
Na podlagi tretjega odstavka 22. a elena Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju (Uradni list 
~S , st. 108 /0~ - uradn~ ~reCiseeno besedilo, 13/10), 8. elena Uredbe 0 placah direktorjev v 
javnern sektorju (Uradni list RS , st. 73/05,103105,12/06,36/06,46/06,77/06,128/06,37/07, 
95/07 , 112/07 , 104/08, 123/08 , 21109, 61109, 91109 in 3/10), Pravilnika 0 merilih za 
ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrocja solstva (Uradni list RS , s1. 81106, 
22/08,39/08 - popr. , 104/09 in 4/10) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, s1. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 39. 
seji, dne 31.maja 2010 sprejel 

SKLEP 

o soglasju k dodelitvi dela place za redno delovno uspesnost ravnateljic in ravnateljev 
glasbenih sol Mestne obeine Ljubljana za leto 2009 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana daje soglasje k dodelitvi dela place za redno delovno 
uspesnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih sol Mestne obcine Ljubljana za leto 2009 v 
visini kot so jo v skladu z merili za ugotavljanje delovne uspesnosti , dolocili sveti glasbenih 
sol na podlagi ocenjevalnih listov za ugotavljanje delovne uspesnosti ravnateljic oziroma 
ravnateljev glasbenih sol, in sicer: 

I. 

ravnateljici Glasbene sole Franca Sturma Lijani URSIC v visini 64% 
v. d. ravnateljice Glasbene sole Moste-Polje Evi KOZLEVCAR v visini 49%
 
ravnateljici Glasbene sole Moste-Polje Mojci Tratar v visini 49%
 
ravnatelju Konservatorija za glasbo in balet Tomazu BUHU v visini 65%
 
ravnatelju Glasbene sole Vic-Rudnik Sasi POTISKU v visini 69%
 

od dveh osnovnih plac v mesecu decembru 2008. 

II. 

Zakon 0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 izvrsevanju proracunov RS za leti 2008 in 
2009 (Uradni list RS , st. 26/09 in 96/09; v nadaljevanju: ZIPRS0809) je v 36 a. clenu dolocil 
redno delovno uspesnost. Pravna podlaga oziroma pravica glede izplacila redne delovne 
uspesnosti oziroma do dolocitve obsega redne delovne uspesnosti za leto 2009 je torej 
sprememba citiranega zakona, ki v prvem odstavku 36 a. elena doloca, da za obdobje od 1. 
aprila do 31. decembra 2009 direktorjem iz drugega stavka prvega odstavka 8. elena Uredbe 
o placah direktorjev v javnem sektorju in drugim javnim usluzbencern pri uporabnikih 
proracuna iz 2. tocke 2. elena ZSP JS , ne pripada del place za redno delovno uspesnost, Drugi 
odstavek 36 a. elena ZIPRS0809 doloca, da se direktorjem iz prvega stavka prvega odstavka 
8. elena Uredbe 0 placah direktorjev za leto 2009 lahko izplaca najvec 3/12 delovne 
uspesnosti, ki jim je dolocena v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo redno 
delovno uspesnost direktorjev. 



S tretjim odstavkom 36 a. elena je doloceno, da je skupen obseg sredstev za placilo redne 
delovne uspesnosti direktorjev v visini 3/12 zneska, do katerega bi bili upraviceni v letu 
2009. 
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