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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: SOGLASJE USTANOVITELJA PRI DOLOČANJU DELOVNE USPEŠNOSTI  
 

PREDLAGATELJ:  župan, mag. Alan Bukovnik 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

 

Svet javnega zavoda 

  

POROČEVALEC:  Predsednik sveta zavoda 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: Odbor za negospodarstvo, družbene 

dejavnosti in javne službe negospodarstva 

  

PRAVNA PODLAGA: 7. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem 

sektorju (Uradni list RS št. 68/17, 4/18, 30/18, 

116/21, 180/21 in 29/22, v nadaljevanju: 

Uredba), in 16. člena Statuta Občine Radlje 

ob Dravi (MUV, št. 28/16 – uradno prečiščeno 

besedilo, 35/17, v nadaljevanju: Uredba) 

  

 

OCENA STANJA:   Od 1.7.2020 dalje se ponovno uporabljajo 

določbe Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju glede izplačila redne delovne 

uspešnosti. 7. člen Uredbe o plačah 

direktorjev v javnem sektorju določa, da mora 

organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri 

odločanju o višini dela plače za redno 

delovno uspešnost pridobiti soglasje 

ustanovitelja. 

 

 

 

 



RAZLOGI ZA SPREJEM: V skladu z ZSPJS direktorjem in ravnateljem 

pripada del plače za redno delovno 

uspešnost. Postopek ugotavljanja redne 

delovne uspešnosti izvede svet zavoda po 

določbah Pravilnika o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti. Pravilnik določa, da del 

plače za delovno uspešnost lahko letno znaša 

največ dve osnovni mesečni plači ravnatelja. 

Svet zavoda odloči, koliko odstotkov osnovne 

plače ravnateljev, se nameni za njihovo 

delovno uspešnost za leto 2021. Na podlagi 7. 

člena Uredbe mora organ, pristojen za 

imenovanje direktorja, pri odločanju o višini 

dela plače za redno delovno uspešnost 

pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru 

oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je 

lokalna skupnost in se ne financirajo iz 

proračuna lokalne skupnosti, mora biti 

podano tudi soglasje pristojnega ministra.  

 
 

 

 

 

 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV:  S strani sveta zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, 

sveta Osnovne šole Radlje ob Dravi, sveta JZ ŠKTM in sveta Knjižnice Radlje ob Dravi smo 

prejeli vloge za izdajo soglasja z izpolnjenim obrazcem glede ugotavljanja delovne 

uspešnosti. 

 

 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  Gradivo je pripravljeno skladno z zakonodajo.  

 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI:   Tudi v preostalih občinah, odločajo o podaji 

soglasja v skladu z določbami Uredbe.  

 

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Dodatek za redno delovno uspešnost ravnatelja 

Glasbene šole in ravnatelja Osnovne šole se izplača iz sredstev Ministrstva. Tako sprejeti 

sklep nima finančnih posledic za občinski proračun. Dodatek za delovno uspešnost 

direktorja JZ ŠKTM se izplača iz sredstev, ki jih prejme javni zavod kot proračunski 

uporabnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša / ne soglaša z določitvijo delovne 

uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Radlje ob Dravi kot izhaja iz sklepa sveta 

zavoda št. 900-4/2022/6 z dne 16.3.2022. 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša / ne soglaša z določitvijo delovne 

uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi kot izhaja iz sklepa sveta 

zavoda sprejetega dne 24.3.2022.  

3. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša / ne soglaša z določitvijo delovne 

uspešnosti direktorja Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi kot izhaja iz sklepa 

sveta zavoda 25.3.2022.  

4. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša / ne soglaša z določitvijo delovne 

uspešnosti direktorice Knjižnice Radlje ob Dravi kot izhaja iz sklepa sveta zavoda 

8.4.2022.  

 

 

Pripravila: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj  

 

 

Pregledala: Marjana Švajger, direktorica OU 

 

 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

Priloge: 

- predlog k določitvi delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Radlje ob Dravi 

- predlog k določitvi delovne uspešnosti ravnatelja GŠ Radlje ob Dravi  

- predlog določitve delovne uspešnosti direktorju JZ ŠKTM 

- predlog določitve delovne uspešnosti direktorici Knjižnice Radlje ob Dravi 

 

 






















