
 

 

 

Števila: 6020-46/2023-1 

Datum: 21. 2. 2023 

 

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet  

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine  

 Ljubljana 

 

PRIPRAVIL:    Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, 

    Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  

 

ZUNANJI 

STROKOVNJAK:   / 

 

NASLOV:  Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno 

uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-

izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, 

Vrtec Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, 

Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca 

Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, 

Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, 

vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat iz naslova povečanega obsega dela 

za leto 2023 

 

POROČEVALKE:  Marija Fabčič, sekretarka – vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje  

 Irma Oblak, višja svetovalka 

 Nina Markoli, višja svetovalka 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:  Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

 

 

PREDLOGI SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o soglasju k določitvi dela plače za 

delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca 

Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca 

Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, 

Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, 

Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023. 

 

         

        Župan  

        Mestna občine Ljubljana 

        Zoran Janković 

  



 

 

Priloge: 

– predlogi sklepov z obrazložitvijo 

– pregled povzetkov sklepov delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

– sklepi svetov vrtcev 

  



 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Črnuče k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Andreji Klopčič iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren  

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu dr. 

France Prešeren k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Maji Kunaver iz naslova 

povečanega obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v 

višini do največ 20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Galjevica k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Barbari Novinec iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Hansa Christiana Andersena k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Tini Merčnik iz 

naslova povečanega obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 

2023 v višini do največ 20 % njene osnovne plače.  

  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

 ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše  

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu Jarše 

k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Andreji Cebe Mandič iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2032 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu Jelka 

k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Petri Kočar  iz naslova povečanega obsega dela 

za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 20 % njene 

osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

 ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija  

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Kolezija k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Nini Klemen iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

    PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina  

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023  

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje  javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Ledina k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Lučki Postružin iz naslova povečanega 

obsega dela posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 20 

% njene osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

 ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin  

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Miškolin k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Editi Feist iz naslova povečanega obsega 

dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 20 % 

njene osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

     PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

 ravnatelju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje  javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Mladi rod k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnatelju Alešu Boletu iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njegove osnovne plače.  

  

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

 ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Mojca k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Jovi Vidmar iz naslova povečanega obsega 

dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 20 % 

njene osnovne plače.  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

 ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje  javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Najdihojca k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Andreji Škvarč iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča 

 iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Otona Župančiča k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Ireni Upelj iz naslova 

povečanega obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v 

višini do največ 20 % njene osnovne plače.  

  

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Jankov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

  PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost  

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Pedenjped k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Marjani Zupančič iz naslova 

povečanega obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v 

višini do največ 20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost 

ravnateljici javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pod Gradom 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu Pod 

Gradom k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Ajdi Šimnic iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

     PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Šentvid k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Mateji Štih iz naslova povečanega obsega 

dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 20 % 

njene osnovne plače. 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Trnovo 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Trnovo k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Suzani Antič iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače. 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Viški vrtci 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje  javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu vrtcu 

Viški vrtci k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Barbari Požun iz naslova povečanega 

obsega dela za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini do največ 

20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
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PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 

– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 

– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22), drugega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

……seji dne…………2023 sprejel 

 

 

S K L E P 

o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici javnega  

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat 

iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje  javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtcu 

Vodmat k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Marti Korošec iz naslova povečanega 

obsega dela za obdobje za posamezen mesec v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 v višini 

do največ 20 % njene osnovne plače.  

 

 

 

Številka: 

Ljubljana, 

 

 

                                                                                     Župan 

                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                     Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2741/pravilnik-o-dodeljevanju-financnih-spodbud-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-postojna-za-obdobje-2015-2020/#1. člen


 

 

Obrazložitev 

 

k predlogom sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in 

ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče,  Vrtca dr. France Prešeren, 

Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, 

Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona 

Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci in 

Vrtca Vodmat iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Za sprejem predlogov sklepov, ki so priloženi temu gradivu, so pravni temelji naslednji predpisi: 

‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 

ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22, ki v prvem 

odstavku 22.e člena določa, da se lahko javnemu uslužbencu izplača del plače za delovno uspešnost 

iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v 

posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika 

proračuna ter v tretjem odstavku istega člena, da vlada z uredbo določi pogoje, merila in obseg dela 

plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, 

št. 53/08, 89/08 in 175/20; v nadaljnjem besedilu uredba), ki v prvem odstavku 4. člena določa, da 

višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega 

odstavka 2. člena te uredbe (za povečan obseg dela, opravljen pri opravljanju rednih delovnih nalog 

uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika 

proračuna) lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. V skladu s 1. 

točko 3. člena uredbe se del plače za plačilo delovne uspešnosti zagotavlja iz prihrankov sredstev za 

plače posameznega javnega vrtca, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela ali 

nezasedenih delovnih mest in iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu posameznega 

vrtca. V drugem odstavku 5. člena uredbe je med drugim določeno, da če je ustanovitelj in financer 

uporabnika proračuna lokalna skupnost, o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega 

obsega dela za direktorje odloči s sklepom organ, pristojen za njihovo imenovanje, s soglasjem 

pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri je sedež uporabnika proračuna; 

‒ Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), ki v  27. 

členu določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana, 

če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s statutom, ustanovitvenim ali 

drugim aktom mestnega sveta drugače določeno.  

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja 

 

 

Skladno z drugim odstavkom 5. člena uredbe Mestni svet Mestne občine Ljubljana v imenu ustanoviteljice 

in financerke javnih vrtcev Mestne občine Ljubljana daje soglasje k določitvi dela plače za delovno 

uspešnost ravnateljem vrtcev iz naslova povečanega obsega dela.  

 

Sveti vrtcev: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana 

Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca 

Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, 

Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat so sprejeli odločitev o določitvi dela plače za delovno 

uspešnost ravnateljicam oz. ravnatelju iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 in podali vlogo 

ustanoviteljici Mestni občini Ljubljana za pridobitev soglasja. 

 

S predlaganimi sklepi se svetom vrtcev iz prejšnjega odstavka daje soglasje k določitvi dela plače za 

delovno uspešnost ravnateljic in ravnatelja iz naslova povečanega obsega dela za posamezen mesec v 

obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2023 v obsegu do največ 20 % njihove osnovne plače. O dejanski 



 

višini izplačila mesečne delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega za opravljeno delo v 

predmetnem obdobju, ki presega pričakovane rezultate in ki lahko znaša do največ 20 % osnovne plače 

ravnatelja, vsakokrat odloči svet vrtca s sklepom po predhodni ugotovitvi obsega opravljenih nalog iz 

sklenjenega dogovora o povečanem obsegu dela in glede na razpoložljiva sredstva vrtca iz prihrankov 

sredstev za plače. 

 

Povečan obseg dela ravnateljev se v posameznih vrtcih v letu 2023 pričakuje zaradi dodatnih delovnih 

obveznosti, zlasti zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev in nezasedenih delovnih mest 

strokovnih delavcev, dela v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov ter dodatnih delovnih 

obremenitev zaradi vzdrževanja objektov vrtcev. 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

S predlaganimi sklepi Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k določitvi dela plače za delovno 

uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljicam oziroma ravnatelju javnega vrtca za leto 2023: 

Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, 

Vrtec Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca 

Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, 

vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat v letu 2023, v višini do največ 20 % njihove osnovne plače, kot je to 

opredeljeno v posameznem predlogu sklepa.  

 

4. Ocena finančnih in drugih posledic 

 

Sprejetje predlaganih sklepov nima neposrednih dodatnih finančnih posledic za proračun Mestne občine 

Ljubljana, saj se del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotavlja iz 

prihrankov sredstev za plače posameznega javnega vrtca, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih 

uslužbencev z dela ali nezasedenih delovnih mest in iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem 

načrtu posameznega vrtca. V letu 2023 je predvideno skupno izplačilo vrtcem za ta namen v višini do 

180.000 evrov, vključno s prispevki delodajalca za vseh 19 ravnateljev, za katere je zaprošeno soglasje. 

 

 

 

Pripravili:         

Irma Oblak 

Nina Markoli 

Odsek za predšolsko vzgojo  

 

                          

Marija Fabčič 

vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje  

 



    

   SKLEPI ZA LETO 2023 

 

Javni zavod  Ravnateljica/ravnatelj  

Do največ %, za posamezen 

mesec v obdobju od 1. 1. 2023 do 

31. 12. 2023  

1. Vrtec Črnuče  Andreja Klopčič 20% 

2. Vrtec Dr. France Prešeren Maja Kunaver 20% 

3. Vrtec Galjevica Barbara Novinec 20% 

4. Vrtec Hansa Christiana Andersena Tina Merčnik 20% 

5. Vrtec Jarše Andreja Cebe Mandič 20% 

6. Vrtec Jelka mag. Petra Kočar 20% 

7. Vrtec Kolezija Nina Klemen  20% 

8. Vrtec Ledina Lučka Postružin  20% 

9. Vrtec Miškolin Edita Feist 20% 

10. Vrtec Mladi rod Aleš Bole  20% 

11. Vrtec Mojca Jovi Vidmar 20% 

12. Vrtec Najdihojca Andreja Škvarč 20% 

13. Vrtec Otona Župančiča Irena Upelj  20% 

14. Vrtec Pedenjped Marjana Zupančič 20% 

15. Vrtec Pod gradom Ajda Šimnic 20% 

16. Vrtec Šentvid Mateja Štih  20% 

17. Vrtec Trnovo mag. Suzana Antič 20% 

18. vrtec Viški Vrtci Barbara Požun  20% 

19. Vrtec Vodmat Marta Korošec 20% 

Tabela 1:    
Pregled povzetkov sklepov o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 

    

    
 
























































































































































