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                                                                                                               PREDLOG 
 
Na podlagi 22. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-E, 80/08, 
120/08 – odl. US, 20/09 – ZZZPF in 48/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 26/09 in 
31/09 - popr.) 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07 104/08, 123/08, 
21/09 in 61/09), Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev 
pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09), in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na…….        seji……. …….,  dne…………..  2009 sprejel 
 
 
 
 
 

S K L E P 
 

o soglasju k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih 
zavodov s področja kulture za leto 2008 

 
 
 

I. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana izdaja soglasje k določitvi višine dela plače za redno 
delovno uspešnost za leto 2008 direktorjem in direktoricam javnih zavodov s področja 
kulture, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, in sicer :  
 

• Festival Ljubljana, v višini 100 %  dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca decembra 
leta 2007, kar znaša 6.025,01 EUR; 

• Pionirski dom - CKM, v višini 72 % dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca 
decembra leta 2007, kar znaša 4.171,16 EUR; 

• Mestno gledališče ljubljansko, v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih plač iz 
meseca decembra leta 2007, kar znaša 6.266,00 EUR; 

• Slovensko mladinsko gledališče, v višini 95% dveh osnovnih mesečnih plač iz 
meseca decembra leta 2007, kar znaša 5.723,76 EUR; 

• Lutkovno gledališče Ljubljana, v višini 95 % dveh osnovnih mesečnih plač iz 
meseca decembra leta 2007, kar znaša 5.088,38 EUR; 

• Muzej in galerije mesta Ljubljane, v višini 95 % dveh osnovnih mesečnih plač iz 
meseca decembra leta 2007, kar znaša 5.952,70 EUR za Mestni muzej Ljubljana, in v 
višini 60 %  dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca decembra leta 2008, kar znaša 
2.971,26 EUR za Mestno galerijo Ljubljana; 

• Mednarodni grafični likovni center, v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih plač iz 
meseca decembra leta 2007, kar znaša 4.217,51 EUR; 

• Arhitekturni muzej Ljubljana, v višini 80 % dveh osnovnih mesečnih plač iz 
meseca decembra leta 2007, kar znaša 4.820,01 EUR; 

• Kinodvor, v višini 70 % dveh osnovnih plač iz meseca decembra leta 2007 za obdobje 
november – december 2008, kar znaša 513,61 EUR. 

 



 
 

II. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k odločitvi sveta javnega zavoda Mestna 
knjižnica Ljubljana, katere ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, k določitvi višine 
dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2008 direktoricam knjižnic, in sicer : 
 

• Mestna knjižnica Ljubljana, v višini 90 % dveh osnovnih plač iz meseca decembra 
leta 2007 za obdobje junij – december 2008, kar znaša 3.289,65 EUR; 

• Knjižnica Bežigrad, v višini 84 % dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca decembra 
leta 2007 za obdobje januar – maj 2008, kar znaša 1.874,67 EUR; 

• Knjižnica Otona Župančiča, v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca 
decembra leta 2007 za obdobje januar – maj 2008, kar znaša 2.510,42 EUR; 

• Knjižnica Šiška, v višini 84 % dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca decembra 
leta 2007 za obdobje januar – maj 2008, kar znaša 1.874,67 EUR; 

• Knjižnica Prežihov Voranc, v višini 87 % dveh osnovnih mesečnih plač iz meseca 
decembra leta 2007 za obdobje januar – maj 2008, kar znaša 1.941,62 EUR. 

 
 

III. 
 

V letu 2009 se direktorjem izplača redna delovna uspešnost v višini  4/12 zneska, do katerega 
bi bili upravičeni za leto 2008. Razlika do polnega obsega redne delovne uspešnosti se jim 
poračuna v letu 2010. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
 
  
 

 Župan  
Mestne občine Ljubljana  
     Zoran JANKOVIĆ  



OBRAZLOŽITEV 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ  
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o soglasju k določitvi višine dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorjev v javnih zavodih s področja kulture za leto 2008, katerih ustanoviteljica 
je Mestna občine Ljubljana, je 22.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-
E, 80/08, 120/08 – odl. US in 20/09 - ZZZPF - v nadaljevanju: Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju), 8. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
73/05,103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 
21/09 – v nadaljevanju: Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju), Pravilnik o merilih za 
ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja 
kulture (Uradni list RS, št. 7/09: – v nadaljevanju: Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev s področja kulture), in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo).  
 
V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 96/02, 
100/06, 7/07, 65/07, 77/07, 56/08, 43/09) ustanovitelj imenuje direktorje javnih zavodov na 
področju kulture, razen direktorjev splošnih knjižnic, ki jih v skladu z Zakonom o 
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) imenuje svet knjižnice, zato Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana podaja soglasje k odločitvi sveta Mestne knjižnice Ljubljana o določitvi 
višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice. 
 
Način izplačila  za leto 2008 določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008  in 2009 (Uradni list RS, št. 26/09 in 
31/09). 
 
 
 
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  
 
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture določa, 
da višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja določi organ, ki je pristojen za 
imenovanje direktorja, na podlagi meril pravilnika in v skladu s proračunskimi možnostmi ter 
ob upoštevanju izvajanje javne službe oziroma program dela, ki je v javnem interesu na 
področju kulture. Podlaga za ugotavljanje redne delovne uspešnosti sta izpolnitev potrjenega 
in z ustanoviteljem oziroma pretežnim financerjem usklajenega programa ter pravočasno 
oddanimi letnimi poročili javnih zavodov. 
 
V skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
kulture morajo sveti javnih zavodov do 30.6. tekočega leta predložiti predlog za določitev 
plače za redno delovno uspešnost direktorjev in pridobiti soglasje ustreznega organa 
ustanovitelja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost. Če organ, ki je pristojen za 
imenovanje direktorja, ni pretežni javni financer javnega zavoda, mora le ta pridobiti soglasje 
pretežnega javnega financerja pri določitvi višine redne delovne uspešnosti. 
 
Višina dela plače za redno delovno uspešnost se določi na podlagi naslednjih meril: 



- preseganja izpolnitve letnega programa dela javnega zavoda po obsegu in kakovosti 
do največ 50 odstotnih točk; 

- doseganja ali preseganja določenih merljivih kazalcev na povprečje v določenem 
obdobju do največ 30 odstotnih točk; 

- doseganja deleža nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne 
službe do največ 20 odstotnih točk. 

 
Organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma v okviru svojih pristojnosti 
dodatno vrednoti tudi izjemne poslovne dogodke (investicije, med letom zahtevan večji obseg 
del, odmevni umetniški in strokovni dosežki). Izjemne poslovne dogodke se lahko ovrednoti z 
do 10 odstotnimi točkami, tako da se v skupnem seštevku celotnega vrednotenja ne preseže 
100 odstotnih točk. 
 
Direktorju ne pripada del plače iz naslova redne delovne uspešnosti za izvajanje javne službe, 
če javni zavod poslovno leto zaključi z izgubo, če za ocenjevalno obdobje prejme negativno 
mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, če v ocenjevalnem obdobju ne odpravi 
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije, 
če se ugotovijo nezakonitosti v poslovanju ali če ne predloži v roku s predpisi o financiranju 
določenih dokumentov. 
 
Če direktor nastopi mandat ali pa mu preneha funkcija med poslovnim letom, mu redna 
delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu. 
 
 
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA  IN POGLAVITNE 
REŠITVE 
 
Na podlagi predlogov o višini redne delovne uspešnosti direktorjev, ki so jih sveti zavodov 
posredovali Oddelku za kulturo, in ob upoštevanju letnih poročil javnih zavodov za leto 2008, 
je višina redne delovne uspešnosti direktorjev določena z vrednotenjem naslednjih meril : 
 

JAVNI ZAVOD 3. člen 4. člen 5. člen 7. člen SKUPAJ (%) 
Festival Ljubljana 50 30 20 0 100 
Pionirski dom - CKM 25 27 20 0 72 
Mestno gledališče ljubljansko 50 30 20 0 100 
Slovensko mladinsko gledališče 50 20 15 10 95 
Lutkovno gledališče Ljubljana 50 25 20 0 95 
Muzej in galerije mesta Ljubljana:           
a) Mestni muzej Ljubljana 50 30 15 0 95 
b) Mestna galerija Ljubljana 40 10 10 0 60 
Mednarodni grafični likovni center 40 15 15 0 70 
Arhitekturni muzej Ljubljana 40 25 15 0 80 
Kinodvor 50 0 20 0 70 
Mestna knjižnica Ljubljana 40 30 20 0 90 
Knjižnica Bežigrad 40 24 20 0 84 
Knjižnica Otona Župančiča 50 30 20 0 100 
Knjižnica Šiška 40 24 20 0 84 
Knjižnica Prežihov Voranc 40 27 20 0 87 
Merila:      
3. člen : preseganje izpolnitve letnega programa dela javne službe po obsegu in kakovosti  
4. člen : merljivi kazalci po posameznih kulturnih dejavnostih    



5. člen: nejavni prihodki v celotnem letnem prihodku    
7. člen: izstopajoči dogodki      
 
Obrazložitev strokovne službe za upoštevanje vrednotenja meril po posameznih javnih 
zavodih: 
 

Festival Ljubljana :           
izpolnitev letnega programa 50 izredno kakovosten, raznolik program      
merljivi kazalci 30 več kot 20 prireditev več-10 točk,11,9% več obiskovalcev -10 točk, izkoristek dvoran -10 točk  
delež nejavnih prihodkov 20 64,9% nejavnih virov       
           
Pionirski dom - CKM           
izpolnitev letnega programa 25 novo poslanstvo, porast programov kulturne vzgoje, vendar  še vedno preveč poudarka na jezikovnem izobraževanju 

merljivi kazalci 27 nad 20 prireditev več -10 točk, 11,4% več obiskovalcev-10 točk,286 obratovalnih dni -7 točk  
delež nejavnih prihodkov 20 61,31% nejavnih prihodkov       
           
Mestno gledališče ljubljansko           
izpolnitev letnega programa 50 izjemno skrbno načrtovanje repertoarja in izvedba nad pričakovanji po vseh kriterijih   
merljivi kazalci 30 95% zasedenost -10 točk, 95% delež prodanih vstopnic -10 točk, 3,7%povečano povp.št. nastop.-10 točk  
delež nejavnih prihodkov 20 21% nejavnih prihodkov       
           
Slovensko mladinsko gledališče           
izpolnitev letnega programa 50 preseganje po obsegu in kakovosti ter s tem bistveno povečana zasedenost nastopov zaposlenih članov ansambla 

merljivi kazalci 20 90% zasedenost -10 točk, ni presežen delež prodanih vstopnic -0 točk, 64%preseženo povp.št. nastopajočih-10 točk 

delež nejavnih prihodkov 15 14,51% nejavnih prihodkov       
izstopajoči dogodki 10 Evropski ambasador kulture - pridobitev 142.800 eur sredstev!    
           
Lutkovno gledališče Ljubljana           
izpolnitev letnega programa 50 preseganje po obsegu in kvaliteti, dobre ocene kritike, odmevni dogodki, izvajanje investicije "Gledališče pod zvezdami" 

merljivi kazalci 25 73% zasedenost -5 točk, 83% delež prodanih vstopnic -10 točk, 14% preseženo povp.št. nastop.-10 točk  
delež nejavnih prihodkov 20 22% nejavnih prihodkov       
         
Muzej in galerije mesta 
Ljubljana           
Mestni muzej Ljubljana           
izpolnitev letnega programa 50 preseganje po obsegu in kvaliteti, odmevni dogodki     
merljivi kazalci 30 110% preseganje vpisa v inv.knjigo -10 točk, 66% več.restavrir.predmetov-10 točk,  72% več izdanih vstopnic -10 točk  

delež nejavnih prihodkov 15 13% nejavnih prihodkov       
Mestna galerija Ljubljana           
izpolnitev letnega programa 40 kvalitetna izvedba projektov       
merljivi kazalci 10 preseženo za več projektov -10 točk      
delež nejavnih prihodkov 10 6% nejavnih prihodkov       
           
Mednarodni grafični likovni 
center           
izpolnitev letnega programa 40 kvaliteten program,dobro sodelovanje z drugimi izvajalci v kulturi, dobri medijski odzivi   
merljivi kazalci 15 50% več str.obdelav -10 točk, 66,15% delež prodanih vstopnic-0 točk, 1,67 predstave več z drugimi inst.  - 5 točk 

delež nejavnih prihodkov 15 12,56% nejavnih prihodkov       
           
Arhitekturni muzej Ljubljana           
izpolnitev letnega programa 40 večji obseg in boljše izvajanje nalog 

merljivi kazalci 25 več kot 5% presežene obdelave in predst.- 10 točk, 87% prodanih vstopnic- 10 točk, en projekt več -5 točk 

delež nejavnih prihodkov 15 12,56% nejavnih prihodkov       
          
Kinodvor          
izpolnitev letnega programa 50 obsežen in kvaliteten program v prvem letu delovanja     



merljivi kazalci 0 nov zavod, ni podatkov za predhodno obdobje     
delež nejavnih prihodkov 20 33,13% nejavnih virov       
          
Mestna knjižnica Ljubljana        
izpolnitev letnega programa 40 večji obseg in kakovost       
merljivi kazalci 30 18% več gr. - 6 točk, 3% več obis. -6 točk,6% več izpos.gr.-6 točk,100% več digitaliz.gr.-6točk, več prireditev  -6 točk 

delež nejavnih prihodkov 20 17.5% nejavnih virov       
          
Knjižnica Bežigrad          
izpolnitev letnega programa 40 predlog sveta zavoda MKL       
merljivi kazalci 24 9,6% več dotok gr. - 6 točk, 9,7% več obis. -6 točk,27,11% več izpos.gr.-6 točk,  več prireditev  -6 točk 

delež nejavnih prihodkov 20 17,48% nejavnih virov       
          
Knižnica Otona Župančiča        
izpolnitev letnega programa 50 predlog sveta zavoda MKL       
merljivi kazalci 30 39,8% več gr.-6 točk, 41% več izp.gr.-6točk, 134% več digital.gr.-6točk, 61%več prired.-6 točk,42% več projekt.-6točk 

delež nejavnih prihodkov 20 12,28% nejavnih virov       
          
Knjižnica Šiška          
izpolnitev letnega programa 40 predlog sveta zavoda MKL       
merljivi kazalci 24  4% več obis. -6 točk,9% več izpos.gr.-6 točk,62% več prireditev  -6 točk, 50% več projektov-6točk 

delež nejavnih prihodkov 20 12,86% nejavnih virov       
          
Knjižnica Prežihov Voranc        
izpolnitev letnega programa 40 predlog sveta zavoda MKL       

merljivi kazalci 27 
36,5% več dotok gr.-6 točk, 0,2% več izpos.gr.-3 točke, 2,3% več digitaliz.gr.-6 točk, 111%večdigitaliz.gr.-6 točk,36% več  
prireditev-6 točk, 

delež nejavnih prihodkov 20 15,23% nejavnih virov       
 
Pri določitvi delovne uspešnosti za leto 2008 so bile upoštevane naslednje spremembe javnega sektorja :  
 
- Muzej in galerije mesta Ljubljana : zaradi združitve Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljan
   se ločeno določa delovna uspešnost direktorjev v obeh zavodih, ki sta pravna predhodnika novega zavoda;
- Mestna knjižnica Ljubljana : združitve knjižnic v letu 2008 se ločeno določa delovna uspešnost za  
   posamezne pravne osebe v tem letu in upošteva sorazmerni delež pri izračunu delovne uspešnosti; 
- Kinodvor : nov javni zavod v letu 2008, pogodba o zaposlitvi veljavna od meseca novembra dalje in  
   upoštevan sorazmerni delež; 
- Center urbane kulture Kino Šiška : zavod je bil ustanovljen v letu 2008, vendar je začel delovati šele v letu 
   2009, zato ni določena višina delovne uspešnosti za leto 2008.  
 
 
Izračun višine zneskov delovne uspešnosti: 
 

JAVNI ZAVOD 
% 

del.usp. pl.raz. osn.plača osn. plača* 2x osn.plača znesek2008
  1 2 3 4=3*0,985 5=4*2 6=5*1 

Festival Ljubljana 100 50 3.058,38 3.012,50 6.025,01 6.025,01
Pionirski dom - CKM 72 49 2.940,75 2.896,64 5.793,28 4.171,16
Mestno gledališče ljubljansko 100 51 3.180,71 3.133,00 6.266,00 6.266,00
Slovensko mladinsko gledališče 95 50 3.058,38 3.012,50 6.025,01 5.723,76
Lutkovno gledališče Ljubljana 95 47 2.718,88 2.678,10 5.356,19 5.088,38
Muzej in galerije mesta Ljubljana          
a) Mestni muzej Ljubljana 95 51 3.180,71 3.133,00 6.266,00 5.952,70
b) Mestna galerija Ljubljana 60 45 2.513,76 2.476,05 4.952,11 2.971,26



Mednarodni grafični likovni center 70 50 3.058,38 3.012,50 6.025,01 4.217,51
Arhitekturni muzejLjubljana 80 50 3.058,38 3.012,50 6.025,01 4.820,01
Kinodvor** 70 42 2.234,72 2.201,20 4.402,40 513,61
Mestna knjižnica Ljubljana*** 90 51 3.180,71 3.133,00 6.266,00 3.289,65
Knjižnica Bežigrad **** 84 47 2.718,88 2.678,10 5.356,19 1.874,67
Knjižnica Otona Župančiča **** 100 50 3.058,38 3.012,50 6.025,01 2.510,42
Knjižnica Šiška **** 84 47 2.718,88 2.678,10 5.356,19 1.874,67
Knjižnica Prežihov Voranc **** 87 47 2.718,88 2.678,10 5.356,19 1.941,62
       
OPOMBE :        
* osnovna plača direktorjev za  december 2007 je znašala 98,5% vrednosti osnovne plače plačnega razreda 
** za obdobje november-december 2008  
*** za obdobje junij-december 2008  
**** za obdobje januar-maj 2008        

 
  

  
           

IV. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA  
 
Sprejem predloga Sklepa o soglasju k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorjev v javnih zavodih s področja kulture za leto 2008 ne povečuje ali zmanjšuje prejemkov 
ali izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
  
 
Pripravila: 
Saša Hren Koritnik 
višja svetovalka              dr. Uroš Grilc 
                                                                                      načelnik Oddelka za kulturo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 


