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OB.INSKI SVET oBEINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA: PREDLOG SOGLASJA K DOLOETTVI REDNE DELOVI{E USPESNOSTI
DIREKTORICI POMURSKEGA MUZEJA MURSKA SOBOTA

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

besedilo, 13110,59110,85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a,27ll2 - odl. US, 40112 - ZUIF,
46/13,25114 - ZFU, 50114,95114 - ZUPPJSl5, 82115,23117 - ZDOdv, 67/17,84118 in
204/2r),

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspe5nosti direktorjev pravnih oseb javnega

prava s podrodja kulture (Uradni list RS, 5t. 7109,33/10,50/17 in l1ll21),
- Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68117, 4118, 30118, 116121,

| 80 I 21, 29 I 22, 89 I 22, 1 t2 I 22, 25 I 23),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21/15,25/17).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Uredba o pladah direktorjev v javnem sektorju doloda, da se direktorjem v javnih zavodih, javnih
agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava del plate za redno delovno uspeSnost v
okvirih, ki jih doloda zakon, izpladuje enkrat letno na podlagi poslovnega porodil4 in sicer za redno
delovno uspeSnost v preteklem letu. Organ, pristojen za imenovanje direktorja" mora pri odlodanju o
vi5ini dela plate za redno delovno uspe5nost pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru oseb
javnega prav4 katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proraduna lokalne
skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministra. Ustanovitelj oziroma pristojni
minister izda soglasje za izpladilo dela plade za delovno uspeSnost najpozneje v 30 dneh po prejemu
vloge za izdajo soglasja. ie ustanovitelj oziroma pristojni minister soglasja v 30 dneh od prejema
popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje ne zavme, se Steje, daje soglasje dano.
Postopek ugotavljanja redne delovne uspe5nosti ravnateljev s podrodja kulture ureja Pravilnik o
merilih za ugotavljanje redne delovne uspe5nosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s podrodja
kulture. Svet zavoda Pomurski muzej Murska Sobota je sprejel sklep, da se za izpladilo redne
delovne uspe5nosti direktorice nameni 5 Yo, kar zl,a(a 1.962,29 El,rR, ter Obdino Moravske Toplice
kot ustanoviteljico z dopisom z dne 28.2.2023 zaprosil za soglasje k omenjenemu sklepu.

3. PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano soglasje k sklepu sveta zavoda
Pomurski muzej Murska Sobota o doloiitvi redne delovne uspelnosti direktorici za leto 2022.

Pripravila: obdinska uprava Alojz Glavad

Prilose:
- Dopis z dne 28.2.2023 s prilogami
- Predlog sklepa

Zvpan.
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Obiinski svet
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Na podlagi 7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, !t. 68117, 4118,

30/18, 116121,180121,29122,89122,112122,25123) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice
(Uradni list RS, !t.35114,21115,25117),je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na ... seji dne
.... , sprejel

SOGLASJE K SKLEPU SVETA ZAVODA O DOLOETTVI REDNE DELO\TNE USPESNOSU
DIREKTORICI POMURSKEGA MUZEJA MURSKA SOBOTA ZALETO 2022

l. dlen

Obdina Moravske Toplice kot ustanoviteljica javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota,
sogla5a z doloditvijo vi5ine dela plade za redno delovno uspeSnost direktorice za obdobje od l. l.
2022 do 31.12.2022.
Direktorica je dosegla 85 o/o vrednosti meril za ugotavljanje dela pla(e za delovno uspe5nost zaleto
2022, svet zavoda pa je sklenil, da se za izpladilo redne delovne uspe5nosti nameni 5 Yo,kar zna5a
t.962,29 EUR.

2. (len

Ta sklep velja z dnem sprejema.

V Moravskih Toplicah, dne Zupan: Alojz Glavad l. r.

2
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoie( glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugate. Predlagane reSiWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega
predpisa (5esta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni [st RS, 5t.
24116, t46122).
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Predlog za doloaltev pla[e za redno delovno uspelnost direktorice Pomurckega muzeja

Murska Sobota za leto 2022

Na podlagi 22. in 22.a ilena ZSPJS ((Uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno preailaeno besedilo,

r3l Lo, 59 ho, 8s / to, to7 I Lo, 3sh 1 - ORzsPJs4ga, 27 hZ - odl. uS, 4ol t2 - 1UJF, 46/ L3, 2s I L4

-ZFU,5O/L4,95/14 - ZUPPJS19,82lt5,23/77 -ZOOdv,67l|t in 841181,7. Elena Uredbe o

platah direktorjev v jamem sektorju (Uradni list RS, 5t. 681L7,41t8 in 30/18), pravilnika o

merilih za ugotavljanje redne delovne uspeinosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s

podroEja kulture (Uradni list RS, lt. 7109,331LO,50/17 in 111/21) ter na podlagi podatkov iz

Letnega porodila 2022 ugotavlja svet javnega zavoda pomurskega muzeja Murska Sobota

delovno uspelnost direktorice Metke Fujs v vi5ini L.962,29 EUR bruto.

svet javnega zavoda Pomurskega muzeja Murska sobota je potrdil poslovno poroEilo za leto

2022 ter redno delovno uspeinost direktorice na svoji 6. seji, dne 24.2. 2023.
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Obrazlolitev:

lz Letneta PoroEila 2022je razvidno, dajejavnizavod Pomurski muzej Murska sobota preseSel

izpolnitev in kakovost letnega programa, Slede na epidemiololko situacuo v driavi. Skupno

Stevilo tolk zna5a 85.

Priloga:

- Sklep sveta zavoda pomurskega muzeja Murska Sobota za izplaEilo redne delovne

uspelnosti direktorice

- Ocenjevalni list

- Ocenjevalnl llst - prlloga

MERILO 5rev. rocx

A) Preseganje izpolnitve letnega
programa dela javne sluibe po

obseEu in kakovosti

50

B) Doseganje ali preseganje merljivih
kazalcev glede na povpreEje v

dolodenem obdobju

20

C) Doseganje delela nejavnih prihodkov
v celotnem letnem prihodku iz

naslova iavne slulbe

15

SKUPAJ TO.K 85



SI'ET ZAVODA POMURSKI MUZEI MURSKA SOBOTA

TRUBARJEV DR,EVORED 4

9()OO MURSKA SOBOTA

Drtufr.24.2.2023
Stevilke: 1612023

SKLEP O DOLOEITVI REDNE DELOVI\IE USPESNOSTI DIREKTORICI
POMURSKEGA MUZE.IA MURSKA SOBOT A ZALE,TO 2022

Svet javnega zavoda Pomurski muzej Munka Sobota na svoji 6. redni seji, dne 24.2.2023
potrjuje izpladilo redne delovne uspe5nosti direktorici Pomurskega muzeja Mwska Sobot4
Metki Fujs, v viSini 5 %, kar masa 1.962,29 EUR, zaleto 2022.

ObrezloZitev:

V skladu 222. n 22.a dlena ZSPJS (Uradni list RS, 5t. 108/09 - uradno prediildeno besedilo,
l3/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/l I - ORZSPJS49a, 27 t12 - odl. US, 40112 - ZUIF, 46113,
25/14 - ZFU, 50114, 95114 - ZUPPJSI5, 8415,23117 - ZDOdv, 67117 in 84/18), 7. 6lena
Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 5t. 68117,4118 in 30/18),
Pravilnika o merilih za ugotavljanje rcdne delovne uspelnosti direktorjev pravnih oseb javnega
prava s podro{ja kulture (Uradni list RS, St. 7/09, 33110, 50/17 in 11121) ter na podlagi
podatkov iz lcmcgaPorotila202Z, je Svet javnega zavoda Pomurski mr'.cj Murska Sobota dne
24.2.2023 potrdil rcdno delovno uspeSnost direktorice PMMS zaleto 2022.

Iz letnega Porodila2l22je raz,tidno. dajejavni zavod Pomurski muzej Murska Sobota presegel
izpolnitev in kakovost letnega programa

Attila
Kovdcs

Digitally signed by
Attila Kov6cs

Date:2023.02.28
09:3632 +0'l'00'

Predsednik sveta javnega zavoda PMMS

Dr. Attila

ffi$



OCEN.,EVAII'I I UST

Za oceno rcdne d€lovne uspe5nosti direktorlce v ocenievalnem obdobju 20Zl

lme in priimek: Metka Fuis

Pomurski muzej Murska Sobota

Ocenjevalno obdobje od 01. 01. do 3L. t2. ZOZ?

skupna utemeljitev ocene skladno z doloEbami pravilnika o merilih za utotavIanje redne
delovne uspetnosti direktorjev pravnih oseb javneta prava s pbdrorja kuhure (uradni list Rs,
lt.7 /09,3f1L0,5o/L7,l,Ll2ll direktorice pomurskega muzeja Murska sobota ra leto 2022.

Merila po pravilniku:

3. !len: Doseganje lzpolniwe letneta programa dela javne slutbe po obsegu in kakovosti:

50 odstotnih toik

4. tlen: Vrednotenje merljivih kazalcev s podroija muzejske dejavnosti:

a) lnventarizacija 10 odstotnih toEk
b) Restavriranje

c) Vstopnice
0 odstotnih toEk

10 0dstotnih toek

Skupaj: 20 odstotnih toEk

5. Clen: Vrednotenje delela nejavnih prihodkov za javno sluibo v celotnem javnem prihodku

15 odstotn ih toik

Skupaj Stevilo pridobljenlh odstotnih tolk: 85

lziava o seznanitvi zoceno:

Metka Fujs

Direktorica Attila
KovScs

Digitally signed
by Attila Koviics

k.:lD
Predsednik sveta



OCENJEVATNI tlST - prllo8a

Za oceno redne delovne uspeinosti direktorke v ocenjevalnem obdobju 2022

Predlog za doloEitev redne delovne uspesnosti direktorice pomurskega muzeja Murska sobota
Metke Fujs je bil narejen na podlagi 22. in 22.a ilena ZSpJS ((uradni list RS, !t. 108/09 -uradno
predilteno besedilo, t3lt0, 59/LO,8s/1O, LO7 /rO,3sl11- ORZSpJs49a,27 /t2-odt.US,40lt2
- zUlF, 46/L3, 251 L4 - zFU, 5Ol t4, 95/ L4 - ZUPPJS15, 82/LS, 23117 - ZoOdv, 67 l],t in 8al18),
7. Elena Uredbe o plaiah direktorjev v javnem sektorju (uradni list RS, It. 6E/L7,4lLg in
30/18), Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspesnosti dlrektorjev pravnih oseb
javnega prava s podroaja kulture (Uradni list RS, !t. 7/O9,331L0, SO/I7 in LLL/ZLI ter na
podlaSi podatkov iz Letnega poroaila 2022.

Merila za ugotavljanje delovne uspetnosti:

A. preseganje izpolnitve letnega programa dela Javne slulbe po obsegu ln kakovostl
( molno najve[ 50 odstotnih toCkl

PodroEje Natrt
2022

R ea liz a ci.ia

2022
% preseiek
realizacije po
pravilniku

I. SKLOP

evidentiranje 20 379 L7950/0

dokumentiranje
(akcesija,

inventarizacUa)

267 437 64%

d igitalizacija 540 6426 1090%

ko n s e rvi ra nj e/ rest
avriranje

106 54 -s1%

prouCevanje-enot 16 27 69%

udeleiba na

sretanjih,
izobraievanje

13 37 L85o/o

SKUPAJ 962 enot 7360 enot 665%

II. SKLOP

Stalne razstave
1 1 0o/o

Obiasne razstave
6 8 33%



Pro.iekti 2 5 LSOo/o

Programi za

javnost (pedagolki,
andrasoski, ostali)

50 (novi in ponovitve) 68 36%

Zalolni5ka
dejavnost
(oublikaciie)

3 5 67%

SKUPAJ 62 enot 87 enot 40%

realizacije:

Sklop l= 665%

Sklop ll = 40%

Povpre{e = 353%

Stevilo oridoblienih odstotnih tock oo postavki A: 50 toEk

B. doseganje all preseganje doloEenih merljlvih kazalcev glede na povpreEje v

dololenem obdobju (moino najvei 30 odstotnlh totk)

Stevilo oridoblienih odstotnih toek po oostavki 8: 20 totk

Leto
2019

Leto
2020

Leto
202t

Leto
2022

3-letno
povprea
je

% preselene
realizacije
po Pravilniku

5tevilo
dokumentiranih
oredmetov (enot)

857 3.525 11.370 7350 5251 40%
10 toak

5t. restavriranih
predmetov iz muz.

fonda

151 83 ta7 54 140 -5lo/"

0 toik

5t. izdanih
muzeiskih vstoonic

L5.202 8.410 Ll.347 13815 11653 L9%

10 todk



c. doseganje deleia nejavnih prihodkov v celotnem retn€m prlhodku ir naslova javne
slulbe
(moIno najveC 20 odstotnih toik)

1.

leto 2022

Celotni prihodki javnega zavoda 818.724 EUR

2. Nejavni prihodki za jav!o sluibo 106.952 EUR

Procent nejavnih prihodkov t3,06%

Skupaj Stevilo pridobljenih odstotnih toak: 85

svet zavoda PMMS se je seznanil s porocilom o delovni uspelnosti direktorice pomurskega

muzeia Murska Sobota za leto 2022 in k njemu podal soglasje.

Attila
Kovdcs
Predsednik

Digitally signed by
Atti la Kov6cs
Date:2023.02.28

I 0 +01 '00'
PMMS

ridoblienih odstotnih totk po oostavki C: 15 toik
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