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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV: IZDAJA SOGLASIJ ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST V JAVNIH ZAVODIH
Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici,
ravnateljev OŠ Kozara Nova Gorica in Glasbene šole Nova Gorica ter direktorice Ljudske
univerze Nova Gorica
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici je dne 17. 3. 2021 na Občino ŠempeterVrtojba naslovil dopis za izdajo soglasja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice javnega
zavoda za leto 2020. Vlogi je priložil ocenjevalni obrazec za ugotavljanje delovne uspešnosti
ravnatelja in sklep o določitvi delovne uspešnosti ravnateljice.
Svet zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica je dne 12. 3. 2021 na Občino Šempeter-Vrtojba
naslovil dopis za izdajo soglasja pri določanju delovne uspešnosti ravnatelja javnega zavoda za
leto 2020. Vlogi je priložil ocenjevalni obrazec za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja,
zapisnik 11. seje Sveta zavoda s sklepom o določitvi delovne uspešnosti ravnatelja in obrazec
»Zahtevek za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev/ravnateljev.
Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica je dne 17. 3. 2021 na Občino Šempeter-Vrtojba naslovil
dopis za izdajo soglasja pri določanju delovne uspešnosti ravnatelja javnega zavoda za leto 2020.
Vlogi je priložil zapisnik 23. seje Sveta zavoda s sklepom o določitvi delovne uspešnosti ravnatelja
in okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-1/2021/33 z dne 11. 3. 2021.
Svet zavoda Ljudske univerze Nova Gorica je dne 29. 3. 2021 na Občino Šempeter-Vrtojba naslovil
dopis za izdajo soglasja pri določanju delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda za leto
2020. Vlogi je priložil obrazec - ugotavljanje delovne uspešnosti direktorice.
Iz okrožnice ministrstva izhaja, da mora organ, pristojen za imenovanje direktorja (Svet zavoda),
na podlagi 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pri odločanju o višini dela plače
za redno delovno uspešnost direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
Četrta točka 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju določa, da ustanovitelj izda
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za
izdajo soglasja. Če ustanovitelj soglasja v 30 dneh od prejema popolne vloge ne izda oziroma
njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano.
Občinskemu svetu predlagamo, da soglasje poda.
Pripravila:
Ksenija Ušaj

mag. Milan Turk
župan

Priloge:
- Dopis Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- Dopis Osnovne šole Kozara Nova Gorica
- Dopis Glasbene šole Nova Gorica
- Dopis Ljudske univerze Nova Gorica
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Na podlagi četrte točke 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
68/17, 4/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na _____seji dne _________ sprejel

SKLEP
1.
Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljice za leto 2020.
Ta sklep začne veljati takoj.

2.

Številka:
Šempeter pri Gorici,
mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi četrte točke 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
68/17, 4/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na _____seji dne _________ sprejel

SKLEP
1.
Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica soglasje za
izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
Ta sklep začne veljati takoj.

2.

Številka:
Šempeter pri Gorici,
mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi četrte točke 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
68/17, 4/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na _____seji dne _________ sprejel

SKLEP
1.
Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica soglasje za izplačilo dela
plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
Ta sklep začne veljati takoj.

2.

Številka:
Šempeter pri Gorici,
mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi četrte točke 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
68/17, 4/18 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na _____seji dne _________ sprejel

SKLEP
1.
Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Ljudske univerze Nova Gorica soglasje za izplačilo
dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020.
Ta sklep začne veljati takoj.

2.

Številka:
Šempeter pri Gorici,
mag. Milan Turk
župan

Gradivo za 24. sejo občinskega sveta, ki bo dne, 15. 4. 2021

Stran 6 od 6

