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OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM  
Center 101  
2393 ČRNA NA KOROŠKEM  

 
 

Datum:  18.03.2009 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
ZA  14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA za dne, 31. 03. 2009 

 TOČKA 10. 
 

 
NASLOV AKTA: Določitev delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole 

Črna na Koroškem. 
  
PREDLAGATELJ: Komisije za   mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja . 
 

  
PRAVNA PODLAGA: Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur.l. 

RS, št 73/05, 103/05, 12/06, 36/04, 77/06, 128/06) in 
spremembo Pravilnika o merilih za ugotavljanje 
uspešnosti direktorjev na področju šolstva (Ur.l. RS, št. 
22, z dnem 04.03.2008) 

  
FAZA SPREJEMANJA: Enofazni postopek 
  
POROČEVALEC: mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica komisije za   

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

 
 
OBRAZLOŽITEV :        Direktorjem v javnih zavodih se  del plače za delovno uspešnost 
izplačuje enkrat letno, na podlagi letnega poročila, in sicer za delovno uspešnost v preteklem letu. 
Ustanovitelj lokalne skupnosti oceni kakovost sodelovanja, pravočasnost in kakovost gradiv, 
prisotnost direktorjev na sejah pristojnih organov ter kakovost realizacije sklepov.  
Občina mora podati oceno uspešnosti za Jožefo Ovnič – ravnateljico OŠ Črna na Koroškem.  
Irena Greiner, predsednica sveta OŠ Črna na Koroškem, je komisijo seznanila o njenem delu. 
Povedala je, da je zelo odličen pedagoški vodja, dostopna in odprta, tako za zaposlene kot učence 
osnovne šole. Odraz njenega dela je tudi dosežen uspeh učencev na različnih nacionalnih 
preverjenih.  V odnosu do zaposlenih, se trudi, da bi imeli pogosta in kvalitetna izobraževanja ter 
redno preverja njihovo delo v razredu. Zelo  odprta in dostopna je tudi za starše učencev. 
Rajko Lesjak je povedal, da se čuti delo ravnateljice tudi v kraju samem (njena udeležba na 
proslavah, šolskih in športnih tekmovanjih itd.).  
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Ustanovitelj ocenjuje kakovost sodelovanja, pravočasnost in kakovost gradiv, prisotnost 
direktorja na sejah pristojnih organov ter kakovost realizacije sklepov. Ocene so naslednje: 
zadovoljivo 0%, dobro 2%, zelo dobro 5% in odlično 8%. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet je na predlog komisije za   mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne, 
17.03 2009,  ocenil delovno uspešnost Jožefe Ovnič, ravnateljice OŠ Črna na Koroškem, za 
leto 2008 z oceno zelo dobro (5%). 
 
 
 
PRIPRAVILA: 
Nada Vačun, tajnica občinske uprave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


