
 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
ODBOR ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 
IN IZOBRAŽEVANJE     
Mestni trg 1,  1000 LJUBLJANA  

 306 4514 ,  306 4519 
 

Štev.:      03214-3/09-3 
Datum:   12. 5. 2009                  
                                                                                     
                                                                                                                                       k 9. točki  
 
 
 
MESTNEMU SVETU 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 
P O R O Č I L O 

 
 
ODBOR ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE je na 14. redni seji, dne 
12. 5. 2009 obravnaval gradivo 9. a.,b.,c.,d. točke predlaganega dnevnega reda 28. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslovi: 
 a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  za leto 2008 
     ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je MOL 
  b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in   
      ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008  
  c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in  
      ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008  
  d) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici   
      Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za permanentno izobraževanje za leto 2008 
in sprejel naslednje sklepe s pobudama:  
 
SKLEP a.) Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog Sklepa o 
soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2008 ravnateljicam 
vrtcev, katerih ustanoviteljica je MOL in ga predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem.  
SKLEP b.) Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog Sklepa o 
soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  ravnateljic in ravnateljev 
osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in ga predlaga Mestnemu svetu MOL 
v sprejem.  
SKLEP c.) Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog Sklepa o 
soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  ravnateljic in ravnateljev 
glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in ga predlaga Mestnemu svetu 
MOL v sprejem.  
SKLEP d.)  Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog Sklepa o 
soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  direktorici Javnega zavoda 
Cene Štupar – Centra za permanentno  izobraževanje za leto 2008 in ga predlaga 
Mestnemu svetu MOL v sprejem.  
 
 



 2

POBUDE:    
• Odbor predlaga predlagatelju gradiva, da v bodoče predhodno informira člane svetov 

zavodov, predstavnikov MOL, o oceni delovne uspešnosti ravnateljev, katero poda 
ustanoviteljica  na podlagi kakovosti in obsega sodelovanja z ravnatelja z MOL. 

• Odbor daje pobudo predlagatelju gradiva, da v sodelovanju z Aktivom ravnateljev OŠ 
pripravi predlog Ministrstvu za šolstvo in šport za spremembo ocenjevalnega lista za 
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev in spremembo Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, kar je podlaga za 
izračun delovne uspešnosti ravnateljev.  

 
GLASOVANJE: sklepi so  sprejeti  z 8 glasovi ZA, 1 PROTI.   
 
 
Pripravila: 
Tatjana Zavašnik, tajnica odbora 
                                                                                               Eva STRMLJAN KRESLIN l. r.                        

                                                                                                            p r e d s e d n i c a    
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