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Številka:  160-2/2009-9                                                                              k 14. tč. 27. seje  
Datum:   16. 4. 2009                                                                                        MS MOL     
  
                                                                                                      
 
MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
 
ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU SKLEPA  o soglasju k dodelitvi dela plače za redno  
         delovno uspešnost strokovni vodji Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za  
         leto 2008 

 
      

K predlogu Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost strokovni 
vodji Javnega  zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 (v nadaljevanju: sklep), 
uvrščenemu na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 
20. 4. 2009, vlagam naslednji: 

 
AMANDMA 
 
V drugi vrstici sklepa se letnica »2007« nadomesti z letnico »2008«. 
 
 
O b r a z l o ž i t e v 
 
V 8. členu Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) je 
določeno, da del plače za redno delovno uspešnost  izplačuje enkrat letno na podlagi 
poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Ker je preteklo leto 
2008 in ne kot je pomotoma zapisano 2007, je potrebno pomoto odpraviti. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ž U P A N 
                                                                                                          Zoran JANKOVIĆ 
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MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
 
ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU SKLEPA  o soglasju k dodelitvi dela plače za  
                    redno delovno uspešnost pomočnici direktorja za pravno področje Javnega zavoda  
        Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 

 
      

K predlogu Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno  delovno uspešnost pomočnici 
direktorja za pravno področje Javnega  zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 (v 
nadaljevanju: sklep), uvrščenemu na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, sklicane za dan 20. 4. 2009, vlagam naslednji: 

 
 

AMANDMA 
 
V drugi vrstici sklepa se letnica »2007« nadomesti z letnico »2008«. 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v 
 
V 8. členu Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) je 
določeno, da del plače za redno delovno uspešnost  izplačuje enkrat letno na podlagi 
poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Ker je preteklo leto 
2008 in ne kot je pomotoma zapisano 2007, je potrebno pomoto odpraviti. 
 
 
 
 
                                                                                                                  Ž U P A N 
                                                                                                          Zoran JANKOVIĆ 
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MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
 
ZADEVA: AMANDMA K PREDLOGU SKLEPA  o soglasju k dodelitvi dela plače za  
                   redno delovno uspešnost pomočnici direktorja za ekonomsko področje  
                   Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 
 

 
      

K predlogu Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnici 
direktorja za ekonomsko področje Javnega  zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008 (v 
nadaljevanju: sklep), uvrščenemu na dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, sklicane za dan 20. 4. 2009, vlagam naslednji: 

 
 

AMANDMA 
 
V drugi vrstici sklepa se letnica »2007« nadomesti z letnico »2008«.  
 
O b r a z l o ž i t e v 
 
V 8. členu Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09) je 
določeno, da del plače za redno delovno uspešnost  izplačuje enkrat letno na podlagi 
poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Ker je preteklo 
leto 2008 in ne kot je pomotoma zapisano 2007, je potrebno pomoto odpraviti. 
 
 
 
                                                                                                                 Ž U P A N 
                                                                                                          Zoran JANKOVIĆ 
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