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           PREDLOG 
 
Na podlagi 17. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97 in 86/99- odl. US), Odredbe 
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 57/94) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01 in 28/01) je Mestni svet  Mestne občine Ljubljana  na _____ seji dne ________ sprejel 
 
 
 
 

   S K L E P 
 

O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 
DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE 

 
 

Direktorjem javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Ljubljana,  se za leto 2004  določi del plače za delovno uspešnost  v 
višini od osnovne plače: 
 
 Mestna galerija Ljubljana 30%  
 Knjižnica Bežigrad 23%  
 Knjižnica Otona Župančiča 23%  
 Knjižnica Jožeta Mazovca 23%  
 Knjižnica Šiška 23%  
 Knjižnica Prežihov Voranc 23%  
 Slovanska knjižnica 8%  
 Festival Ljubljana 50%  
 KD Španski borci 25%  
 Pionirski dom 25%  
 Mestno gledališče ljubljansko 23%  
 Slovensko mladinsko gledališče 18%  
 Lutkovno gledališče Ljubljana 30%  
 Mestni muzej Ljubljana 15%  
 Mednarodni grafični likovni center 23%  
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju 
kulture (Ur.l.RS, št.:57/94) določa, da se pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost 
direktorja javnega zavoda upoštevajo merila o izpolnjevanju programa dejavnosti glede na 
povečan obseg in realizacijo nad pričakovano kvaliteto, povečanje obiskovalcev in 
uporabnikov storitev javnega zavoda in pridobljen obseg izvenproračunskih virov financiranja 
javnega zavoda. 
 
Pri  določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov je bilo upoštevano 
izpolnjevanje programov dejavnosti zavodov za leto 2003, ki je bilo ovrednoteno po 
naslednjih kriterijih: 
 
 

javni obseg kvaliteta št.obiskoval./ izvenpr. SKUPAJ 
zavod programa programa uporabnikov viri financ.   

Mestna galerija  Ljubljana - 15 5 10 30 

Knjižnica Bežigrad 5 - 3 15 23 

Knjižnica O.Župančiča 5 - 3 15 23 

Knjižnica J.Mazovca 5 - 3 15 23 

Knjižnica Šiška 5 - 3 15 23 

Knjižnica P.Voranc 5 - 3 15 23 

Slovanska knjižnica 5 - 3 - 8 

Festival Ljubljana 5 15 5 25 50 

KD Španski borci 5 - 5 15 25 

Pionirski dom - - - 25 25 

Mestno gled.ljubljansko - 8 - 15 23 

Slovensko mlad,gled.   8 - 10 18 

Lutkovno gled.Ljubljana - 15 - 15 30 

Mestni muzej Ljubljana - - 5 10 15 

Mednarodni graf.lik.center - 8 - 15 23 

 
 
Ovrednoteni kriteriji iz odredbe se seštevajo, vendar seštevek ne sme presegati 30% osnovne 
plače direktorja javnega zavoda, ki se financira le iz javnih sredstev, oziroma 50% osnovne 
plače direktorja pri javnih zavodih, ki več kot 25% celotnega prihodka pridobijo na trgu. 
 
Pristojna služba Mestne uprave je na podlagi poročil o izvajanju  programov dejavnosti javnih  
zavodov za leto 2003 preverila izpolnjevanje meril za določitev delovne uspešnosti 
direktorjev javnih zavodov s področja kulture in ugotovila, da direktorji  izpolnjujejo pogoje 
za izplačilo delovne uspešnost v opredeljenih višinah. Glede na navedeno predlagatelj 
predlaga Mestnemu svetu MOL, da predlagani sklep o določitvi višine dela plače za delovno 
uspešnost direktorjev javnih zavodov sprejme. 
 
 
 



 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 
Sprejetje predloga Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev 
javnih zavodov s področja kulture ne povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna 
Mestne občine Ljubljana.  
 
Sredstva za izplačilo delovne uspešnosti direktorjev so v Odloku o proračunu MOL za leto 
2004 zagotovljena na proračunskih postavkah 082001 (Sredstva za plače v kulturnih 
ustanovah) in 082002 (Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače). 
 
 
 
Ljubljana, 23.8.2004  
 
 
Pripravila : Blaž Peršin 
Saša Hren Koritnik načelnik  Oddelka za 
  kulturo in raziskovalno dejavnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


