














ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: Mednarodn grafični likovni center

SEDEŽ UPORABNIKA: Pod turnom 3, Ljubljana

v EUR (brez centov)

Zap. 

Št. PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU AOP % ZNESEK 

1 Presežek prihodkov nad odhodki 691 1.645

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost 0

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2) 1.645

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 50 823

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost (4 - 2) 823

v EUR (brez centov)

Zap. št.
JAVNA SLUŽBA AOP % ZNESEK 

6 Prihodki od poslovanja       (6 = 7 + 8) 660 1.020.781
7 Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ 977.728
8 Prihodki od poslovanja - nejavni 43.053
8a Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od poslovanja - nejavni 22.174

vstopnine in abonmaji 8.889
plačila za odkupe predstav in razstav 0
prodaja publikacij v okviru javne službe 1.910
prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne službe 8.621
članarine in zamudnine v knjižnicah 0
kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe 0
plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine,
vezane na javno službo v kulturi
fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk 0
licenčnine 0
odstop pravic za javno predvajanje filmov 0
izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona 
o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-restavratorskih del pri 
premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo
sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno službo 0
gospodarske družbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih 
zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda
oglaševanje v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa 2.754
televizijsko glasovanje

9 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 15 3.326
10 Celotni prihodki 670 0
11 Celotni odhodki (vključno z akontativno izplačano delovno uspešnostjo iz nejavnih virov) 687 0
12 Presežek prihodkov 691 0
13 Presežek odhodkov 692 0
14 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost 0
15 Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno uspešnost (9 - 14) 3.326

16 DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9) 4.149
17 IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14) 0
18 RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (16 - 17) 4.149

V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite  %

Kraj in datum: Ljubljana, 08.02.2021 Odgovorna oseba:
Žig:

Pripravil: Mojca France Nevenka Šivavec
Telefon:  01 500 40 36
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ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

za leto 2020

IN IZ NASLOVA NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE






