javnih
usluZbencev in so sredstva za ta namen zagotovljena. Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe(nosti
direktoqev v osebah javnega prava s podrodja zdravstva (Uradni list RS, it.33l2l) je direktorica prejela oceno odlidno,
redna delovna Lrspeinost pa se ji je dolodila v viiini 90o/o. Skladno z navedenimi podlagami se je tako direktorici dolodila
viiina plade za redno delovno uspe5nost, kot izhaja izizreka tega sklepa. Navedeni del plade za redno delovno uspe5nost
se direktorici izplaia po prejemu soglas;a obdin ustanoviteljic in Ministrstva za zdravle.

Predsednica Sveta zavoda
mag. Rosvita Sven5ek

ta

\j/

'p lnno',''ilan;E.,;._/cL.liiH

Vroeeno:
- Jasna Zerak
- personalna mapa javnega usluZbenca
- arhiv

, ,/.,

Pravni pouk:

Zoper ta sklep je moZna pritoZba v roku 8ih dneh od vroiiWe tega sklepa. Pritoiba se vloii pisno in se naslovi na Svet
ZD Smarje pri Jeliah.



Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektor;'u (Ur. list RS, 5t. 108/09 - uradno prediSieno besedilo,
l3ll0, 59170, 851L0, 107110, 35llt - ORZSPJS49a, 271L2 - odl. US, 401L2 - ZUJF, 461L3, 251t4 - ZFU, 51lt4,
95114 - ZUPPIS15, 82115, 23117 - ZDOdv, 67117, B3l18 - ZIPRS1819-A, 841L8, 75/L9 - ZUPTS2}2L, 49120 -
ZIUZEOP, 6U20 - ZIUZEOP-A, lI2/21 - ZNUPZ; v nadaljevanju: ZSPJS), Uredba o pladah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, !;t. 6812017, 4120t8, 30120L8,75120t9 - ZUPP}SZ}ZL, ll6l2t in t9al2l, v nadaljevanju:
UPDIS), Pravilnika o merillh za ugotavljanje delovne uspeinosti direKoq'ev v osebah javnega prava s podroQa
zdravstva (Uradni list RS, i;t.33121), Uredbe o delovni uspeinosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.
l. RS, it. 97109,4L1L2), Pravilnika o doloaitvi obsega sredstev za delovno uspeinost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, it. 7/L0 in 3/t3), Zakona za
uravnoteienje javnih financ (Ur. l. RS tf.. 401L2 in naslednji, v nadaljevanj u: ZU)F), Uredbe o napredovanju javnlh
usluibencev v pladne razrede (Uradni list RS, it. 51/08, 91/08, 113/09,22119 in 721121, v nadaljevanju: Uredba),
in iX. dlena pogodbe o zaposliwi 6f. fi4-PZ-26/20212 dne 17. 5.2027,je SvetZD na svoji 12. rednisejidne 24.
3. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLO.IIvI OCENE REDNE DELOVNE USPESNoSTI PoMo.NIcE DIREKToRIcE zA

ZDRAVSTVENO NEGO ZA OBDOBJE OD 1. L.2O2I DO 31. 5.2O2L
ter

V. D, DIREKTORICE ZA OBDOBJE OD 1.6.2O2L DO 31. I2.2O2!

I

Mag. Nataliji Klun se za obdobje od 1. 1. 202L do 31. 5. 2021 doloEi ocena redne delovne uspeinosti za opravljanje
funkcije pomodnice direKorice za zdravstveno nego in za obdobje od 1. 6. 2021 do 3L. L2.2021 za opravljanje
funkcije v. d. direktorice Zdravstvenega doma Smaqe pri JelSah (v nadaljevanju: pomodnica direktorice za
zdravstveno nego, v. d. direKorice).

II.

V. d. direktoricise ocena redne delovne uspeSnostiza obdobje od 1. 1. 2021do3t. L2.2021dolodi na podlagi
vrednotenja naslednjih meril :

1. vrednotenie poslovne uspeinosti (do 35 o/o)

Poslovna uspeinost zavoda pri opravljanju javne zdravstvene sluZbe se vrednoti na naslednji nadin:

1.1. gospodarno poslovanje zavoda, izkazano z Ietnim poslovnim porodilom in merjeno
s celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, doseien kazalec je 1 in veE, oziroma
doseien kazalec manj kot 1 in izkazuje v bilanci stanja uravnoteieno poslovanje
oziroma preseZek prihodkov nad odhodki

2Oo/o
Obrazloiitev:
Iz poslovnega porodila o poslovanju ZD za lelo 2027 izhaja, da jeZD ustvaril preseiek prihodkov nad odhodki v
viiini 1.037.136,00 EUR. Kazalec celotne gospodarnosti znaia 1,109.

L.2. usklajenost realiziranega programa javne zdravsWene sluibe s finaninim naartom
zavoda in doloibami splo5nega dogovora

L5o/o
Obrazloiitev:
1z izkaza poslovanja ZD za lelo 2021, podatkov o opravljenem fizidnem obsegu dela in Programom dela, finandnim,
kadrovskim in investici;skim nadrtom ZD za leto 2021 (PDFKIN) izhala, da je ZD PDFKIN za leto 202L realiziral v
obsegu, ki je zagotovil polno pladilo opravljenih storitev po veljavni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih
storitev, sklenjeni zZZZS. Pri tem je treba upoitevati, da je tudi v letu 2021, enako, kot v letu 2020 zaradi interventih
ukrepov v zvezi z obvladovanjem epidemije bolezni COVID-19, del leta veljala prepoved opravl;anja nekaterih
zdravsWenih dejavnosti, predvsem na podroi;u preventive. Upoitevajod slednje .1e ZD realiziral s strani ZZZS
dovoljeno zman.l5an;e realizaci.le, tako da se je dejansko realiziral poln program javne zdravsWene sluibe in bil tudi
platan.



3. vrednotenje razvoine naravnanosti (do 35olo)

Razvojna naravnanost zavoda se vrednoti na naslednji nadin:

3.1. aktivno sodelovanje zavoda pri razvojnih, investicijskih in mednarodnih projektih

15o/o
Obrazloiitev:
Na investicijskem podroQu smo izvedli investicije v vi5ini 844.417 EUR ter 63.068 EUR investlcijskega
vzdrZevanja. Kljub letu, ki je bilo zaznamovano z bojem zoper epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, je ZD v letu
2021 izvedel veliko vedino vseh nafftovanih investicij. Realizirala se je prenova zobne ambulante v Bistrici ob Sotli,
kar je ZD izvedel s pomodjo Obdine Bistrice ob Sotli. Pripravljena je bila PZI dokumentacija za nove prostore
fizioterapije v objektu stare Sole v Smaqu pri Jeliah, selitev pa prestavljena v leto 2022. V ZP Kozje je bila
prenovljena ambulanta druZinske medicine, prostori za NMP, previjaliide, sestrski prostor, laboratorij, prostor za

zobozdravstveno preventivo, zamenjane pa so bile tudi celotne talne podloge v ZP Kozje.Izvedena je bila postavitev
in izgradnja garaZe za vozilo NRV v ZP Rogaika Slatina.
Tudi na podrofiu nabav je bilo izvedenih kar nekaj pridobitev: nabavljena je brla medicinska, radunalniSka,
pohiitvena in ostala oprema za izvajanje dejavnosti po investicijskem planu. Nabavljeno je bilo sodobno in
popolnoma opremljeno nujno re5evalno vozilo NRV Tip-C, vozilo za potrebe sanitetnih prevozov in vozilo za potrebe
patrona2ne sluibe.

3.2. poveianje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne
zdravstvene sluibe z vpeliavo novih organizacijskih in tehnolo5kih reSitev

LOo/o
ObrazloZitev:
V letu 2021 ZD ni pridobil novih dejavnosti, je pa bil v pogajanjih uspeien, da takoj po 01.01.2022 pridobi novo
zobozdravstveno ambulanto in ambulanto druiinske medicine. Sprva je bilo s strani Obdine Rogaika Slatina
sporodeno, da bomo ambulanto koncesionar;a Al Mahdawi prevzeli 0t.07.2022, nato pa smo bili obveideni o
spremenjenem datumu in sicer 3L. 5. 2022. Posledidno smo ie v decembru 2021 zaposlili novo zobozdravnico,
zdravnico specialistko druiinske medicine pa smo kljub spremenjeni odloditvi zaposlili s 01.01..2022, kot je bilo
sprva nadrtovano.
Uspeino smo realizirali dodatne todke s strani ZZZS-ja na podrofiu antikoagulantne ambulante. Vpeljane so bile
tudi naslednje organizacijske in tehnoloike reSitve: nabavljena je nova oprema in sicer nov Ultrazvodni aparat M8,
in defibrilator Defigrid touch 7 za enoto NMP Smarje pri JelSah, nabavili smo nova EKG aparata za Dom upokojencev
Smarjc pri Jeliah in Pegazov dom v Rogaiki Slatini, analizator QUICKREAD GO v enoto NMP. Prav tako je bil
nabavljen novi zobni stroj za zobozdravnico, ki smo jo zaposlili ob pridobljenem timu koncesionarja, ki se je upokojil.
V letu 2021 smo morali zaradi cepl;enja in testiranja zaposliti diplomirano in srednjo medicinsko sestro, saj z

obstojedim kadrom in prerazporejan;em delavcev, le-to ni bilo moZno ved obvladovati. Uspeino smo realizirali
dodatne todke s straniZZZS-ja na podrodju DMZ in v ambulantah doma Upokojencev in Pegazovega doma.

3.3, optimizacija poslovnih procesov in racionalizacija delovnih nalog

LOo/o

Obrazloiitev:
ZD nadrtuje vedjo reorganizacijo poslovnih procesov in njihovo optlmizacijo na podrodjih, kjer se je za to izkazala
potreba, vlelu2022, saj smo bili v letu 2021 usmeqeni v zagotavljanje osnovnih nalog in zagotavljanje dim vedje

dostopnosti do zdravstvenih storitev v kadrovsko in organizacijsko izredno zahtevnih razmerah. Ne glede na to pa

smo kljub velikemu kadrovskemu izpadu zaradi odhodov in bolniSkih in drugih odsotnosti zdravstvenih delavcev
uspeino zadostili potrebam po spremenjeni organizaciji dela zaradi zagotavljanja testiranj na COVID-19 in cepljenl
zoper COVID-19. Prebivalcem vseh iestih obdin smo se pribliZali in izvajali cepljenja in testiranja v vseh obdinah,
na vei lokacijah v dasovnih zaporedjih.

III,

Dolotitev ocene redne delovne uspeinosti za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12.2O2L



Stevilka : 2622-88 I 2022
Datum: 24. 3.2022

Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 108i09-ZSPIS-UPB13, in naslednji),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS 5t. 5208 in naslednji), Uredbe o pladah direKorjev v javnem sekorju
(Uradni list RS,5t. (Uradnilist RS, iL.681t7,4118,301t8,116121,180/21 in29122, v nadaljevanju: UPDJS), Pravitnika
o merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev v osebah javnega prava s podrodja zdravstva (Uradni list RS,
i't. 33/21), Uredbe o napredovanju javnih usluZbencev v pladne razrede (Uradni list RS 5t. 5U08 in naslednji, v
nadaljevaryu: Uredba), IX. dlena pogodbe o zaposliUi 5t. 104-PZ-261202t z dne i7. 5.2021, sklepa 12. redne seje
Sveta ZD Smarje pri JelSah z dne 24. 3. 2022 pod todko 3 o obsegu sredstev za pladilo redne delovne uspelnosti ter
Sklepa o dolodiWi ocene redne delovne uspeinostl pomodnice direktorice za zdravstveno nego ter v- d- cJirektorice ZD
za leto 2021, 5t. 2622-8512022, z dne 24. 3. 2022, Svet ZD sprejme naslednji

SKTEP
o DoLoerrvr vrirrue DELA pLAaE zA REDNo DELovNo uspEsNosr poMoeNrcE DTREKToRTcEzA

ZDRAVSTVENO NEGO ZA OBDOBJE OD 1. I. 2021DO 31. 5. 2021
ter

V. D. DIREKTORICE ZA OBDOBJE OD 1. 6.2021DO 31. L2.2O2T

1. Pomodnici direktorice za zdravsUeno nego Zdravstvenega doma Smarje pri JelSah v obdobju od 1. 1. 2O2t do
37.5.202L in v. d. direktorici ZD v obdobju od 1. 6. 202L do 3L. 12.2027, mag. Nataliji Klun, se za obdobje
od 1. 1. 202L do 31. 12. 2021 skladno z obsegom sredstev za delovno uspeinost direktorjev, ki je bil doloien
na 12. redni seji Sveta ZD z dne 24. 3. 2021, ter skladno s prejeto oceno redne delovne uspeinosti v viiini
90o/o, dolodi del plade za redno delovno uspeinost v viiini 1.601,40 EUR bruto.

2. K izpladilu delovne uspeinosti iz naslova povedanega obsega dela, morajo podati soglasje obiine ustanoviteljice
ter MinistrsWo za zdravje.

3. Izplatilo delovne uspe5nosti se opravi po prejemu soglasrj iz prejinje toike.

Obrazloiitev:

Svet zavoda ZD Smarje pri Jeliah je na svoji 12. redni seji z dne 24.3.2022 dolodil skupen obseg sredstev za pladilo
redne delovne uspeinosti dircktoricc, v. d. direktorice, pomodnice direktorice in strokovne vodje za leto 2021, v viSini
5%o, saj je izpolnjen pogoj, da te obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost ostalih javnih
usluibencev in so sredstva za ta namen zagotovljena. Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljan;e delovne uspeinosti
direktorjev v osebah javnega prava s podrocja zdravstva (Uradni list RS, at. 33121) je pomoinica direktorice za
zdravstveno nego in v. d. direktorice prejela oceno odlidno, redna delovna uspeinost pa se ji je dolo6ila v viiini 900/0.
Skladno z navedenimi podlagami se je tako pomodnici direktorice za zdravstveno nego in v. d. direktorici dolodila viSina
plade za redno delovno uspeinost, kot izhaja izizreka tega sklepa. Navedeni del plade za redno delovno uspeinost se
pomodnici direktorice za zdravstveno nego in v. d. direktorici izplada po prejemu soglasja obdin ustanoviteljic in
Ministrstva za zdravje.

Pravni pouk:

Zoper ta sklep je moina pritoZba v roku Sih dneh od vroditve tega sklepa. Pritoiba se vloii pisno in se naslovi na Svet
ZD Smarje pri JelSah.

,f'.6, "* ;,
Predsednica Sveta zavoda
mag. Rosvita Sveniek :

.-
Vroteno:
- Natalija Klun
- personalna mapa Javnega usluZbenca
- arhiv

i,

\i.
')- . ..\=:-=z



Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Ur. list RS, 5t. 108/09 - uradno prediSdeno besedilo,
l3ll0, 59110, B5l7A, L07170, 35llL - ORZSPJS49a, 27172 - odl. US, 40112 - ZU)F, 46113, 25114 - ZFU, 501L4,
95/14 - ZUPPIS15, 82/15,23117 - ZDOdv, 67117, 83118 - ZIPRS1819-A, 84118,75119 - ZUPilSz)2t, 49120 -
ZIUZEOP, 6U20 - ZIUZEOP-A, 1l2l2I - ZNUPZ; v nadaljevanju: ZSPJS), Uredba o pladah direktor;ev v javnem
sektoqu (Uradni list RS, \t. 6812017, 412018,30/2018, 75120L9 - 7UPnS202t, L76l2t in 180/21, v nadaljevanju:
UPDIS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev v osebah javnega prava s podrodja
zdravstva (Uradni list RS, at. 33121), Uredbe o delovni uspeSnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.
l. RS,5t. 97109,4U12), Pravilnika o dolodiWi obsega sredstev za delovno uspe5nost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, ;t.7ll0 in 3i13), Zakona za
uravnoteienje javnih financ (Ur. l. RS ;1. 40112 in naslednji, v nadaljevanju'. ZU)F), Uredbe o napredovanju javnih
usluZbencev v pladne razrede (Uradni list RS, 5t. 51/08, 91/08, 113/09,22119 in lZll2t, v nadaljevanju: Uredba),
in X. ilena pogodbe o zaposliwi it. 104-PZ-8612020 z dne 12. 1.1.2020,je Svet ZD na svoji 12. redni seji dne 24.
3. 2022 sprejel naslednli

SKLEP
O DOLO.ITVI OCENE REDNE DELOVNE USPESNOSTI STROKOVNE VODJE ZD A

oBDOBJE OD 1. 1. 2021 DO 31. L2.2021

I.

Lei Romih, dr.med., spec. druiinske med., se za obdobje od 1. 1. 202L do 31. 12.2021 dolodi ocena redne delovne
uspeinosti za opravljanje funkcije strokovne vodje Zdravstvenega doma Smarje pri Jeliah (v nadaljevanju:
strokovna vodja).

II.

Strokovni vodji se ocena redne delovne uspeinosti za obdobje od 1. 1. 202L do 31. t2.2021 dolodi na podlagi
vrednotenja naslednjih meril:

1. vrednotenie poslovne usoe5nosti (do 35 o/o)

Poslovna uspeinost zavoda pri opravljanju javne zdravsWene sluibe se vrednoti na naslednji nadin

1.1. gospodarno poslovanje zavoda, izkazano z letnim poslovnim poroEilom in merjeno
s celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, doseZen kazalec je 1 in veE, oziroma
doseien kazalec manj kot 1 in izkazuje v bilanci stanja uravnoteieno poslovanje
oziroma preseZek prihodkov nad odhodki

20o/o
ObrazloZitev:
Iz poslovnega porotila o poslovanju ZD zaleto202lizhaja, da je ZD ustvaril preseiek prihodkov nad odhodki v
viSini 1.037.136,00 EUR. Kazalec celotne gospodarnosti znaia 1,109.

t.2. usklajenost realiziranega programa javne zdravstvene sluibe s finaninim naartom
zavoda in doloEbami sploSnega dogovora

15o/o

Obrazloiitev:
lzizkaza poslovanja ZD za leto 2021, podatkov o opravljenem fizidnem obsegu dela in Programom dela, finaninim,
kadrovskim in investicijskim nadftom ZD za leto 2021 (PDFKIN) izhaja, da je ZD PDFKIN za leto Z02l realiziral v

obsegu, ki je zagotovil polno plaiilo opravljenih storitev po veljavni pogodbi o izvajan;u programa zdravstvenih
storitev, sklenjeni zZZZS. Pri tem je treba upoitevati, da je tudi v letu 2021, enako, kot v letu 2020 zaradi interventih
ukrepov v zvezi z obvladovan;em epidemije bolezni COVID-19, del leta veljala prepoved opravljanja nekaterih
zdravstvenih dejavnosti, predvsem na podrodju preventive. Upoitevajod slednje je ZD realiziral s slrani ZZZS

dovoljeno zmanjianje realizacije, tako da se le dejansko realiziral poln program javne zdravstvene sluibe in bil tudi
pladan.

2. vrednotenie strokovnosti, kakovosti in varnosti izvaiania iavne zdravstvene sluibe
(do 30olo)



L5o/o
Obrazloiitev:
Na investicijskem podrodju smo izvedli investicije v viiini a44.4L7 EUR ter 63.068 EUR investicijskega
vzdrZevanja. Kljub letu, ki je bilo zaznamovano z bojem zoper epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, je ZD v letu
202lizvedel veliko vedino vseh nadrtovanih investicij. Realizirala se je prenova zobne ambulante v Bistrici ob Sotli,
kar je ZD izvedel s pomodjo Obdine Bistrice ob Sotli. Pripravljena je bila PZI dokumentacija za nove prostore
fizioterapije v objektu stare Sole v Smarju pri Jeliah, selitev pa prestavljena v leto 2022. V ZP Kozjeje bila
prenovljena ambulanta druiinske medicine, prostori za NMP, previjaliSde, sestrski prostor, laboratorij, prostor za

zobozdravsWeno preventivo, zamenjane pa so biletudi celotnetalne podloge vZ?Kozje.Izvedena je bila postavitev

in izgradnja garaie za vozilo NRV v ZP Rogaika Slatina.
Tudi na podrodju nabav je bilo izvedenih kar nekaj pridobitev: nabavljena je bila medicinska, radunalniSka,
polriStvena in ostala oprema za izvajanje dejavnosti po investicijskerrr planu. Nal-ravljeno je bilo sodobno in
popolnoma opremljeno nujno re5evalno vozilo NRV Tip-C, vozilo za potrebe sanitetnih prevozov in vozilo za potrebe
patronaine sluZbe.

3.2. poveEanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju javne
zdravstvene sluibe z vpeljavo novih organizacijskih in tehnoloSkih reiitev

too/o
Obrazloiitev:
V letu 2021 ZD ni pridobil novih dejavnosti, je pa bil v pogajanjih uspeien, da takoj po 01.01.2022 pridobi novo
zobozdravstveno ambulanto in ambulanto druiinske medicine. Sprva je bilo s strani Obdine Rogaika Slatina

sporodeno, da bomo ambulanto koncesionarja Al Mahdawi prevzeli 0L.01.2022, nato pa smo bili obveideni o
spremenjenem datumu in sicer 3L. 5. 2022. Posledidno smo ie v decembru 2021 zaposlili novo zobozdravnico,
zdravnico specialistko druZinske medicine pa smo kljub spremenjeni odloditvi zaposlili s 01.01.2022, kot je bilo

sprva nadftovano.
Uspeino smo realizirali dodatne todke s strani ZZZS-ja na podrodju antikoagulantne ambulante. Vpeljane so bile

tudi naslednje organizacijske in tehnoloike reiiWe: nabavljena je nova oprema in sicer nov Ultrazvodni aparat M8,
in defibrilator Defigrid touch 7 za enoto NMP Smarle pri JelSah, nabavili smo nova EKG aparata za Dom upokojencev
Smarje pri JelSah in Pegazov dom v Roga5ki Slatini, analizator QUICKREAD GO v enoto NMP. Prav tako je bil
nabavljen novi zobni stroj za zobozdravnico, ki smo jo zaposlili ob pridobljenem timu koncesionarja, ki se je upokojil.
V letu 2021 smo morali zaradi cepljenja in testiranja zaposliti diplomirano in srednjo medicinsko sestro, saj z
obstojedim kadrom in prerazporejanjem delavcev, le-to ni bilo moino ved obvladovati. Uspeino smo realizirali
dodatne todke s straniZZZS-ja na podrodju DMZ in v ambulantah doma Upokojencev in Pegazovega doma.

3.3. optimizacija poslovnih procesov in racionalizacija delovnih nalog

LOo/o

Obrazloiitev:
ZD nairtuje vedjo reorganizacijo poslovnih procesov in n;ihovo optimizacijo na podrodjih, kjer se je za to izkazala
potreba, v letu 2022, saj smo bili v letu 2021 usmerleni v zagotavl;anje osnovnih nalog in zagotavljanje dim vedje

dostopnosti do zdravsWenih storitev v kadrovsko in organizacilsko izredno zahtevnih razmerah. Ne glede na to pa

smo kljub velikemu kadrovskemu izpadu zaradi odhodov in bolniSkih in drugih odsotnosti zdravstvenih delavcev
uspeino zadostili potrebam po spremenjeni organizaciji dela zaradi zagotavljanja testiranj na COVID-19 in cepljenj
zoper COVID-19. Prebivalcem vseh Sestih obcin smo se pribliZali in izva;ali cepljenja in testiranja v vseh obfinah,
na ved lokacijah v dasovnih zaporedjih.

III,

Doloditev ocene redne delovne uspe5nosti zaobdobjeod01,0l.2021 do31.L2.2O2l

Strokovni vodji pripada del plade za delovno uspeinost, ce vsa; delno izpolni vsako posamezno merilo iz tega sklepa.

Dose7ena merila, izraienav o/o iz 1.,2.in 3. todke II. dlena tega sklepa, se seitevajo.

Na podlagi 9. dlena Uredbe se strokovni vodji na podlagi doseZenih meril iz II. dlena tega sklepa dolodi redna

delovna uspeinost v viSini 90 o/o in se ji dolodi ocena odliino.



Stevilka : 2622-90 /2022
Datum: 24. 3.2022

Na podlagi dolotil Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 108/09-ZSPIS-UPB13, in naslednji),
Kolektivne pogodbe za.lavni sektor (Uradni list RS 5t. 57108 in naslednji), Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, it. (Uradni list RS,5t.68i17,4118,30118,1t6121,180/21 in29122, v nadaljevanju: UPDJS), Pravitnika
o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direKorjev v osebah javnega prava s podrodja zdravstva (Uradni list RS,
5t. 33i21), Uredbe o napredovanju javnih usluZbencev v pladne razrede (Uradni list RS 5t. 51/08 in naslednji, v
nadal;evanju: Uredba), X. dlena pogodbe o zaposlitvi 5t. 104-PZ-8612020 z dne 12. Ll.2020 in k njej sklenjenega
aneksa, sklepa 12. redne seje Sveta ZD Smarje pri Jeliah z dne 24.3.2022 pod todko 3 o obsegu treiiteu za-pladiio
redne delovne uspeinosti ter Sklepa o dolodiWi ocene redne delovne uspe5nosti strokovne vodje ZD za obdobjc od 1.
1. 2021 do 31. 72. 2021, 6t. 2622-8712022, z dne 24. 3. 2022, Svet ZD sprejme nastednji

SKLEP
o DoLoarrvr vrSrNE DEI-A pLAeE zA REDNo DELovNo uspE5Nosr srRoKovNE voDlE zA oBDoBJE

oD 1. 1. 2021 DO 3t. t2.2021

1. Strokovni vodji Zdravstvenega doma 5ma6e pri JelSah v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12.202t, Lei Romih,
dr.med., se za obdobje od 1. L. 202L do 31. 12. 2021 skladno z deleZem zaposlitve, obsegom sredstev za
delovno uspeinost direktorjev, ki je bil doloden na 12. redni seji Sveta ZD z dne 24. 3. 202t, ter skladno s
prejeto oceno redne delovne uspeSnosti v viSini 90%, dolodi del plade za redno delovno uspeinost v viSini
351,52 EUR bruto.

2. K izpladilu delovne uspeinosti iz naslova povedanega obsega dela, morajo podati soglasje obdine ustanoviteljice
ter Ministrstvo za zdravle.

3. Izplatilo delovne uspe5nosti se opravi po prejemu soglasrj iz prejSnje toike.

Obrazloiitev:

Svet zavoda ZD Smar;e pri JelSah;e na svoji 12. redni seji z dne 24.3.2022 dolodil skupen obseg sredstev za pladilo
redne delovne uspe5nosti direktorice, v. d. direKorice, pomodnice direktoricc in strokovne vodje za leto 2021, v viiini
5olo, sdj je izpolnjen pogoj, da te obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost ostalih javnih
usluibencev in so sredstva za ta nanten zagolovljena. Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti
direktorjev v osebah javnega prava s podroQa zdravstva (Uradni list RS, 5t. 33i21) je strokovna vodja prejela oceno
odlidno, redna delovna uspeinost pa se ji je dolodila v vi5ini 90olo. Skladno z navedenimi podlagami in 2Oo/o dele/em
zaposlitve na delovnem mestu se je tako strokovni vodji doloiila vi5ina plade za redno delovno uspeinost, kot izhaja iz
izreka tega sklepa. Navedeni del plade za redno delovno uspeinost se strokovni vodji izplada po prelemu soglas;a obdln
ustanoviteljic in Ministrstva za zdravle.

Pravni pouk:

Zoper ta sklep je moZna pritoiba v roku 8ih dneh od vroditve tega sklepa. Prito2ba se vloZi pisno in se naslovi na Svet
ZD Smarje pri Jeliah.

Predsednica Sveta zavoda
mag. Rosvita Sveniek
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Vrodeno:
- Lea Romih
- personalna mapa Javnega usluZbenca
- arhiv
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