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Na podlagi 22. in 22.a elena Zakona o sistemu pla6 v javnem sektorju (Uradni list RS, it. 108/09 -
uradno pre6igeeno besedilo, 107/09 - odI. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU,
107/10, 35/1 1 - ORZSPJS49a, 1 10/1 1 - ZDIU12, 27/12 - odI. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314,
46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15,
90/1 5 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20
- ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21
- ZNUPZ, 206/21 - ZDUPgOP, 204/21, 17/22 - skI. US, 52/22 - odI. US), 7. elena Uredbe o pla6ah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, it. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21,
180/21, 29/22), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspegnosti direktorjev s podro6ja dela,
dru2ine in socialnih zadev (Uradni list RS, it. 28/06), drugega odstavka 14.a elena Odloka o
ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoe na domu Maribor (Medobeinski
uradni vestnik, it. 8/18 – uradno pre6igeeno besedilo gt. 2) in 23. elena Statuta Mestne ob6ine
Maribor (Medob6inski uradni vestnik, it. 10/1 1, 8/14 in 12/19) je Mestni svet Mestne ob6ine Maribor
na ..........seji, dne ... ... ... sprejel

SKLEP
o dolo6itvi dela plaCe za redno delovno uspe5nost direktorice Centra za pomoe na domu

Maribor za leto 2021

I

Direktorici javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoe na domu Maribor, mag. Barbari
2gajner, se doloei deI plaCe za redno delovno uspegnost za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
v vigini 5 % sredstev za osnovne plaCe direktorice od januarja do decembra 2021, kot je s sklepom
predlagal Svet zavoda na 17. redni seji, dne 30. 3. 2022.
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Sredstva za redno delovno uspe§nost direktorice izplada javni zavod Center za pomoe na domu
Maribor iz zagotovljenih finan6nih sredstev v proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2022.
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SKLEP
o doloeitvi dela plaCe za redno delovno uspe§nost direktorice Centra za pomo6 na domu

Maribor za leto 2021
Obrazlo2itev gradiva za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne obeine Maribor

1. PRAVNE PODLAGE

Pravna podlaga za predlagano gradivo so:
22. in 22.a elena Zakona o sistemu pla6 vjavnem sektorju (Uradni list RS, it. 108/09 - uradno preei96eno
besedito. 107/09 - odI. US. 98/09 - ZIUZGK. 13/10. 59/10. 85/10. 94/10 - ZIU. 107/10. 35/11 -
ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odI. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 -
ZIPRS1314-A. 101/13 - ZIPRS1415, 50/14. 25/14 - ZFU. 95/14 - ZUPPJS15. 82/15, 90/15 - ZUPPJS16,
88/16 - ZUPPJS17. 23/17 - ZDOdv. 67/17. 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021. 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 -
ZIUZEOP-A. 152/20 - ZZUOOP. 175/20 - ZIUOPDVE. 15/21 - ZDUOP, 152/20 - ZZUOOP. 175/20 -
ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPgOP, 204/21, 17/22 - skI. US, 52/22 - odI

7. den Uredbe o pla6ah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, it. 68/17, 4/18, 30/18 in 75/19 –
ZUPPJS2021, 116/21 , 180/21, 29/22)
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspegnosti direktoaev s podro6ja dela, dru2ine in socialnih
zadev (Uradni list RS, it. 28/06),
14. a elen Odloka o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomo6 na
domu Maribor (Medob6inski uradni vestnik, it. 8/18 – uradno preeigeeno besedilo gt. 2),
23. den Statuta Mestne ob6ine Maribor (Medobeinski uradni vestnik, it. 10/1 1, 8/14 in 12/1 9).

US)

2. OBRAZL02ITEV

Javni zavod Center za pomod na domu Maribor je ustanovila Mestna obeina Maribor na podro6ju
socialnega varstva za izvajanje dejavnosti pomo6i dru2ini na domu in drugih spremljajoeth ob6inskih
socialno varstvenih programov

Svet zavoda Centra za pomo6 na domu Maribor je na 17. redni seji, dne 30. 3. 2022 obravnaval in
potrdil oceno redne delovne uspegnosti direktorice v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 in
predlagal Mestni ob6ini Maribor, kot ustanoviteljici zavoda, dolo6itev oz. izpla6ilo redne detovne
uspegnosti direktorice Centra za pomoe na domu Maribor v vigini 5 % sredstev za osnovne plaCe
direktorice od januarja do decembra 2021

Na podlagi 22.a elena Zakona o sistemu plae v javnem sektorju pripada deI plaCe za redno delovno
uspegnost javnemu uslu2bencu, ki je v obdobju, za katerega se redna delovna uspegnost izpla6uje,
pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog, dosegel nadpovpre6ne delovne rezultate. Ta del plaCe
lahko letno znaga najvee dve osnovni meseeni plaei javnega uslu2benca, pri eemer se kot osnova
upogteva vigina osnovne plaCe javnega uslu2benca v mesecu decembru preteklega leta. Za delovno
uspegnost se lahko nameni najmanj 2 % in ne vee kot 5 % letnih sredstev za osnovne plaCe. V
skladu s tretjim odstavkom 22.a elena Zakona o sistemu pla6 v javnem sektorju vigino dela plaCe
za redno delovno uspegnost direktorjev doloei organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi
meHI, ki jih doloei pristojni minister. Organ, pristojen za imenovanje direktorja oz. direktorice Centra
za pomoe na domu Maribor pa je na podlagi 14.a elena v povezavi s 7. 61enom Odloka o ustanovitvi
javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoe na domu Maribor (ki je ustanovttveni akt
zavoda) Mestni svet Mestne obeine Maribor.

Na podlagi 7. elena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju se direktorjem v javnih zavodih
del plaCe za redno delovno uspegnost izplaea enkrat letno na podlagi poslovnega poro6ila, in sicer
za redno delovno uspegnost v preteklem letu

Upo§tevajoe veljavno zakonodajo, in sicer doloebe Zakona o ukrepih na podro6ju plae in drugih
strogkov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS,
it. 75/19 in 139/20), je od 1.7.2020 dalje spro§eeno izplaeilo redne delovne uspegnosti. Za direktorje
v javnem sektorju je dolo6eno, da se odlo6anje o izplaeilu redne delovne uspegnosti izvede po
predpisanih merilih na podlagi poslovnega poroeila. Merila za ugotavljanje delovne uspegnosti
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direktorjev oseb javnega prava iz naslova izvajanja javne slu2be na podro6jih iz pristojnosti
Ministrstva za delo, dru2ino in socialne zadeve, ki veljajo tudi za ugotavljanje delovne uspegnosti
direktorice Centra za pomo6 na domu Maribor, so dolo6ena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje
delovne uspegnosti direktorjev s podro6ja dela, dru2ine in socialnih zadev (Uradni list RS, it. 28/06).

Za direktorje (plaena skupina B) se skupen obseg sredstev za redno delovno uspegnost oblikuje in
izkazuje loeeno. V primeru, ko je v posameznem prora6unskem uporabniku zaposlen Ie en javni
uslu2benec plaene skupine B, le-ta iz naslova redne delovne uspegnosti prejme 2% sredstev za
osnovne plaCe direktorja od januarja do decembra 2021, oziroma, de so izpolnjeni vsi pogoji do
najve6 5% sredstev za osnovne plaCe direktorja v ie navedenem obdobju.

V skladu z dolo6ilom drugega odstavka 7. elena Uredbe o pla6ah direktorjev v javnem sektorju se
direktorjem redna delovna uspegnost lahko dotoei tudi v vigjem obsegu, kot so za ta namen
zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS), pod pogojem, da vigji
obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspegnostjavnih uslu2bencev, in pod pogojem,
da so sredstva za ta namen zagotovljena. Navedeni pogoji, ki omogoeajo vigje izpla6ilo redne
delovne uspe§nosti so izpolnjeni, saj niti maksimalen odstotek izplaeila redne delovne uspegnosti
direktorice ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspegnost javnih uslu2bencev Centra za
pomo6 na domu Maribor (izplaeilo je namre6 ie bilo izvedeno), poleg tega pa zavod za leto 2021 ni
dosegel celotnega erpanja sredstev po pogodbi o financiranju s strani Mestne ob6ine Maribor,
medtem ko je izplaeilo redne delovne uspe§nosti za direktorico planirano tudi v finan6nem na6rtu
zavoda za leto 2022, kar pomeni, da ima zavod zagotovljena sredstva tudi za izplaeilo redne delovne
uspegnosti v najvigjem mo2nem obsegu.

Tabela obsega bruto zneska redne delovne uspegnosti direktorice za obdobje 1.1.2021 do
31.12.2021

Kumulativa osnovnih
pla6 za obdobje 1-12
2021, v EUR

Odstotek izplaeila
redne delovne
uspegnosti

Znesek izplaeila redne delovne
uspegnosti (bruto, v EUR)

35.247,72 1.762,39

Za direktorico Centra za pomoe na domu Maribor je glede na letno poroeilo za leto 2021 izkazano
doseganje nadpovpreenih delovnih rezultatov. Tudi Strokovni svet Centra za pomod na domu
Maribor je 28. 3. 2022 sprejel sklep, da predlaga ugotovljeno doseganje 100% delovne uspegnosti
za leto 2021 skladno z merili Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspegnosti direktorjev s
podro6ja dela, dru2ine in socialnih zadev (Uradni list RS, it. 28/06). Na podlagi 6. elena navedenega
pravilnika se vigina dela plaCe za delovno uspe§nost direktorice doloda na podlagi naslednjih meril:

1. poslovna uspegnost – najved 35 % skupne ocene
2. kakovost in strokovnost izvajanjajavne slu2be - najve6 35 % skupne ocene
3. razvojna naFavnanost - najvee 30 % skupne ocene

V skladu z 10. dlenom navedenega pravilnika se dose2eni odstotki po ovrednotenju posameznih meril
segtevajo. Direktorica Centra za pomo6 na domu Maribor, mag. Barbara 2gajner, je v letu 2021 pri
ovrednotenju poslovne uspeSnosti zbrala 35 %, pri ovrednotenju kakovosti in strokovnosti izvajanja javne
slu2be 35 % ter pri ovrednotenju razvojne naravnanosti 30 %, kar pomeni, da je direktorica v letu 2021 dosegla
100 % delovno uspegnost.
Letno porodilo (poslovni in finan6ni del) in poroeilo o vrednotenju posameznih meril za ugotavljanje
delovne uspegnosti direktorice javnega zavoda Center za pomo6 na domu Maribor, iz katerega je
razvidna utemeljitev meril po posameznih kriterijih, sta prilogi tega gradiva

3. FINANeNE POSLEDICE

Sprejem predlaganega sklepa o doloeitvi dela plaCe za redno delovno uspegnost direktorice Centra
za porno6 na domu Maribor za leto 2021 ne zahteva dodatnih finandnih sredstev iz proraeuna
Mestne ob6ine Maribor, saj so potrebna sredstva 2e zagotovljena v prora6unu Mestne ob6ine
Maribor in opredeljena v finan6nem na6rtu zavoda za leto 2022.
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