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                                                                                                               PREDLOG 
 
Na podlagi 22. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-E, 80/08, 
120/08 – odl. US in 20/09 - ZZZPF),  8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07 
104/08, 123/08 in 21/09), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 
s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08 in 39/08 – popr.) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na…….        seji……. …….,  dne…………..  2009 sprejel 
 
 

S K L E P 
 
o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2008 ravnateljicam  

vrtcev, katerih ustanoviteljica je  Mestna občina Ljubljana  
 

I. 
  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k dodelitvi dela plače za redno delovno 
uspešnost za leto 2008 ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 
Ljubljana, v višinah, ki so jih določili sveti vrtcev v ocenjevalnih listih za ugotavljanje 
delovne uspešnosti ravnateljic vrtcev, in sicer:  

- ravnateljici Vrtca CICIBAN Mariji KERMAVNAR v višini 68 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.642,22 EUR;  

- ravnateljici Vrtca ČRNUČE Miroslavi BARKOVIČ za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 5. 
2008, v višini 50,3 % dveh osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, kar 
znaša 1.037,88 EUR;  

- vršilki dolžnosti ravnateljice Vrtca ČRNUČE Sonji TOMC za obdobje 1. 6. 2008 do 
30. 9. 2008,  v višini 50,3 % dveh osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, 
kar znaša 830,30 EUR;  

- ravnateljici Vrtca ČRNUČE Andreji KLOPČIČ-HOLOŠEVIĆ za obdobje od 1. 10. 
2008 do 31. 12. 2008, v višini 50,3 % dveh osnovnih plač ravnateljice za mesec 
december 2007, kar znaša 622,73 EUR;  

- ravnateljici Vrtca DR. FRANCE PREŠEREN Maji KUNAVER v višini 73 % dveh 
osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.476,00 EUR;  

- ravnateljici Vrtca GALJEVICA Ani MISLEJ v višini 67 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.317,91 EUR;  

- ravnateljici Vrtca HANSA CHRISTIANA ANDERSENA Tatjani PREŠERN v višini 
57,3 % dveh osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.069,10 
EUR; 

- ravnateljici Vrtca JELKA Nadi VERBIČ v višini 85 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 4.377,67 EUR; 

- ravnateljici Vrtca KOLEZIJA Nevenki ŽIGON v višini 71,8 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.555,60 EUR;  

- ravnateljici vrtca LEDINA Lučki POSTRUŽIN v višini 82 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.904,54 EUR;  

- ravnateljici Vrtca MIŠKOLIN Branki MAK v višini 67,3 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.332,76 EUR;  



- ravnateljici Vrtca MLADI ROD Renati RUS v višini 59 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.038,62 EUR; 

- ravnateljici Vrtca MOJCA Jovi VIDMAR v višini 60 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.213,72 EUR;  

- ravnateljici Vrtca NAJDIHOJCA Jelki FIJAVŽ v višini 60 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.213,72 EUR;  

- ravnateljici Vrtca OTONA ŽUPANČIČA Majdi ŠTIH v višini 45,5 % dveh osnovnih 
plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 2.437,07 EUR;  

- ravnateljici Vrtca PEDENJPED Marjani ZUPANČIČ v višini v višini 70 % dveh 
osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.605,00 EUR;  

- ravnateljici Vrtca POD GRADOM mag. Dragici KRALJIČ v višini 59 % dveh 
osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 2.921,74 EUR; 

- ravnateljici Vrtca ŠENTVID Jožici PANTAR v višini 79 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.912,16 EUR;  

- ravnateljici Vrtca TRNOVO Suzani ANTIČ v višini 66 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.268,39 EUR; 

- ravnateljici Vrtca VIŠKI GAJ mag. Ivanki JAUŠOVEC v višini 87 % dveh osnovnih 
plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 4.308,33 EUR;  

- ravnateljici Vrtca VODMAT Marti KOROŠEC v višini 76 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.763,60 EUR; 

- ravnateljici Vrtca VRHOVCI Klari JANŠA v višini 67 % dveh osnovnih plač 
ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša 3.317,90 EUR;  

- ravnateljici Vrtca VIŠKI VRTCI Ksenji ANIČIĆ VALENČIČ za obdobje od 1. 1. 
2008 do 31. 8. 2008, v višini 56 % dveh osnovnih plač ravnateljice za mesec december 
2007, kar znaša 1.846,25 EUR; 

- ravnateljici Vrtca VIŠKI VRTCI Barbari POŽUN za obdobje od 1. 9. 2008 do 31. 12. 
2008,  v višini 56 % dveh osnovnih plač ravnateljice za mesec december 2007, kar 
znaša 926,93 EUR; 

- ravnateljici Vrtca ZELENA JAMA Lučki BABUDER v višini 77 % dveh osnovnih 
plač ravnateljice za mesec december 2007, kar znaša  4.124,27 EUR.  

 
II. 
 

Ravnateljicam vrtcev in vršilki dolžnosti ravnateljice vrtca iz prejšnje točke tega sklepa  se 
skladno z določbo 36. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D in 
26/09) redna delovna uspešnost za leto 2008 v letu 2009 izplača v višini 4/12 zneska iz 
prejšnje točke tega sklepa, razlika do polnega obsega redne delovne uspešnosti pa se jim 
poračuna ob izplačilu delovne uspešnosti za leto 2009. 
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OBRAZLOŽITEV 

PREDLOGA SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST ZA LETO 2008 RAVNATELJICAM VRTCEV, KATERIH 

USTANOVITELJICA JE  MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
 

 
I. PRAVNI TEMELJ  
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
za leto 2008 ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občine Ljubljana, je 22.a 
člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-E, 80/08, 120/08 – odl. US in 
20/09 - ZZZPF - v nadaljevanju: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju), 8. člen Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09 – nadaljevanju: Uredba o plačah 
direktorjev v javnem sektorju), Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08 in 39/08 – popr.: – v 
nadaljevanju: Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
šolstva) in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno 
prečiščeno besedilo).  
 
Poleg navedenega je v predlogu sklepa v II. točki upoštevano tudi določilo 36. a člen Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 
58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D in 26/09), ki določa način izplačila.  
 
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  
 
Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica vrtcev, navedenih v I. točki tega sklepa. Skladno s 
tretjim odstavkom  22.a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi višino dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnatelja, direktorja in tajnika organ, ki je pristojen za 
njihovo imenovanje na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. O dodelitvi dela plače  
za redno delovno uspešnost skladno z 8. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju  odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem.  
 
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča skladno s sklepi o ustanovitvi javnih vrtcev 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
 
V skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
šolstva in splošnimi pojasnili iz Okrožnice Ministrstva za šolstvo in šport, št. 602-5/2009 z 
dne 18.2.2008, morajo vrtci po pridobitvi soglasja občinskega organa k izplačilu dela plače za 
delovno uspešnost ravnatelja, poslati fotokopijo ocenjevalnega lista in obrazca za vrednotenje 
finančnih rezultatov na Ministrstvo za šolstvo in šport, ki bo na podlagi teh podatkov izdelal 
analize ocenjevanja delovne uspešnosti ravnateljev in direktorjev zavodov s področja šolstva. 
 
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA  
 
Ravnateljicam vrtcev se v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju del plače za 
redno delovno uspešnost izplačuje enkrat letno. O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost 
odloči organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem.  



 
Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
šolstva, Svet zavoda ocenjuje ravnateljice na Ocenjevalnem listu za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnatelja vrtca, ki je priloga navedenega pravilnika.  
 
Merila, ki so določena v ocenjevalnem listu temeljijo na ovrednotenju izpolnitve letnega 
programa in vrednotenju finančnih rezultatov poslovanja. 
 
 
IV. POGLAVITNE REŠITVE  
 
Ravnateljice vrtcev so ocenjevali sveti zavodov na podlagi vzgojno izobraževalnega procesa, 
ki predstavlja največ 50% skupne ocene ravnateljic in sicer po kriterijih:  
1. realizacije obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela oz. organizacije in obsega 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  
2. po kakovosti izvedbe programa,  
3. na podlagi spremljanja in razvoja zaposlenih,  
4. obseg in kakovost sodelovanja ravnatelja z organi zavoda in z ustanoviteljem: 
    4.1 sklicevanje sestankov, priprave gradiv in kakovosti informiranja, 
    4.2 sodelovanje z občino ustanoviteljico, usklajevanje LDN v elementih, ki imajo finančne  
          posledice za občino (pisna ocena ustanovitelja).  
 
Organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo, je na podlagi 
navodila Ministrstva za šolstvo in šport ocenil kakovost sodelovanja z občino ustanoviteljico, 
usklajevanje LDN v elementih, ki imajo finančne posledice z občino. Sodelovanje z 
ustanoviteljem je ocenil Odsek za predšolsko vzgojo Oddelka za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje Mestne občine Ljubljana z ocenami, predvidenimi na Ocenjevalnem listu za 
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic vrtcev in sicer:  
- sodeluje samo na pobudo občine (0%), 
- sodeluje redno na pobudo občine ali na lastno pobudo (2%), 
- samoiniciativno, redno in pravočasno sodeluje z občino (4%).  
Ocena ustanovitelja o obsegu in kakovosti sodelovanja direktorja lahko znaša največ 4% 
(točka 4.2).  
 
Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, so bile ocenjene glede na:  
1. sodelovanje oz. vključenost zavoda v življenje in delo v lokalnem in regionalnem okolju 
(8%), 
2. sodelovanje otrok in učencev na natečajih, tekmovanjih v znanju in veščinah na  
državni in mednarodni ravni; (4%), 
3. sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na državni ravni (4 %), 
4. sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na mednarodni ravni (4 %).  
Ta del ocene predstavlja največ 20% delež skupne ocene.  
 
Nazadnje so bile ravnateljice ocenjene še glede na finančne rezultate poslovanja, ki je v 
skupni oceni ovrednotena do največ 30%.  
 
V strokovni službi smo preverili pravilnost izračunov s formalnega vidika in sicer: 
- ali je zavod posloval z izgubo, 
- ali je direktor /ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oz.  
  odpravil pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil Inšpektorat RS za šolstvo in šport ali Računsko  



  sodišče RS, 
- ali je zavod dobil negativno mnenje Računskega sodišča RS, 
- ali je bil pouk realiziran vsaj 95%, 
- ali je bila ocena OPVI upoštevana. 
 
Kriteriji, ki jih določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 
področja šolstva in Okrožnica Ministrstva za šolstvo in šport št. 602-5/2009 z dne 8.2.2008, 
sistematično urejajo ocenjevanje in posledično nagrajevanja ravnateljic javnih vrtcev, zato 
predlagani akt pomeni izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti Mestne občine Ljubljana 
skladno s prej navedenim pravilnikom in področno zakonodajo, navedeno pod točko I. te 
obrazložitve.  
 
V izreku sklepa je skladno z določbo 36. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – 
ZJF-D in 26/09) določeno, da se redna delovna uspešnost ravnateljicam vrtcem in vršilki 
dolžnosti ravnateljice za leto 2008 v letu  2009 izplača v višini 4/12 zneska, do katerega so 
upravičene za leto 2008, razlika do polnega obsega redne delovne uspešnosti pa se jim 
poračuna ob izplačilu delovne uspešnosti za leto 2009. 
 
V. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA  
 
Sredstva za plače oz. plačilo dela delovne uspešnosti ravnateljic javnih vrtcev bremenijo 
proračun Mestne občine Ljubljana kot ustanoviteljico javnih zavodov v višini skupaj 
75.064,41 EUR brez prispevkov oz. po oceni skupaj s prispevki 87.150,00 EUR.  
 
Skladno z določbo 36. a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D in 26/09), 
bodo ravnatelji v letu 2009 prejeli 4/12 zneska, do katerega so upravičeni za leto 2008, skupaj 
v višini 25.021,47 EUR brez prispevkov oz. po oceni skupaj s prispevki 29.100,00 EUR. 
 
Razliko do polnega obsega redne delovne uspešnosti pa bodo prejeli ob izplačilu delovne 
uspešnosti za leto 2009. Sredstva so v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 
zagotovljena. 
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