
 
 

 
 

Zadeva: 100-0006/2019     
Datum:  9.5.2022  

 
 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE IDRIJA 
 
 
 

Zadeva: REDNA DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORICE MESTNEGA MUZEJA IDRIJA 
IN DIREKTORICE ZAVODA ZA TURIZEM IDRIJA ZA LETO 2021 

 
 
 
Predlagatelj: Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija 
 
 
 
Gradivo pripravila/poročevalka:  Maja Majnik, svetovalka za družbene 

dejavnosti 
Karmen Makuc, svetovalka za gospodarske 
dejavnosti 

 
 
Pristojno delovno telo: Odbor za družbene dejavnosti  

Odbor za gospodarske dejavnosti 
     
 
 
Predlog sklepov: 
 

1. Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega 

muzeja Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 

 

2. Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu direktorice Mestnega muzeja Idrija za leto 2021 v 

predlaganem besedilu. 

 
3. Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Zavoda za 

turizem Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
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Na podlagi 2. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev 

pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS št. 7/09, 33/10 in 50/17 in 

111/21) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS št. 75/10-UPB, 107/13, 13/19 in 

202/20) je Občinski svet Občine Idrija na __ seji dne ____________ sprejel   

 

 

Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega muzeja Idrija 

za leto 2021 

 

1. Direktorici Mestnega muzeja Idrija Ivani Leskovec se za delo v letu 2021 določi oceno 

odlično. 

2. Direktorici Mestnega muzeja Idrija Ivani Leskovec se za redno delovno uspešnost  v 

letu 2021 določi izplačilo v višini 1,6 osnovnih mesečnih plač. 

 

Številka: 100-0006/2019 

Datum:  

          ŽUPAN 

          Tomaž Vencelj 

 

OBRAZLOŽITEV:  

Pravne podlage za urejanje redne delovne uspešnosti so Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in Pravilnik o merilih za ugotavljanje 

redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture. 

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da višino dela plače za redno delovno 

uspešnost ravnateljev in direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje na podlagi 

meril, ki jih določi pristojni minister. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju določa, 

da je v primeru, ko se javni zavod ne financira iz proračuna lokalne skupnosti, potrebno 

pridobiti tudi soglasje pristojnega ministra. 

 

Svet Mestnega muzeja Idrija je na svoji  15. redni seji dne 8.3.2022 ocenil delo direktorice 

zavoda v letu 2021 in sprejel sklep: Ustanoviteljici Občini Idrija se posreduje ocena delovne 

uspešnosti z utemeljitvijo ter predlaga, da se direktorici Mestnega muzeja Idrija Ivani 

Leskovec za delo v letu 2021 določi oceno ODLIČNO. 

 

Na podlagi izkazanih rezultatov, ki so podrobneje predstavljeni v prilogi, je direktorica v letu 

2021 dosegla 80 odstotnih točk, kar na podlagi druge alineje  9. člena Uredbe o napredovanju 

javnega uslužbenca v plačne razrede  (Uradni list RS št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) 

pomeni oceno odlično. 

 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega 

prava s področja kulture v svojem 9. členu določa, da se višina dela plače za redno delovno 

uspešnost izračuna tako, da se dobljeno število odstotnih točk (80 točk) pomnoži z višino 

dveh osnovnih mesečnih plač.  

Priloga: Predlog ocene delovne uspešnosti direktorice MMI za leto 2021. 

 

 

Pripravila: Maja Majnik  















Na podlagi 2. odstavka 22. k člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 108/09 –UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 

ZUJF, 46/13, 25/14 –ZFU, 50/14, 95/14 –ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,  67/17,  84/18  

in 204/21) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS št. 75/10-UPB, 107/13, 13/19 in 

202/20) je Občinski svet Občine Idrija na __ seji dne ____________ sprejel   

 

 

Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

direktorice Mestnega muzeja Idrija 

za leto 2021 

 

 

 

1. Direktorici Mestnega muzeja Idrija Ivani Leskovec se za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2021 določi izplačilo v višini 1,5 bruto plače. 

 

 

Številka: 100-0006/2019 

Datum: 14.3.2022 

          ŽUPAN 

          Tomaž Vencelj 

 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Pravne podlage za urejanje redne delovne uspešnosti so Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 

ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 

ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) in Pravilnik o določitvi obsega sredstev za 

plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter določitvi nejavnih 

prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na 

trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture in medijev (Uradni list 

RS, št. 107/09). 

 

Drugi odstavek 22.k člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju podeli  pristojnost 

določitve višine sredstev, namenjenih izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in tajnika, organu pristojnemu za 

njihovo imenovanje; v primeru Mestnega muzeja Idrija je to Občinski svet Občine Idrija. 

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu ter določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v 

prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na 

področju kulture in medijev določa obseg sredstev, ki se lahko nameni za izplačilo delovne 

uspešnosti in sicer:  

Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev javnih zavodov, javnih 

skladov oziroma javnih agencij na vseh področjih kulturnih dejavnosti v javnem sektorju v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4122
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4154
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4122
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4154


Republiki Sloveniji na trgu, se lahko nameni tudi nejavne prihodke iz izvajanja javne službe, 

in sicer v višini: 

-        največ 25 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v knjižnicah in arhivih, 

-        največ 15 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v gledališčih, muzejih, 

galerijah, kulturnih domovih, v Slovenski filharmoniji, Narodni in univerzitetni knjižnici, 

Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Filmskem skladu Republike 

Slovenije, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in na Radio televiziji Slovenija. 

 

Pravilnik poleg tega  opredeljuje vrste nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe. 

 

Uredba o delovni uspešnosti določa elemente za določitev dovoljenega obsega sredstev za 

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih 

prihodkov iz izvajanja javne službe in predpisuje obrazec za njihovo izkazovanje. 

 

Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje se ugotovi v letnem 

poročilu za preteklo leto, sredstva za izplačilo pa javni zavod načrtuje v finančnem načrtu za 

tekoče leto, kot je Mestni muzej Idrija tudi storil. 

 

Svet Mestnega muzeja Idrija je na svoji  15. redni seji dne 8.3.2022 sprejel sklep: Svet 

Mestnega muzeja Idrija ocenjuje, da direktorica Ivana Leskovec izpolnjuje predpisana merila 

in kriterije za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 

2021. Vlogo z dokazili se posreduje Občinskemu svetu Občine Idrija in se mu predlaga, da 

sprejme sklep, da je direktorica Mestnega muzeja Idrija upravičena do izplačila dela plače za 

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2021 in sicer v višini ene 

in pol (1,5) bruto osnovne  plače, kar znaša 4.513,92 €.  

 

Sredstva za izplačilo so zagotovljena v Finančnem načrtu Mestnega muzeja za leto 2022 in se 

izplačajo v enkratnem znesku, skupaj s plačo, v mesecu po sprejetju sklepa s strani 

ustanovitelja ter ne bodo v breme občinskega proračuna. 

 

 

 

Priloga: Vloga Mestnega Muzeja Idrija z Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev 

za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

 

Pripravila: Maja Majnik  















Na podlagi 2. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb 

javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 134/06) in 23. 

člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS št. 75/10-UPB, 107/13, 13/19 in 202/20) je 

Občinski svet Občine Idrija na __ seji dne ____________ sprejel   

 

 

Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Idrija 

za leto 2021 

 

 

Direktorici Zavoda za turizem Idrija mag. Valeriji Božič se izplača redna delovna uspešnost 

za leto 2021 v višini 1.130,84 EUR bruto. 

 

 

Številka:  

Datum:  

 

          ŽUPAN 

          Tomaž Vencelj 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Pravne podlage za urejanje redne delovne uspešnosti so Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in Pravilnik o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za 

gospodarstvo. 

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da višino dela plače za redno delovno 

uspešnost ravnateljev in direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje na podlagi 

meril, ki jih določi pristojni minister. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju določa, 

da je v primeru, ko se javni zavod ne financira iz proračuna lokalne skupnosti, potrebno 

pridobiti tudi soglasje pristojnega ministra. 

 

Svet Zavoda za turizem Idrija je na svoji 7. redni seji dne 24.2.2022 ocenil delo direktorice 

zavoda v letu 2021 in določil redno delovno uspešnost direktorice ter obseg sredstev za 

izplačilo redne delovne uspešnosti. 

 

 

Priloga: Predlog ocene delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Idrija za leto 2021. 

 

 

Pripravila: Karmen Makuc  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5589

















