
 

 

šifra: 100-3/2022, 100-5/2021 

Datum: 13.4.2022 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

ZADEVA: Razširitev 1. točke predlaganega dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta 
Občine Šmartno pri Litiji: Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti 

direktorjev in ravnateljev javnih zavodov 

Predlagatelj: Rajko Meserko — župan Občine Šmartno pri Litiji 

Poročevalec: Rajko Grimšič  

Pravna osnova: Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 

in 30/18 ) in 14. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) 

Namen: Izdaja soglasja ustanovitelja k zahtevku za izplačilo redne delovne uspešnosti 

direktorjev javnih zavodov in ravnateljev 

Predhodna obravnava: Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji predlagamo po opravljeni razpravi v sprejem 

naslednje sklepe: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k izplačilu redne delovne 
uspešnosti za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021 direktorju Javnega zavoda Bogenšperk 

Petru Avblju in za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021 direktorici Knjižnice Litija Andreji 

Štuhec. 
 

Pripravil:        Občina Šmartno pri Litiji 

Rajko Grimšič        Župan Rajko Meserko 

 

Priloga: 

 - Obrazložitev 

 - gradivo javni zavod in knjižnica 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Občina je po sklicu 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji prejela zahtevka  za 

izplačilo redne delovne uspešnosti za direktorja Javnega zavoda Bogenšperk ter za direktorico 

Knjižnice Litija. Pri obeh zahtevkih gre za enakovredno vsebino, ki se bo obravnavala pri prvi točki 

predlaganega dnevnega reda za 17. redno sejo.  

V skladu s 5. odstavkom 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji se 

predloge za razširitev dnevnega reda lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je 

bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za 

razširitev dnevnega reda občinski svet razpravlja in glasuje.  

Predlogu za razširitev točke dnevnega reda prilagamo gradivo Javnega zavoda Bogenšperk in 

Knjižnice Litija. 

 

Direktorjem pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen 

zagotovljena v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor. Organ, pristojen za imenovanje 

direktorja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje 

ustanovitelja. 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. 

Glede na predlog razširitve točke dnevnega reda se občinskemu svetu predlaga sklep, kjer se o 

redni delovni uspešnosti poleg ravnatelja osnovne šole, ravnateljico glasbene šole in direktorico 

zdravstvenega doma odloča še o direktorju Javnega zavoda Bogenšperk ter direktorici Knjižnice 

Litija.  

 

Pripravil: 

Rajko Grimšič 

 


