
 

Številka: 03214-4/2011-4 

Datum: 13. 6. 2011            

k  10.  a., b., c. točki 

 

 

MESTNI SVET 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 

P O R O Č I L O 

 
Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 4. redni seji,  

ki je bila 13. 6. 2011  ob 14.00 uri, 

obravnaval gradivo za 7. sejo Mestnega sveta MOL  

 

in ob obravnavi naslednjih točk 

 

a) Predlog Sklepa o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljic vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010 

b) Predlog Sklepa o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti 

ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 

Ljubljana, za leto 2010   

c) Predlog Sklepa o soglasju k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne           

uspešnosti ravnateljic in ravnatelja glasbenih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna 

občina Ljubljana, za leto 2010  

 
sprejel naslednje  

SKLEPE: 

a) Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o soglasju k 

doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic vrtcev, katerih 

ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010 in ga predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana  v sprejem.  

Sklep  JE  sprejet  z  10   glasovi ZA  0 glasovi PROTI od 10 navzočih. 

 

b) Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o soglasju k 

doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne  uspešnosti ravnateljic in ravnateljev 

osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010  in ga 

predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana  v sprejem.  

Sklep  JE  sprejet  z   9   glasovi ZA  1 glasom PROTI od 10 navzočih. 

 

c)    Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o soglasju k 

doseženi vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic in ravnatelja 

glasbenih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010 in ga 

predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem.  

 

Sklep  JE  sprejet  z  10   glasovi ZA  0 glasovi PROTI od 10 navzočih. 

       

Pripravila: Tatjana Zavašnik  

 

predsednica 

Eva Strmljan Kreslin 


