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ZAdEVA: PREDLOG SOGLASJ AKIZPLIENU REDNE DELOVNE USPESNOSTI
DIREKTORJU GALERIJE MURSKA SOBOTA

1. ZAKONSKA PODLAGA
- Zakon o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 108/09 - uradno predi5deno

besedilo, 13110,59110,85/10, l07ll0,35lll - ORZSPJS49a,27ll2 - odl. US,40/12 - ZUJF,
46113,25114-ZFU,50ll4,95ll4 -ZUPPJS15,82ll5,23l17 -ZDOdv,67ll7 in 84/18),

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspe5nosti direktorjev pravnih oseb javnega
prava s podrodja kulture (Uradni list RS, it.7109,33110 in 50/17)

- Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 68/17, 4/18 in 30/1 8),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 2lll5,25ll7).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Od l. 7. 2020 dalje se ponovno uporabljajo dolodbe Zakona o sistemu plad v javnem sektorju glede
izpladila redne delovne uspeSnosti. Direktorjem in ravnateljem tako pripada del plade za redno
delovno uspe5nost za obdobje od l. 7. 2020 do 31.12.2020, ki se izplada v letu 2021, na podlagi
poslovnega porodila za leto 2020. Postopek ugotavljanja redne delovne uspe5nosti ravnateljev s

podrodja kulture ureja Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspeSnosti direktorjev
pravnih osebjavnega prava s podrodja kulture.
V skladu s 3. odstavkom22.a dlena Zakona o sistemu plad v javnem sektorju viSino dela plade za

redno delovno uspe5nost dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje.
Svet zavoda Galerija Murska Sobota je sprejel sklep, da se za izpladilo redne delovne uspe5nosti
direktorja nameni 2.057,87 EUR, kar predstavlja 3,44 oZ viSine mase niunenjene izpladilu redne
delovne uspeSnosti, ter Obdino Moravske Toplice kot ustanoviteljico zaprosil za soglasje k
omenjenim sklepom.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
Galerija Murska Sobota o izplaiilu redne delovne uspe5nosti direktorju.

Pripravila: obdinska uprava Alojz Glavad

Priloge:
Dopis sveta zavoda z dne 30. 3. 2021
Predlog sklepa

Zupan:
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Predlog

OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjteva u|.3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Obiinski svet

Stevilka: 0l 4-OOO9 12021 -2
Datum:

Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 68/17, 4l18
in 30/18) v povezavi s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspe5nosti direktorjev
pravnihoseb javnegapravaspodrodjakulture (Uradni listRS,3t.7l09,33ll0 in50/17)in16. dlena

Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 2ll15,25ll7),je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na ... seji dne .... , sprejel

SOGLASJE K SKLEPU O DOLOEITVI REDNE DELO\TNE USPESNOSTT DIREKTORJU
GALERIJE MURSKA SOBOTA ZALETO 2O2O

1. dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Galerija Murska Sobota, sogla5a z
doloditvijo vi5ine dela plade za redno delovno uspeSnost direktorja za obdobje od l. 7. 2020 do 31.
12. 2020. Direktor je dosegel 80 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plade za delovno
uspeSnost za leto 2020, svet zavoda pa je sklenil, da se za izplalllo redne delovne uspe5nosti

nameni 2.057,87 EUR, kar je 3,44 oh vi5ine mase namenjene izpladilu redne delovne uspeSnosti.

2. dlen

Ta sklep zadne veljati naslednji dan po sprejemu.

Ztpan: Alojz Glavad

Vroditi:
Svet zavoda Galerija Murska Sobota, Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi odikodninsko ali
kako drugaee. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. ilena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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Murska Sobota, 30. 3. 2021

ZADEVA: Ocena delovne uspelnostidirektorja Galerije Murska Sobota za leto 2020

Svet Galerije Murska Sobota je na svoji 2. redni seji dne 9. februarja 2021 soglasno potrdil

porodilo za leto 2020 in sprejel program Galerije Murska Sobota za leto 202L in ocenil delo

direktorja Galerije Murska Sobota v letu 2020, ter sprejel

Sklep: elani sveta Galerije Murska Sobota ocenjujejo izvedeni program in delo galerije, kot

uspe$no in se strinjajo, da se direktorju Galerije Murska Sobota, Robertu lnhofu, za njegovo

delo v letu 2020 poda ocena odliino oz. 5. Ta predlog se posreduje ustanoviteljicama Mestni

obiini Murska Sobota in Obtini Moravske Toplice.

Obrazloiitev:

Svet zavoda Galerije Murska Sobota je na podlagi Letnega poroiila Galerije Murska Sobota za

leto 2020 in v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspeSnosti

direktorjev pravnih oseb javnega prava s podrodja kulture (Uradni list RS, 5t. 7/09, 33/10 in

SOILT) izdelala predlog ocene delovne uspeSnosti direktorja Galerije Murska Sobota za leto

2020.

Na podlagi izkazanih rezultatov je direktor dr. Robert lnhof v letu 2020 dosegla 80 odstotnih

todk, kar na podlagi prve alineje 2. odstavka 9. dlena Uredbe o napredovanju javnih

usluibencev v plaEne razrede (Uradni list RS, 5t. 5U08, 91/08, It3lClg in Z2/L9l pomeni

oceno odlidno.

Glede na to, da direktorjem v skladu z ZUPPJS2021 (Uradni list RS, 5t. 75/19 in 139/20) redna

delovna uspeinost do 30. 6. 2020 ne pripada ter upo5tevaje prvi odstavek ilena Uredbe o
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plaiah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, it. 68/L7,4/1,8 in 30/18), ki doloia, da se

direktorlem v.iavnih zavodih, javnih agenciiah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava,

del plaie za redno delovno uspeSnost v okvirih, ki jih doloia zakon, izplafuje enkrat letno na

podlagi poslovnega poroaila, in sicer za redno delovno uspeinost v preteklem letu, bo

direktorjem redna delovna uspe5nost za obdobje f.7.2020 do 31. 12.2020 lahko izplatana v

letu 2021, na podlagi poslovnega porodila za leto 2020.

V letu 2020 je glede na doloibo 4. ilena ZUPPJS2o21 potrebno upoltevati sorazmernost pri

doloiitvi najviSjega moinega izplaiila redne delovne uspeinosti direktorja, v skladu s katero

se zaine izplaievati s 1.7.2020. Direktorji zato lahko v letu 2020 prejmejo le sorazmerni del

dvakratnika osnovne plade (1/2 dvakratnika osnovne plade za mesec december 2019) le, ie

ta hkrati ne presega obsega sredstev, ki se za to lahko nameni.io.

Osnovna plaEa za december 2019 znaia 7.572,34 EUR (80% 1/2 dvakratnika osnovne plaie

za december 2019 znaia 2.057,87 EUR, kar ie 3,44Y" viiine mase namenjene izplatilu redne

delovne uspeSnosti).

Predlog ocene z utemeljitvami pollljamo v prilogi.

Lep pozdrav,

PREDSEDNIK SVETA:

Jelka Geder-Kosi
IU\,/ [s- ?'.-t-'Y.-

PRILOGA: 1



pREDLoc zA DoLoetrev puae e zA REDNo DELovNo uspeSruosr DTREKToRJA
GALERIJE MURSKA SOBOTA ZALETO 2O2O

Pravna podlaqa in postopek:

Merila o izpolnlevanju pogojev za dodelitev dela place iz naslova redne delovne uspe5nosti za
direktorjespodrodjakulturesodolo0enavPRAVlLNlKUomerilihzaugotavljanjerednedelovne
uspe5nosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s podro6ja kulture - v nadaljevanju Pravilnik.

Pravilnik doloda, da viSino dela place za redno delovno uspe5nost direktorja doloci s sklepom organ,
pristojen za imenovanje direktorja (v primeru Galerije Murska Sobota je to Obdinski svet MO Murska
Sobota in Obcinski svet Obcine Moravske Toplice) na podlagi merll iz Pravilnika in v skladu s

proraeunskimi mo2nostmi. Predlog za dolocitev plade za redno delovno uspe5nost pa poda svet
zavoda (najpozneje do 30 junija tekocega leta za preteklo poslovno leto).

Podlagi za ugotavljanje redne delovne uspe5nosti sta
- izpolnitev potrjenega in z ustanovitellem oziroma prete2nim.;avnim financerjem usklalenega

programa javnega zavoda ter
- pravocasno oddano redno letno porocilo javnega zavoda o preteklem poslovnem letu.

Merila:

Vi5ino dela place za redno delovno uspeSnost direktorla se dolocr na podlagt naslednjih treh mertl:

1. preseganje izpolnitve letnega programa dela javne sluibe po obsegu in kakovosti (nalvec 50%)

2. doseganje ali preseganje dolocenih merljivih kazalcev glede na povprecje v dolocenem obdobju
(najved 30%)

3. doseganje deleZa nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne sluibe (najvec
20Yo)

4. Vrednotenje izstopajocih dogodkov

, Preseganje izpolnitve letnega programa dela 
" 

5Ao/o

Doseganje ati preseganje doloEenih merljivih 2A%
kazalcev glede na povpredje v dolo6enem
obdobju
Doseganje deleia nejavnih prihodkov v 0o/o

celotnem letnem prihodku iz naslova javne
sluibe

SeBtevek tock
V red n otenje iz,sllg pajo6 i h dog o9!gr_ 1OYo

80%



Ovrednotenie izpolnieni h pogoiev:
Zaradi izenaditve z ostalimi zavodi je ustaljeni postopek. da tudi pri tem javnem zavodu predlog

dolocitve dela place za redno delovno uspe5nost pripravi svet zavoda Svet zavoda Galerije Murska
Sobota je na 2. redni seji, dne 9.2.2021, pripravil naslednji predlog.

Merilo 1: preseganje izpolnitve letnega programa dela javne sluZbe po obsegu in kakovosti (najved

50%)

Uqotovitve iz poslovneoa porocila za leto

-Reatizacija zastavlienih ciljev pri izvajanju nalog: evidentiranja, digitalizacije, inventariziranja,
prou6evanja in konserviranja:

Program dela Plan 2A20 Realizacija 2020 I ndeks

konserviranje,
restavriranje"

700

Stevilo inventariziranih
in digitaliziranih
predmetov

izobra2evanjih.
sre6anjih

353

---t
I

110

I

57JStevilo na strokovnih

'Galerija Murska Sobota nima lastne restavratorske delavnice

Plan 2020
izdaiania publikac

, Realizacija 2020Program dela

Stevilo izdanih
i publikacij

- Realizacija zastavljenih ciljev pri izvajanju nalog pedagoiko / andrago$kega programa:

Program dela i Plan 2020 Realizacija 2020 lndeks

Stevilo obcasnih 100

Stevilo pedagoSkih
programov

I
!

I

I
I

I

I
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i Stevilo ponovitev rJO

Jvo 112

i Stevilo tem
proucevanJa

11r10

l1

I 10

Stevilo izvedenih
projektov

'tl

80

8312
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programov

dodatni programiza
popularizacijo

- Realizaciia zastavljenih ciljev pri ievgj9lig lalgg_pljqobivanja gradiva -
I Program dela Plan 2020 Reatizacija 2020 lndei<s 

I

i Stevilo odkupov
i

n 14 1400 lv "--
rl

Dodeljene odstotne todke: 50%

Merilo 2: doseganje ali preseganje dolocenih merllivih kazalcev glede na povprecje v dolodenem

obdobju (skupaj najvec 30%)

a) itevilo izvedenih strokovnih obdelav in predstavitev premi6ne in 2ive kulturne dedi5cine v skladu s

poslanstvom, opredeljenim v ustanovitvenem aktu v ocenjevalnem obdobju, glede na povprecje

zadnjih treh let ipreseZeno do vkljucno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih toek, preseieno za vec kot 5

odstotkov pomeni 10 odstotnih tock):

Dodeljene odstotne toike: 10 %

b) dele2 prodanih vstopnic od vseh vstopnic v ocenjevalnem obdobju (70-80 odstotkov pomeni 5

odstotnih to6k; 81 do 100 odstotkov pomeni 10 odstotnih toik):

Vse vstopnice v 2020 Prodane vstopnice v letu Delei vseh prodanth

Dodeljene odstotne tocke: 0 %

c) Stevilo realiziranih lastnih prolektov in projektov v sodelovanju z drugimiinstitucijami glede na

triletno povprecje (prese2eno zi en proiekt pomeni 5 odstotnil'rtock; prese1enoza dva ali vec

projektov pomeni 10 odstotnih tock):

2020

I pedagoikih programov

I Stevilo andragoSkih

I programov
I

l+
i

I
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Dodeljene odstotne tocke: 10 %

Merilo 3: doseganje deleZa nejavnih prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne slu2be
(najvec 20%)

Vrednotenje dele2a nejavnih prihodkov za javno sluZbo (Pravilnik o doloditvi obsega sredstev za
placilo delovne uspe5nosti iz naslova prodaje blaga in storilev na trgu ter o doloditvi nejavnih
prihodkov pri izvajanju javne sluibe ki se Stejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v
javnih zavodih in agencijah na podrocju kulture ter na Radioteleviziji Slovenija Uradni list Rs 5t.

7t09,107/09) v celotnem letnem prihodku javnih zavodov ali javnih agencij se izvede po naslednji
lestvici (do S-odstotni dele2 prinese 5 odstotnih todk, od 5 do 1O-odstotni delei prinese 10 odstotnih
tock: od 10 do 1S-odstotni deleZ prinese 15 odstotnih tock; 1S-odstotni ali vi5ji dele2 prinese 20
odstotnih to6k): 2%

201.OO7
199.981

Prese2ek prihodkov 1.026 r

i"c eioG i'neEvru pn h od k I 759 ,

Dodeljene odstotne to6ke: 0 %

Vrednotenje izstopajo6ih dogodkov:
lzjemno dobro obiskano in medijsko odmevno gostovanje razstave >Osamljenosti. lzrazi
tesnobe v prekmurski likovni umetnosti< v Pilonovi galeriji Ajdov5iina in Galeriji Boiidarja
Jakca v Kostanievici na Krki + istoimenska monografiia

(1)Organ, pristojen za imenovanje direktorja, lahko izjemoma v okviru svojih pristojnosti dodatno
vrednoti tudi izjemne poslovne dogodke.
(2) Med dogodke iz prej5njega odstavka se lahko Stejejo zlasti investicije, pred za6etkom poslovnega
leta nenadrtovani in med letom od ustanovitelja zahtevani veliki obsegi dolodenih del ter v svetu
izjemno odmevni umetni5ki in strokovni dose2ki.
(3) Organ iz prvega odstavka tega dlena lahko v primerih iz prejinjega odstavka pri vrednotenju s
posebno utemeljitvijo dodeliti do 10 odstotnih tock tako, da se v skupnem se5tevku celotnega
vrednotenja ne preseZe 100 odstotnih tock.

Utemeljitev: Epidemija COVID-19 je nepricakovano predruga6ila poslovno leto, ki je bilo leto
prilagajanja novih vsebin in interpretacij virtualnemu okolju in stiku s publiko na daljavo. Programski
del se 1e v celoti spremenil v naiinu virtualnih posredovanj. kar je predstavljalo nepridakovano in

izjemno spremembo dela. Direktor je ob visoki stopnji pripravljenosti in v skladu z nenehnim

spreminjanjem ukrepov moral aktivno in pogostokrat preko razumnega delovnega casa, prilagajati

odp(ost / zaprtost ustanove in njenega programskega dela

Dodeljene odstotne toe ke: 10 %

SKUPAJ: 80%

Celotni prihodki
r Celotni odhodki


