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ZADEVA: Delovna uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu za leto 2018

NAMEN: Obravnava predloga in sprejem sklepa 0 dolocitvi visine
dela place iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za
leto 2018 za direktorica javnega zavoda Kulturni dom
Franca Bernika Domzale

PRAVNA PODLAGA: Drugi odstavek 22.k elena ZSPJS v povezavi z 15. clenorn
15. Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom
Franca Bernika Oornzale

PREDLAGATELJ: Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale

POROCEVALKA: Andreja Jarc Poqacnik, predsednica Sveta zavoda
Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale

DELOVNO TELO: Odbor za druzbene dejavnosti

FINANCNE POSLEDICE: Ni neposrednih financnih posledic za obcinski proracun

OBRAZLOZITEV:

Svet Zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Dornzale je na svoji 1. redni seji dne 17. aprila
2019 sprejel Sklep 0 dolocitvi obsega in dinamike izplacila sredstev delovne uspesnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018, iz katerega izhaja, da je direktorica
zavoda upravicena do izplacila delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
za leto 2018 v vislnl, ki jo doloci Obcinski svet Obcine Dornzale.

Svet zavoda je na tej podlagi pripravil Vlogo za izdajo soglasja k izplacilu delovne uspesnosti
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, st. 317/2019, z dne 13.04. 2019, v kateri predlaga
ustanoviteljici, da sprejme sklep, na podlagi katerega bi bila direktorica javnega zavoda v letu
2019 upravicena do izplacila tega dodatka. (PRILOGA 1)
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Pogoje, postopke in pravila za izplaciio delovno uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu (v nadaljevanju: trzna delovna uspesnost) urejajo naslednji predpisih:

22.i , 22.j in 22.k clenu Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju (Uradni list RS, st.
108/09 - UPB, 13/10,59/10,85/10,107/10,35/11,27/12,40/12, 46/13, 25/14, 50/14,
95/14,82/15,23/17 in 67/17) - v nadaljevanju: ZSPJS;

Uredbi 0 delovni uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS,
st. 97/09 in 41/12) - v nadaljevanju: Uredba;

Pravilnik 0 dolocitvi obsega sredstev za placito delovne uspesnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu ter 0 dolocitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne sluzbe, ki
se steje]» v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih
in agencijah na podrocju kulture ter medijev (Uradni list RS, st. 107/09) - v
nadaljevanju: Pravilnik.

Na podlagi Letnega porocila Kulturnega doma Franca Bernika Oomzale za leto 2018 in
obrazca Elementi za dotocitev dovoljenega obsega sredstev za delovno usoesnost (priloga 2)
izhaja, da so izpolnjeni vsi pogoji za izplacilo tega dodatka, ki jih sicer doloca 22.j olen ZSPJS.
Le-ta doloca, da javni zavod lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
za placito delovne uspesnosti, ce izpolnjuje naslednje pogoje:

1. opravlja storitve javne sluzbe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih
programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne sluzbe, ki ga je potrdil
financer in financni nacrt za izvajanje posamezne javne sluzbe, oziroma v skladu s
pogodbo 0 opravljanju storitev javne sluzbe,

2. v letnem porocilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje
javne
sluzbe, razen v izjemnih primerih, dolocenih z uredbo vlade,

3. v letnem porocilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje
blaga in storitev na trgu,

4. ima sprejet celoten program dela in celoten fmancni nacrt za tekoce leto,
5. ima normative za delitev stroskov, ki nastanejo pri opravljanju javne sluzbe oziroma prodaji

blaga in storitev na trgu.

Skladno z 22.k clenorn ZSPJS mora visino sredstev, namenjenih izplacilu trine delovne
uspesnosti direktorja dolociti organ, pristojen za njegovo imenovanje Na podlagi 15. elena
Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Dornzale (Uradni Vestnik
Obcine Domzale, st. 2/98) je organ, ki odloca 0 imenovanju direktorja javnega zavoda,
Obcinski svet obcine Domzale.
Dinamiko izplacila na podlagi dolocb tega istega elena doloca Svet zavoda na predlog
direktorja.
Nadalje je v 3. clenu Uredbe dolocen zgornji obseg sredstev za placilo trzne delovne
uspesnosti na nivoju celotnega zavoda. Le ta sme skladno s prvim odstavkom 2. elena
Pravilnika znasati najvec 50% dosezene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in
storitev na trgu. Skladno z drugim odstavkom 2. elena Pravilnika pa se za placito delovne
uspesnosti iz nasi ova prodaje blaga in storitev javnih zavodov lahko nameni tudi 15 % nejavnih
prihodkov iz naslova izvajanja javne sluzbe, kamor se uvrsca predvsem prodaja vstopnic.
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Skladno s 5. clenom uredbe uporabnik proracuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno
uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letnem porocilu za preteklo leto.
Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz prvega in drugega odstavka
6. elena Uredbe uporabnik lzkaze na obrazcu Elementi za dolocitev dovoljenega obsega
sredstev za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je kot priloga
sestavni del uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz tretjega odstavka 6. elena
uredbe pa na obrazcu, ki ga predpise minister, pristojen za kulturo.

Kot izhaja iz izpolnjenega obrazca, ki je sestavni del tega gradiva, sme zavod za potrebe
izplacila trzne delovne uspesnosti za leto 2018 v letu 2019 porabiti najvec 25.151,00 EUR, a
hkrati ne vee, kot ima v ta namen zagotovljenih sredstev v financnern nacrtu za leto 2019.

Zavod ima sredstva za izplacilo delovne uspesnosti iz naslova trzne dejavnosti ze zagotovljene
v svojem financnern nacrtu, zato sprejem tega sklepa ne bo imel nobenih financnih posledic
za obcinski proracun.

Priloge k temu gradivu so tudi:

1. Vloga za izdajo soglasja z dne 13.05.2019, kjer so podrobneje utemeljeni tudi razlogi,
zakaj Svet zavoda meni, da je direktorica upravicena do izplacila dodatna za trzno
dejavnost - PRILOGA 1;

2. Obrazec »Elementi za dolocitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu« z dne 28.02.2019, iz katerega izhaja izracun
dovoljene mase sredstev za izplacilo tega dodatka; - PRILOGA 2;

3. Mnenje revizorja glede pravilnosti in verodostojnosti izkazanih podatkov v obrazcu
»Elementi za dolocitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu«. - PRILOGA 3.

V skladu z drugim odstavkom 20. elena Statuta ObCine Dornzale Svet zavoda Kulturnega
doma Franca Bernika Dornzale v sprejem Obcinskemu svetu Obcine Dornzale predlaga
naslednji sklep:

1. Direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika je upravicena do izplaclla
dela place za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto
2018, in sicer v visini 1,5 bruto place direktorice na dan 1.1. 2019.

Kulturni dom Franca Bernika Dornzale

Andreja Jarc Poqacnik, I.r.
Predsednica sveta zavoda

~~
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Kulturni dam
Franca Bernika
IJlJlllzafl,

Ljubljanska 61
1230 DOMZALE
telefon: 01/7225050
[aks: 01/722 50 55

e-mail: info@kd-domzale.si

Datum: 13. maj 2019

Stev.: 372/2019

Obcina DOMZALE
Oddelek za drufbene dejavnosti
Ljubljanska cesta 69
1230 DOMZALE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K IZPLACILU DELOVNE USPESNOSTIIZ NASLOVA
PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU IN IZ NASLOVA NEJAVNIH

PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLuiBE ZA LETO 2018

Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domiale je na svoji 1. redni seji 17. aprila 2019
obravnaval Predlog za izplaCilo uspesnostl direktorici za leta 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne sluibe za leta 2018 in sprejel naslednje
sklepe:

1. Svet zavoda se strinja s predlogom, da se direktorici Cvetki Zalokar- Oraiem za leto 2018 izplaca
delovna uspesnost v viiin! ene in pol (1,5) bruto place iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne sluibe.
Glede na pogoje, ki jih dolocajo Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju (Uradni list RS,st. 108/09-
UPB s spremembami], Uredba 0 delovni uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
(Uradni list RS,st. 97/09 in 41/12) ter Pravilnik 0 doloiitvi obsega sredstev za placlk: delovne
uspesnostl iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter 0 doloiitv! nejavnih prihodkov pri
izvajanju javne sluibe, ki se stejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trqu, v javnih zavodih,
javnih skladih in agencijah na podroiiu kulture ter medijev (Uradni list RS, st. 107/09) ter izhajajoc
iz dobrega poslovanja zavoda v zadnjih letih Svet zavoda meni, da je direktorica Kulturnega doma
Franca Bernika upraviiiena do lzptaiik: delovne uspesnosti v visini 4.173,38 eur bruto, kar
predstavlja 1 in pol (1,5) place direktorice. Sredstva za izplailio so v skladu z zakonodajo
zagotovljena v finaninem nairtu za leta 2019 in bodo izplacana v enkratnem znesku s placo v
mesecu po sprejetju sklepa s strani ustanovitelja.

2. Kulturni dom Franca Bernika Domiale naj predlog skupaj s soglasjem sveta zavoda in potrebnimi
dokazili (obrazec Elementi za doloiitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost}
posreduje ustanovitelju, Obiini Domiale v nadaljnjo obravnavo.

3. Kulturni dom Franca Bernika bo ustanovitelju, Obiiini Domiale, do obravnave na seji OS predloiil
tudi potrdilo pravilnost in verodostojnost podatkov, ki izhajajo iz obrazca Elementi za dolo cite v
dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost in jo bo pripravil revizor.
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2. Pravni temelj in obrazlofitev:

Skladno z 2. odstavkom 22.k elena Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju lahko Svet javnega
zavoda sprejme sklep, da se ustanovitelju oziroma organu, ki imenuje direktorja, to je Obclni
Domzale, posreduje Vloga za izdajo soglasja za izplacilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne slufbe,
Skladno z 22.i, 22.j in 22.k clenom Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju, Uredbo 0 delovni
uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter Pravilnikom 0 doloCitvi obsega sredstev za
plaCilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter dolocitvi nejavnih
prihodkov pri izvajanju javne sluzbe, ki se stejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v
javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na podrocju kulture in medijev direktorica Cvetka Zalokar-
Orazem izpolnjuje pogoje za izplacilo uspesnosti iz naslova trfne dejavnosti za leta 2018.

Na podlagi Letnega porocila Kulturnega doma Franca Bernika Dcmzale za leto 2018 in obrazca -
Elementi za dolocitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost (priloga) ter na podlagi
doloCiI 22.i elena ZPJSje razvidno, da KDFBD in direktorica v letu 2018 izpolnjujeta pogoje za lzplacilo
delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev.

Z Letnim porocllom za leta 2018 se izkazuje:
1. da je zavod opravil ( in presegel) storitve javne sluzbe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na
podlagi sprejetih programov dela
2. izkazuje poravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne slufbe
3. izkazuje presezek prihodkov nad odhodki iz prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih
prihodkov iz izvajanja javne sluzbe
4. ima sprejet program dela in financni nacrt za tekoce leto.

22.i clen ZSPJSdoloca, da uporabniki proracuna, ki po leg sredstev za izvajanje javne sluzbe
pridobivajo sredstva 5 prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo
za placilo delovne uspesnosti iz tega naslova.

22.j elen ZSPJSdoloca, da lahko uporabnik proracuna uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu za plaCilo delovne uspesnosti, ee izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja storitve javne slutbe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih
programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne slufbe, ki ga je potrdil financer in
flnancni nacrt za izvajanje posamezne javne slufbe, oziroma v skladu s pogodbo 0 opravljanju storitev
javne sluzbe,
2. v letnem porocilu za preteklo leta izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne
sluzbe, razen v izjemnih primerih, dolocenih z uredbo vlade,
3. v letnem porocilu za preteklo leta izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje
blaga in storitev na trgu,
4. ima sprejet celoten program dela in celoten financni nacrt za tekoce leto,
5. ima normative za delitev stroskov, ki nastanejo pri opravljanju javne sluzbe oziroma prodaji
blaga in storitev na trgu.

Skladno z 22.k clenom ZSPJSvisino sredstev, namenjeno izplacilu dela place za delovno
uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, doloCi organ, pristojen za
njegovo imenovanje. Dinamiko izplacll dela place za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu do loci organ upravljanja uporabnika proracuna na predlog direktorja.
Na podlagi 15. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domzale je
organ, ki odloca 0 imenovanju direktorja javnega zavoda, Obcinski svet obcine Dornzale.
3. clen uredbe doloca zgornji obseg sredstev za placilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje
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blaga in storitev na trgu. Ta sme skladno s prvim odstavkom 2. elena pravilnika znasati najvec
50% dosezene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Skladno z
drugim odstavkom 2. Clena pravilnika pa se za plaCilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev javnih zavodov lahko nameni tudi nejavne prihodke iz izvajanja javne slufbe, ki
v kulturnih domovih znasa najvec 15% nejavnih prihodkov iz preteklega leta.

Skladno s 5. elenom uredbe uporabnik proracuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev za delovno
uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letnem porocilu za preteklo leto.
Ugotovitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz prvega in drugega odstavka 6.
elena uredbe uporabnik lzkaze na obrazcu Elementi za dolocitev dovoljenega obsega sredstev za
delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja
javne slufbe trgu, ki je kot priloga sestavni del uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev iz
tretjega odstavka 6. elena uredbe pa na obrazcu, ki ga predpise minister, pristojen za kulturo.

3. Pravni temelj

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa 0 dolocitvi dela place za delovno uspesnost direktorice
javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Dornzale za leta 2018 iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu so:

Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju (Uradni list RS,st. 108/09 - uradno precisceno
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, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 -ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv
in 67/17; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS),ki v 22.k clenu (drugi odstavek) doloca, da vlslno sredstev,
namenjeno izplaCilu dela place za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
direktorja, doloci organ, pristojen za njegovo imenovanje;

Uredba 0 delovni uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS,st.
97/09 in 41/12; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki doloca prihodke od prodaje blaga in
storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plaCilo delovne uspesnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ter nacin ugotavljanja dovoljenega obsega sredstev
za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;

Pravilnik 0 doloCitvi obsega sredstev za placilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu ter 0 dolocitvl nejavnih prihodkov pri izvajanju javne sluzbe, ki se steje]o v
prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah
na podrocju kulture ter medijev (Uradni list RS,st. 107/09 in 4/13; v nadaljnjem besedilu:
pravilnik), ki doloca obseg sredstev, ki ga javni zavod na podrocju kulture lahko nameni za
placllo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu;

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Dornzale ki v 2. clenu
doloca, da ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Obcinski svet in zupan obCine Dornfale ter v
15. clenu, da direktorja imenuje Obcinski svet obcine Dornzale.

4. Vsebinska obrazlofltev

Javni zavod Kulturni dom Franca Bernika Domzale v zadnjih letih konstantno povecuje obseg svojega
delovanja, saj pokriva kar 7 razlicnih podrocij dela: prireditveno dejavnost, delovanje Mestnega Kina,
Siamnikarski muzej, Menacenkovo domacijo, Galerijo Dornfale, izdajanje glasila Siamnik in
Kofutnikovo domaCijo. Na vseh podrocjih se odvija vrsta zanimivih in inovativnih projektov. Iz letnih
porocil 0 delovanju Kulturnega doma Franca Bernika Domzale je razvidno, da se je v zadnjih 51etih
povecalo stevilo prireditev za prib. 30 % (v letu 2014 je bilo stevilo vseh prireditev 844, v letu 2018
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pa 1136, taka se na dan odvijajo povprecno vee kat 3 dogodki). Pray taka se je povecalo tudi stevllo
obiskovalcev iz 53.479 v letu 2014 na 70.358 v letu 2018, kar je 30 % vee ter stevilo taka odraslih
abonentov (992 leta 2014 in 1259 leta 2018), kat tudi obiskovalcev otroskih abonmajev ( 1205 v letu
2015 in 1342 v letu 2018). Povecan obisk in prodaja razlicnih izdelkov ter storitev taka rnocno vpliva
tudi na dvig ustvarjenih sredstev ad prodaje proizvodov in storitev ( leta 2019 sma ustvarili 299.
262,00 eur teh prihodov), kar je vee kat tretjina vseh nasih prihodkov na letni ravni.
V letu 2018 sma tudi uspesno kandidirali na razpisih Ministrstva za kulturo in pridobili 7000 eur
sredstev za sofinanciranje koncertnega abonmaja in 7700 eur za program art kina. Uspesno
sodelujemo tudi z evropsko zvezo Europa Cinemas, kjer pridobimo za delovanje Mestnega kina okoli
10.000 eur letno. Povecali sma tudi sredstva pri trzenju casopisa Siamnik ter prihodke ad prodaje
slamnikov in slamnikarskih izdelkov. Med posebej uspesnirni projekti v zadnjem obdobju bi
izpostavili : obisk v Letnem kinu z uvodnim koncertom, inovativni projekt Galerija na potepu, uspesno
kulturno vzgojno delo za sale in vrtce, izvedbo tecajev sivanja slamnikov in tecaja za turisticne
vodnike, priprava idejnega projekta za Eko park in preselitev Kofutnikove dornacije, vzpostavitev
spletne strani in spletne prodaje, obseren program Mestnega kina Dcmzale, s povecanim obiskom in
stevllnirnl projektijpogovori in srecanji za promocijo zlasti slovenskega filma, projekcije z digitalnim
kino projektorjem na Kopaliscu Dcmzale, kvalitetne dosezke koncertnega abonmaja z uveljavljenimi
tujimi in domaCimi glasbeniki ter krstnimi izvedbami dornacih skladateljev. Uspesno je tudi delo z
mlado publiko ter stevilnimi javnimi zavodi, drustvi in organizacijami. Casopis Siamnik ohranja visoko
kvalitetno raven in je med obcani zelo priljubljen in bran. V letu 2018 sma uspesno izvedli tudi nakup
digitalnega kino projektorja ter druge pripadajoce opreme za predvajanje filmov na prostem.

V letih 2014 do 2018 je bila direktorica za svoje delo pri ugotavljanju delovne uspesnosti na osnovi
Pravilnika a merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s
podroc]a kulture za redno delovno uspesnost (ki pa nikoli ni bila izplacana), ocenjena z 90 oziroma
100 tockarni (glej priloge).

Ocenjujemo, da je za uspesno in sirse prepoznavno delovanju javnega zavada zasluzna s svojim
delom, aktivnostjo in idejami tudi direktorica.

Svet zavoda KD Franca Bernika Domiole ocenjuje, do direktorica KDFBD izpolnjuje predpisana
merila in kriterije za lzplaiito delovne uspeinosti iz naslova prodaje blaga in storitev no trgu in iz
naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne sluibe za leta 2018 in zato predlaga Obcinskemu
svetu, do izda soglasje k izplacilu v predlagani viiinl in dinamiki izplaci!a. Sredstva so zagotov/jena
v Hnaninem nairtu KDFBD za leta 2019 in ne bodo bremenila obcinskega proraiuna.

Prijazen pozdrav!

Andreja Jarc Pogacnik
Predsednica Sveta zavoda

~~

Priloga: - zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda KD Franca Bernika Domiale
Obrazec Elementi za doloiitev dovo/jenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja
jovne sluibe
Ocene za ugotav/janje delovne uspesnosti direktorice za leta 2018

V vednost:
Zupan Obcina Dornzale, g. Toni Dragar
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SIFRAIN IMEPRORACUNSKEGA UPORABNIKA: :!Jbi-Jc, JLV[\uW~ YoM ~tJCI\ 1JWkJl~fr 1
V

SEDEZUPORABNIKA: ~4~o._~sk ~Cl ~) I 4~)o )OHMI-£
ELEMENTI ZA DOLOCITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA

DELOVNO USPESNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
IN IZ NASLOVA NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUZBE

za ,etod:Od2 ..
Y EUR (brea c.nIOY)

Zap.
Sl. PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU AOP % ZNESEK

I Presezek prihodkov nad odhodki C,iM ¢ ~
2 Izplacan akontativni obseg sredstev za delovno uspesnost

3 Osnova za dolocitev obsega sredstev za delovno uspesnost (I + 2) 0

4 Dovoljeni obseg sredstev ZlI plamo delovne uspesuosti 5J . ,,~_CJ 0

5 Razlika rued dovoljenim in izplacanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspesnost (4 - 2) ':'9 0

Y EUR (brez CCnIOY)

Zap. ~t.
JA VNA SLUZBA

II Celotni odhodki
670

ZNESEKAOP %

6 Prihodki od poslovanja (6 = 7+ 8) 660
7 Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ
8 Prihodki od poslovanja - nejavni
8a Osnova 1;a doloWev obseaa sredstev ZlI delovno IIspesnost: Prihodki od poslovanja - nejavni

vstopnine in abonmaj i
Iplacila za odkupe predstav in razstav SOO1''{~I\{\ l:"lc-iVCI.
Iprodaja publikacij v okviru jayne sluzbe '..l ~

Iprodaja replik in promocijskega materiala v okviru jayne slui.be
elanarinc in zamudnine v knjiznicah
kotizacije za serninarje in strokovna srecanja v okviru jayne sluzbe
placila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualnc lastnine,
vezane na iavno slui.bo v kulturi
fotokopiran]e, mikrofilmanje, snernanie in digitaliziranie grad iva ter dostop do zbirk
licencnine
odstoo pravic za javno predvajanje filrnov
izvajanje del iz drugega in cetrtega odstavka 85. elena ter cetrtega odstavka 91. elena Zakona
o varstvu kultume dediscine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-rcstavratorskih del pri
Iprel11icni kulturni dediscini, ki ni naeionalno bogastvo
sponzorii in donatorji iz Slovenije in tujine za javno sluzbo -1::t!ih'Y'oa. C'rue,v,Ptc,
gospodarske druzbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzcm gospodalskega dela dejavnosti javnih
zavodov z name nom, da iavnemu zavodu odvaiaio sredstva za delovanje in razvoi javnega zavoda
oglasevanje v okviru izvajanja jayne sluzbe in iavncga medijskega prograrna
televizijsko glasovanje

9 Dovoljeni obseg sredstev za plafilo delovne uspesnosti

/ISA. ~S.'1

1'15"
10 Celotni prihodki

12 Presezek prihodkov
13 Presezek odhodkov
14 lzplacan akontativni obseg sredstev za delovno uspesnost
15 Razlika med dovoljenim in izplacanim obsegom sredstev za delovno uspesnost (9 - 14)

o

16 DOVOWENI OBSEG SREDSTEV ZA PLACILO DELOVNE USPESNOSTI (4 + 9)
17 IZPLACAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPESNOST (2 + 14)
18 RAZLIKA MED DOVOWENIM IN IZPLACANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO USPESNOST

CJv vrstico 4 in 9 obvezno vpisite %

Krajindatu~e. ~,j._·19
I Zig:
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- - --- - - ---- ---- -- - - -- --lnstttut za javno financno pravo
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Datum: 28.5.2019
Stevilka: JFMn 35-77/2019

KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMZALE

Ljublja nska 61
1230 DOMZALE

ZADEVA: Mnenje 0 pravilnosti podatkov, vezanih na izplacilo dodatka 0030
VElA: Povprasevanje z dne 13.05.2019 ter ponudba st. 77-2019/24 z dne 17.05.2019

To mnenje izdajamo po narocilu javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Dornfale (v nadaljnjem

besedilu: narocnik in/ali zavod), in sicer na podlagi prejetega javno financnega vprasan]a. Uvodoma
izpostavljamo, da gre za mnenje, ki je bilo izdelano za potrebe narocnika, ki odrata nase stalisce 0

dolocenern [avno-financnern problemu, ki je bilo pripravljeno na podlagi dokumentacije ter
informacij, ki jih je posredoval narocnik tega mnenja in na podlagi poznavanja dejanskega stanja ter

normativne ureditve podrocja plac v javnem sektorju. To mnenje se nanasa na pregledane

dokumente in evidence in ne more biti razsirjeno na racunovodske izkaze kot celoto.

Dopuscarno mornost. da v teku nasega poizvedovanja niso bile odkrite vse zadeve, ki bi jih

pri izvajanju nasih postopkov smatrali kot bistvene ali 5 katerimi morda nismobili seznanjeni,

a bi lahko vplivale na nase mnenje.

1. JAVNO FINANCNO VPRASANJE

Narocnika tega mnenja zanima naslednje:

1. Ali so v zavodu izpolnjeni vsi pogoji za izplacilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu za leta 2018 (v nadaljevanju tudi: dodatek D030)?

2. Ali so podatki, ki izhajajo iz obrazca Elementi za dolocitev dovoljenega obsega sredstev za

delovno uspesnost glede na financno porocilo za leta 2018 pravilni in verodostojni?

2. POVZETEK DEJANSKEGA STANJA

lavod je na podlagi pripravljenega letnega porocila za leto 2018 pripravil obrazec »Elementi za

dolocitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na

trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne sluzbe« z dne 28.02.2019 (v nadaljevanju:

obrazec) in ga ustrezno prilozil k letnemu porocilu za leta 2018. l vsebino letnega porocila ter

obrazcem se je seznanil tudi organ upravljanja, to je Svet zavoda.
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V primeru izplacila delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu gre po vsebini za

dodatek h placarn z oznako D030. Do izplacila tega dodatka so upraviceni tako direktorji zavodov kot

tudi ostali zaposleni v zavodu. Normativno to podrocje urejajo:

Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju' (v nadaljevanju: ZSPJS);

- Uredba 0 delovni uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu2 (v nadaljnjem besedilu:

Uredba);

Pravilnik 0 dolocitvi obsega sredstev za placilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu, ter 0 doloCitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne sluzbe, ki se stejejo v

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

podroc]u kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija'' (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

Z vidika ZSPJSso pomembni predvsem trije cleni, in sicer:

22.i "en ZSPJS
(Obseg sredstev iz nos/ova prodoje b/ogo in storitev no trgu)

(1) Uporabniki proracuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne sluibe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in
storitev na trgu, del taka pridob/jenih sredstev uporabijo za plaCilo delovne uspesnostl iz tega naslova in stem
povecajo obseg sredstev nad omejitvijo iz 22. C/ena zakona.
(2) Vlada z uredbo doloii prihodke ad prodaje blaga in storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko
uporabi za plaCilo poveiiane delovne uspesnosti iz preisnieqa odstavka. Z uredbo se lahko doloci, da se za plaCilo
delovne uspeinosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu namenijo tudi nekateri nejavni prihodki za javno
sluibo.

22.j "en ZSPJS
(Pogoji zo izplaiilo sredstev iz nos/ova prodoje b/ogo in storitev no trgu)

Uporabnik ororaiuna lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plaCilo delovne
uspesnosti. ce izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja storitve javne sluibe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov delo,

katerih sestavni del je obseg posamezne javne sluibe, ki ga je potrdil financer in financni nairt za izvajanje
posamezne javne siuibe, oziroma v skladu s pogodbo a oprav/janju storitev javne sluibe,

2. v letnem porocilu za preteklo leta izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne siuibe, razen v
izjemnih primerih, dotocenib z uredbo via de,

3. v letnem poroCilu za preteklo leta izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke ad prodaje blaga in storitev
na trqu,

4. ima sprejet celoten program dela in celoten finoncni nocrt za tekoce leta,
5. ima normative za delitev stroikov, ki nastanejo pri oprav/janju javne sluibe oziroma prodaji blaga in

storitev na trgu.

22.k "en ZSPJS
(Od/ocanje 0 rozdelitvi in izptaiitu sredstev)

(1) viiioo sredstev, namenjeno izplaCilu dela place za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu, doioii direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi sindikati.
(2) viiirio sredstev, namenjeno izplaCilu dela place za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu direktorjo, ravnate/ja in tajnika, dotoci organ pristojen za njihova imenovanje.
(3) Dinamiko izplaCiI dela place za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu doloCi organ
upravljanja uporabnika proroiuno na predlog direktorja.

1 Uradni list RS, st. 108/09 - UPS, 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 in 84/18).
Uradni list RS, st. 97/09 in 41/12.
Uradni list RS, st. 107/09.
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V kolikor je vir za izplacilo dodatka 0030 presezek prihodkov nad odhodki, je potrebno upostevati

tudi 19. clen Zakona a racunovodstvu", ki doloca, da se presezek razporeja v skladu z zakonom in

odloCitvijo ustanovitelja pravne osebe. V konkretnem primeru ugotavljamo, da bo vir za izplacilo tega

dodatke tekoce poslovanje, saj ima zavod sredstva za izplacilo zagotovljena v sprejetem financnern

nacrtu za leta 2019, in sicer v skupnem obsegu 16.000 EUR bruto - bruto 5

lavod v letu 2018 za leta 2018 ni izplaceval akontacij tega dodatka.

3. POVZETEK DEJANSKEGA STANJA

Po pregledu dokumentacije, ugotavljamo sledece:

postavke znotraj obrazca, ki vplivajo na izracun oziroma na razpolozljiv obseg sredstev za

izplaCilo dodatka 0030, so v celoti skladne s postavkami iz bruto bilance in 5 postavkami, ki

izhajajo iz letnega poroCila letnega poroCila.

poleg 50 % presezka iz naslova trme dejavnosti (kar znasa 39 EUR) je najpornembnejsi vir za

izplaCilo dodatka 15 % ad prihodkov, ki jih je zavod v letu 2018 realiziral z opravljanjem javne

sluzbe iz nejavnih virov, to je 15 % ad 167.412 EUR (kar znasa 25.112 EUR). Katere prihodke je

zavod stel za prihodke iz naslova izvajanje javne slufbe z nejavnimi viri je razvidno iz preglednice

v nadaljevanju:~.,...-::--:-~T'"......:-', - ; _.. - ~'... .. > • ' • • .. .., •• ,_.
....

ZnE!sek 1
Podkonto", INaziv konta '. .

(v EUR) j-~.-- ~'!:~"~- ~~~-' -~--....-______..-.-----~....__-.:-.--- ..~..--....~..........."......

760100 PRIH.OD PRODAJE PROIZV.lN STOR.NA DOM.TRGU - ABONMA 95.976

760101 PRIH.OD PRODAJE PROIZV.lN STOR.NA DOM.TRGU - OSTALE PRIREDITVE 49.781

760102 PRIH,OD PRODAJE PROIZV.IN STOR.NA DOM.TRGU - SOORGANIZACIJA PRIREDITEV 5.601

760104 PRIH,OD PRODAJE PROIZV.IN STOR.NA DOM.TRGU - VSTOPNINA MUZEJ,MENAC.DOM. 3.620

760107 PRIH.OD PRODAJE PROIZV.IN STOR.NA DOM.TRGU - DELAVNICE 1.321

760108 PRIH.OD PRODAJE PROIZV.IN STOR.NA DOM.TRGU - KULTURNI DNEVI 760
760300 PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STROSKOV PROIZV.lN STOR. 10.353

SKUPAJ 167.412

Zavod je v letu 2018 ustrezno razmejeval trzne prihodke ad javnih prihodkov iz naslova javne

sluzbe, slednje pa je ustrezno razmejil med javne vire in nejavne vire; posledicno lahko potrdimo,

da je osnova, ad katere se racuna razpolozljivi znesek za izplacilo dodatka 0030 pravilno dolocena.

lavod je za leta 2018 pravilno dolocil razpolozljiv obseg sredstev za izplacilo tega dodatka

(skladno z dolocbarni 22. i elena lSPJS). V obrazcu Elementi za dolocitev dovoljenega obsega

sredstev za delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih

prihodkov iz izvajanja javne sluzbe, je prikazal razliko med dovoljenim in izplacanirn obsegom

sredstev za delovno uspesnost v vislni 25.151 EUR, kar je ustrezno.

- Izpolnjeni so vsi pogoji za izplaCilo delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

za leta 2018 (ki je predvideno za leta 2019), taka za direktorico kat tudi za javne usluzbence, ki jih

sicer doloca]o predpisi, navedeni v okviru poglavja 2.

Uradni list RS, st. 23/99 in 30/02,

Gre za znesek brute - brute, ki vkljucuje tudi vse prispevke deledajalca na place. Brute znesek je 13.781,82 EUR,
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- lavod ima sprejete normative (sodila) za delitev stroskov, ki nastanejo pri opravljanju javne sluzbe

oziroma prodaji blaga in storitev na trgu, kat jih zahteva 5. tocka 22. j elena lSPJS, in sicer je Ie to

zapisano v 138. clenu pravilnika, ki ureja racunovodstvo.

- Zavcd je v obrazec pravilno vnesel posamezne zneske ter oba deleza (odstotka), kar je skladno z

dolocbo 3. elena Uredbe in 2. elena Pravilnika.

- lavod je pravilno izracunal maksimalno rnozen obseg sredstev, ki se lahko nameni za izplacilo

delovne uspesnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ne glede na navedeno pa sme

zavod skupaj izplacati Ie 16.000 EUR bruto-bruto dodatka, saj je znesek 25.151 EUR bruto-bruto

potrebno razumeti kat maksimalno rnozen znesek, dejansko dopusten obseg pa se doloca s

financnim nacrtorn zavada.

- lavod je obrazec za leta 2018, ki je priloga Pravilnika, predlofil organu upravljanja, slednji pa je

skladno s predpisi tudi sprejel ustrezne sklepe glede dinamike izplaCiI ter visine dodatka

direktorja, kat je to predvideno z dolocbo 22k. elena lSPJS.

4. ZAKUUCEK

Glede na predhodno navedeno zakljucujemo, da:

so podatki, ki izhajajo iz obrazca »Elernenti za doloCitev dovoljenega obsega sredstev za delovno

uspesnost« glede na podatke, ki izhajajo iz letnega poroCila za leta 2018 pravilni in verodostojni,

maksimalno rnofen znesek za izplaCilo dodatka 0030 pa znasa 25.151 EUR;

so v javnem zavodu Kulturni dam Franca Bernika Domrale izpolnjeni vsi doloceno oziroma

predpisani pogoji za izplacilo dodatka 0030, ki pa glede na sprejeti financni nacrt lahko znasa
16.000 EUR bruto-bruto, skupaj za direktorico in ostale zaposlene (in ne 25.151 EUR).

Pripravila:

Maja Bizjak, univ. dipl. pravnica

Mag. Metka Cerar, direktorica

Preizkusena driavna revizorka
Preizkusena driavna notranja revizorka

Vrociti:

- Narccniku:

- Arhiv izvajalca:

1 elektronski (PDF) izvod

1 elektronski (Word in PDF) izvod
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Stev.:

OBCINA DOMZAlE
Ljubljanska cesta 69,1230 Domiale
t +386 (0)17241 321,f +386 (0)17214231
e viozisce@domzaie.si, www.dornzale.si

Datum: f>O, as: ,(e ZUPAN

OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOM:ZALE

ZADEVA: MNENJE ZUPANA K PREDLOGU SKLEPA0 DOLOCITVI VISINE
DELA PLACEIZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU ZA LETO 2018 ZA DIREKTORICO JAVNEGA ZAVODA
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOM:ZALE

PRAVNA PODLAGA: 54. elen Poslovnika Obcinskeqa sveta Obeine Domhle (Ur.
vestnik Obeine Domzale, st. 2/12-UPB2)

MNENJE:

Glede na to, da iz predloga Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domzale izhaja, da
javni zavod Kulturni dom Franca Bernika Dornza!e izpolnjuje vse pogoje za uporabo sredstev
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za placilo delovne uspesnosti. skladno z doloCili
Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju, Uredbe 0 delovni uspesnosti iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu ter Pravilnika 0 dolocitvi obsega sredstev za plaCilo delovne uspesnosti iz
nasiova prodaje blaga in storitev na trgu ter 0 dolocitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne
sluzbe. ki se stejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih, javnih
skladih in agencijah na podroqu kulture ter medijev in da predlog nima financnih posledic za
obcinski proracun, predlagam Obcinskernu svetu ObCine Dornzale sprejem skiepa 0 dolocitvi
visine dela place iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leta 2018 za direktorico javnega
zavoda Kulturni dom Franca Bernika Dornzale.
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