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5. c
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA: UVRSTITEV DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO IN TURIZEM
GRAD SNEŽNIK V PLAČNI RAZRED

PRAVNA PODLAGA: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS – UPB7 (Ur. list RS,
št. 95/07 – u.p.b.),
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 73/05,
103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06 in 37/07)
Statut Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00)
Poslovnik Občinskega sveta občine Loška dolina (Ur. list RS, št.
85/99)
NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

POROČEVALEC:

Zdenko Truden, predsednik komisije

PREDLOG SKLEPA: Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem
Grad Snežnik, se za določitev osnovne plače uvrsti v 37. plačni
razred.

I. OBRAZLOŽITEV:
Skladno z določbo petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju plačni
razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanovitelj je lokalna
skupnost, in se plače financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, predpiše pristojni organ lokalne
skupnosti s soglasjem pristojnega ministra.
Občina Loška dolina je dne 22.10.2007 na Ministrstvo za kulturo podala vlogo za določitev
plačnega razreda direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik.
Ministrstvo za kulturo je Župana Občine Loška dolina z dopisom številka 1004-93/2007/4 z dne
21.11.2007 obvestilo, da je osnovna plača direktorja javnega zavoda uvrščena v 37. plačni
razred in ga pozvalo, da se sprejme sklep o uvrstitvi osnovne plače direktorja Javnega zavoda
za kulturo in turizem Grad Snežnik v navedeni plačni razred ter se jim ga posreduje v soglasje.
Iz prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju izhaja, da delovno
mesto direktorja uvrsti v plačni razred pristojni organ v skladu z določili 11. člena Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju ter prilogo III cit. uredbe.
Ministrstvo za kulturo je pri določitvi plačnega razreda upoštevalo Uredbo o plačah direktorjev v
javnem sektorju, uradne podatke, ki so bili posredovani na Ministrstvo za kulturo in kriterije iz
Priloge III navedene uredbe.
Po prejemu soglasja se sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred objavi v uradnem glasilu.

Pripravila:
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