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Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 
 

Zaradi nujnosti izpeljave postopka pridobitve soglasja o izplačilu dela plače za delovno 

uspešnost ravnateljice v pilotskem projektu »Inovativna pedagogika 1:1«, smo 11. 7. 2013 

izvedli 3. korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:   

 

 

Dnevni red korespondenčne seje: 

1.) Sprejem sklepa o izplačilu dela plače za delovno uspešnost ravnateljice 

 

 

Ktč.1 

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je konzorcijska partnerica v pilotskem projektu »Inovativna 

pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja«, ki poteka od 1. 1.  2013 do 30. 6. 2015. 

Odločilno vlogo pri aktivnostih in koordinaciji projekta ima ravnateljica, zato je v skladu z 

Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/2008 in 89/2008) in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 95/2007 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08), upravičena do izplačila delovne uspešnosti iz 

naslova povečanega obsega dela vodenja projekta v posameznem mesecu za celotno obdobje 

trajanja projekta in sicer v višini 10 % osnovne plače.  

 

 

Po redni pošti so člani sveta zavoda prejeli soglasja, ki so jih izpolnili in podpisali ter vrnili na 

šolo. 

 

Po pregledu prejetih soglasij, je bilo ugotovljeno, da se je 6 članov Sveta zavoda pozitivno 

opredelilo za soglasje o izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljice. Pet članov pa 

soglasij ni vrnilo. 

  

Na osnovi tega je bil zapisan  

sklep št. 1: 

 

 

Ravnateljici zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, mag. Tereziji Zamuda se v 

obdobju trajanja ESS projekta »Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. 

stoletja«, v posameznem mesecu  dela v projektu-vodenju projekta, izplača del plače za 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 10% njene osnovne plače.    

 

 

     

Zapisala: Melita Tompa Lebar, 

predsednica Sveta zavoda 


