
Na podlagi Zakona 0 sistemu plac v javnern sektorju (Uradni list RS, st. 56/02 in nadaljnje 
spremernbe), Uredbe 0 placah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 73/05 in 
nadaljnje spremembe), Pravilnika 0 merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev 
regionalnih razvojnih agencij (Uradni list RS, 51. 17/06), Pravilnika 0 uvrstitvi dclovnih mest 
ravnateljev in direktorjev v placne razrede (Uradni list RS, iiI. J 1/06 in nadaljnje spremembe), 
27. elena Statuta Mcstne obcine Ljubljana (Uradni list RS, ill. 66/07 - u.p.b.) in drugega 
odstavka 1. elena Odloka 0 ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
rcgije (Uradni list RS, st. 6/01 in nadaljnje spremembe) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na 30 seji dne 6. 7.2009 sprejel 

SKLEP 
o SOGLASJU K DODELlTV1 DELA PLACE ZA REDNO DELOVNO USPESNOST 
DIREKTOR1C1 IN NAMESTNICI DlREKTORICE ZA PRAVNE, KADROVSKE IN 

SPLOSNE ZADEVE REGIONALNE RAZVOJNE AGENClJE LJUBLJANSKE URBANE 
REGlJE ZA LETO 2008 

1. 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana daje soglasje Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost za leto 2008, in sicer: 

direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v visini 100% dveh 
osnovnih plac za mesec december 2007, kar znasa, gledc na cas opravljanja funkcije v 
letu 2008, brute 6.116,76 EUR; 
namestnici direktorice za pravne, kadrovske in splosne zadeve Regionalne razvojne 
agencijc Ljubljanske urbane regije v visini 100% dveh osnovnih plac za mesec 
december 2007, kar znasa, g1ede na cas opravljanja funkcijc v letu 2008, bruto 
4.531,46 EUR. 

11. 

Dircktorici in namestnici direktorice za pravne, kadrovske in splosne zadeve Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se redna delovna uspesnost za leto 2008 v letu 
2009 izplaca v visini 4fl2 zneska iz prejsnje tocke tega sklepa, razlika do polnega zneska 
redne delovne uspesnosti pa se jim poracuna ob izplacilu delovne uspesnosti za leto 2009. 

Stevilka: 410-80/2009-5 
Ljubljana, dne 6. julija 2009 
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