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k 12. točki 

 

MESTNI SVET 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 

 

P O R O Č I L O        
 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 21. redni seji,  

ki je bila 20. 5. 2010 ob 14.00 uri 

obravnaval gradivo za 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi 12. točke 

 

a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost         

ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2009 

b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto  2009 

ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana 

c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic 

in ravnateljev  glasbenih šol  Mestne občine Ljubljana za leto 2009 

 

 

sprejel SKLEP: 
 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira    

a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost         

ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2009 

b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto  2009 

ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana 

c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic 

in ravnateljev  glasbenih šol  Mestne občine Ljubljana za leto 2009 

in ga predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem z naslednjim  

 

AMANDMAJEM: 
 

K predlogu Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  ravnateljic in 

ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2009: 

 

Pri I. točki sklepa se v drugem odstavku na začetku seznama dodata novi dve alineji: 

 

- ravnateljici OŠ Bežigrad Nataši Centa v višini 73% 

- v. d. ravnateljice OŠ Bežigrad Maji Rakun Beber v višini 73% 
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Obrazložitev: 

Svet zavoda osnovne šole Bežigrad je na svoji seji dne 11. 5. 2010 ocenil delo obeh ravnateljic, ki 

sta šolo vodili v letu 2009. Nataša Centa je šolo vodila od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009, vršilka 

dolžnosti Maja Rakun Beber pa od 1. 9. do 31. 12. 2009. Svet zavoda je  na podlagi 19. člena 

Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva sprejel 

ugotovitveni sklep, da sta upravičeni do redne delovne uspešnosti in sicer v višini 73% od dveh 

osnovnih plač za mesec december 2008.  

 

SKLEP Z 

AMANDMAJEM 
JE  sprejet z 8 glasovi ZA  1 glasovi PROTI 

od 
9 navzočih. 

 

 

Odbor je ob obravnavi točke  oblikoval naslednje STALIŠČE: 

Odbor je v končni fazi odločanja sicer podprl predloge sklepov, vendar meni, da Mestni svet MOL ni 

kompetenten za izdajo soglasja k ugotovljeni delovni uspešnosti ravnateljev osnovnih in glasbenih šol.  

Sredstva za delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol in glasbenih šol zagotavlja in 

izplačuje Ministrstvo za šolstvo in šport.  

O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje ravnatelja, to je 

svet šole, v soglasju z ustanoviteljem. Ker je soglasje lokalne skupnosti neobvezujoče, odbor apelira 

na župana MOL oz. pristojni oddelek Mestne uprave MOL, da pripravi predlog za spremembo 

Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva in Uredbe o 

plačah direktorjev v javnem sektorju.  

 

 

 

             

Pripravila: Tatjana Zavašnik  

 

 

predsednica 

Eva Strmljan Kreslin 

 

 

      

  

 

    


