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ZADEVA: Predlog za doloditev redne delovne uspelnosti direktorice
Svet zavoda ZKTS Vransko je na 4. redni seji dne 14. 3. 2018 obravnaval redno delovno
uspe3nost direktorice zavoda za leto 2017. Na podlagi meril za ugotavljanje redne delovne

je svet zavoda soglasno potrdil delovno uspe5nost direktorice Suzane
Felicijan BratoZ s 100 toEkami od 100 moZnih toik
Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspelnosti direktorjev pravnih
oseb jawega prava s podroEja kulture (Uradni list RS, 3t 50/17) vi5ino dela plade za redno
uspe5nosti direktorice

delovno uspe5nost direktorja dolodi s sklepom organ" pristojen za imenovanje direktorja, na
podlagi meril in v skladu s proradunskimi moinosuni.
Glede na priloZena ocenjena merila prcsimo za izdajo sklepa za izpladilo dela plade za redno
delovno uspe5nost direktorice ZKTS Vransko v skladu s proraCunskimi moZnosbni in
kolekrivno pogodbo za javni seklor.
Lep pozdrav
Predsednica Sveta zay oda

Damijana Podbregar l. r.
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Irtno porotilo 2017
Utemeljitev izpladila dela plade za RDU
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-

naslov

arhiv, tu

UGOTAVUANJE REDNE DELOVNE USPESNOSTI DIREKTORICE ZKTS VRANSKO ZA LETO 2017

zap.
5t.

MERILO

NAJVEOE 5T. TOTK
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lzpolnitev letnega programa dela po obsegu in
ka kovosti

Do50%

{c

2.

Dos€ganje merljivih kazalcev
5t. obiskovalcev

Do30%

3c

3.

Doseganje deleia nejavnih prihodkov v

DOSEZENE
TOEKE

-

Et.

prireditev,

Obratovanje dvoran
Do 20

Yo

??9

celotnem letnem prihodku iz naslova javne

sluibe

Poslovno leto 2017 zakljuieno s preseikom prihodkov nad odhodki. Direktorju pripada del plaEe iz
naslova redne delovne uspesnosti v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Vransko, 14. 3.2018

Damijana Podbregar,
pred
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