
Priloga IV:  Podrobnejši kriteriji ter njihove vrednosti po dejavnostih: 

1. Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA in LOKALNA SAMOUPRAVA 
Tip osebe javnega prava: RS - upravna enota 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: na�elnik upravne enote (UE) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Število prebivalcev/potencialnih uporabnikov storitev do 60%
* do vklju�no 50.000 10%
* nad 50.000 do vklju�no 100.000 30%
* nad 100.000 60%
2. Obseg finan�nih sredstev (v milijonih oziroma milijardah SIT) do 15%

* do vklju�no 500 mio SIT 5%
* nad 500 do vklju�no 1 mrd SIT 10%
* nad 1 mrd SIT 15%
3. Število sistemiziranih delovnih mest do 10%
* do vklju�no 30 2%
* nad 30 do vklju�no 60 6%
* nad 60 10%
4. Obseg sodelovanja/koordinacije glede na število LS do 15%
* do vklju�no 5 lokalnih skupnosti 5%
* nad 5 lokalnih skupnosti 10%
* UE Ljubljana 15%

100%

Na�elnik upravne enote (UE)



Tip osebe javnega prava: RS - organ v sestavi ministrstva 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor/glavni inšpektor organa v sestavi ministrstva (OSM) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število sistemiziranih delovnih mest do 15%
* do vklju�no 50 5%
* nad 50 do vklju�no 100 10%
* nad 100 15%
2. Obseg finan�nih sredstev (v milijardah SIT) do 30%
* do vklju�no 1 mrd SIT 5%
* nad 1 do vklju�no 5 mrd SIT 13%
* nad 5 do vklju�no 10 mrd SIT 15%
* nad 10 mrd SIT 30%
3. Strateško-razvojni pomen organa do 45%
* srednje velik 10%
* velik 20%
* zelo velik 35%
* izjemen 45%
4. Pogostost sodelovanja z instit. oz. delovnimi telesi EU do 10%
* ob�asno 5%
* pogosto 10%

100%

Direktor/glavni inšpektor organa v sestavi ministrstva (OSM)

Tip osebe javnega prava: RS - ministrstvo 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število sistemiziranih delovnih mest do 15%
* do vklju�no 30 5%
* nad 30 do vklju�no 60 10%
* nad 60 15%
2. Obseg finan�nih sredstev (v milijardah SIT) do 30%
* do vklju�no 1 mrd SIT 5%
* nad 1 do vklju�no 5 mrd SIT 10%
* nad 5 do vklju�no 10 mrd SIT 15%
* nad 10 mrd SIT 30%
3. Strateško-razvojni pomen direktorata do 40%
* srednje velik 5%
* velik 15%
* zelo velik 20%
* izjemen 40%
4. Število oseb javnega prava ali PU v pristojnosti direktorata do 15%

* do vklju�no 3 5%
* nad 3 do vklju�no 5 10%
* nad 5  15%

100%

Generalni direktor direktorata (MIN)



Tip osebe javnega prava: RS - ministrstvo 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: generalni sekretar (MIN)       

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število sistemiziranih delovnih mest (brez OS) do 100%
* do vklju�no 200 40%
* nad 200 60%

100%

Generalni sekretar (MIN)

Tip osebe javnega prava: RS - vladna služba 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor vladne službe (VS) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število sistemiziranih delovnih mest do 20%
* do vklju�no 10 5%
* nad 10 do vklju�no 30 10%
* nad 30 20%
2. Obseg finan�nih sredstev (v milijonih in milijardah SIT) do 20%
* do vklju�no 1 mrd SIT 15%
* nad 1 mrd SIT 20%
3. Pomen službe glede na prioritete politike vlade do 60%
* velik 20%
* zelo velik 40%
* izjemen 60%

100%

Direktor vladne službe (VS)

Tip osebe javnega prava:  ob�ina - ob�inska uprava 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor/tajnik ob�inske uprave (OB� UPR) 

Direktor / tajnik ob�inske uprave (OB�_UPR)

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Število prebivalcev ob�ine do 100%
nad 200.000 prebivalcev 100%
od 100.001 do 200.000 prebivalcev 90%
od 30.001 do 100.000 prebivalcev 80%
od 15.001 do 30.000 prebivalcev 60%
od   5.001 do 15.000 prebivalcev 40%
od   2.001 do 5.000 prebivalcev 20%
do   2.000 prebivalcev 5%

100%



2. Dejavnost: PRAVOSODJE 
Tip osebe javnega prava: pravosodni organ 
Priloga: priloga II 

 Ime delovnega mesta: sekretar pravosodnega organa (PO) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Nivo odlo�anja do 40%
* I. okrajno sodiš�e 20%
* II. okrožno sodiš�e, delovno sodiš�e, del. in soc. sodiš�e, okrožno drž.
tožilstvo

30%

* III. višje sod., upr. sod., višje del. in soc. sod.                              40%
2. Obseg finan�nih sredstev (v milijonih in v milijardah SIT) do 15%
* okrajno sodiš�e do vklju�no 400 mio sit 6%
* okrajno sodiš�e nad 400 mio SIT do vklju�no 700 mio SIT 8%
* okrajno sodiš�e nad 700 mio do vklju�no 1 mrd SIT 10%
* okrajno sodiš�e nad 1 mrd SIT 13%
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva do vklju�no 500 mio SIT 11%
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 500 mio SIT do vklju�no 1 mrd SIT 12%
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 1 mrd SIT 15%
3. Število zaposlenih do 30%
* okrajno sodiš�e do vklju�no 30 zaposlenih 12%
* okrajno sodiš�e nad 30 zaposlenih do vklju�no 70 zaposlenih 16%
* okrajno sodiš�e nad 70 zaposlenih do vklju�no 100 20%
* okrajno sodiš�e nad 100 zaposlenih 26%
* okrajno sodiš�e nad 200 zaposlenih 28%
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva do vklju�no 30 zaposlenih 22%
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 30 zaposlenih do vklju�no 100
zaposlenih

24%

* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 100 zaposlenih 30%
4.  Obseg poslovanja sodiš�a do 5%
* okrajno sodiš�e 2%
* II. okrožno sodiš�e, delovno sodiš�e, del. in soc. sodiš�e, okrožno drž.
tožilstvo

4%

* višje sod., upr. sod., višje del. in soc. sod./dir. oz. vodja službe VSRS         5%
5. Umski  napori - zahtevnost, interdisciplinarnost do 5%
* okrajno sodiš�e 2%
* II. okrožno sodiš�e, delovno sodiš�e, del. in soc. sodiš�e, okrožno drž.
tožilstvo

4%

* višje sod., upr. sod., višje del. in soc. sod./dir. oz. vodja službe VSRS         5%
6. Psihi�ni napori (roki, odlo�anje, konflikt interesov…) do 5%
* okrajna sodiš�a 3%
* ostala sodiš�a/ dir. oz. vodja službe VSRS/okrožno drž. tožilstvo 5%

100%

Sekretar pravosodnega organa (PO)



3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT  
Tip osebe javnega prava: osnovna šola
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj osnovne šole (OŠ) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Velikost javnega zavoda - u�enci do 40%
* do 120 u�encev 10%
* od 121 do 300 u�encev 15%
* od 301 do 400 u�encev 25%
* od 401 do 600 u�encev 30%
* od 601 do 800 u�encev 35%
* nad vklju�no 801 u�encev 40%
2. Velikost javnega zavoda - oddelki do 40%
* do 6 oddelkov 10%
* od  7 do 12 oddelkov 15%
* od 13 do 20 oddelkov 25%
* od 21 do 28 oddelkov 30%
* od 29 do 36 oddelkov 35%
* nad vklju�no 37 oddelkov 40%
3.Število podružnic do 10%
* 1 do 2 podružnici 5%
* 3 do 4 podružnice 8%
* nad vklju�no 5 podružnic 10%
4.Število programov do 10%
* 2 programa 5%
* 3 programi 8%
* nad vklju�no 4 programi 10%

100%

Ravnatelj osnovne šole (OŠ)

Tip osebe javnega prava: osnovna šola s prilagojenim programom 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost javnega zavoda - u�enci do 40%
* do 30 u�encev 10%
* od 31 do 70 u�encev 15%
* od 71 do 100 u�encev 25%
* od 101 do 150 u�encev 30%
* od 151 do 200 u�encev 35%
* nad vklju�no 201 u�encev 40%
2. Velikost javnega zavoda - oddelki do 40%
* do 4 oddelkov 10%
* od 5 do 8 oddelkov 15%
* od 9 do 16 oddelkov 25%
* od 17 do 20 oddelkov 30%
* od 21 do 28 oddelkov 35%
* nad vklju�no 29 oddelkov 40%
3.Število programov do 10%
* 2 programa 5%
* 3 programi 8%
* nad vklju�no 4 programi 10%
4.Celodnevna organizacija do10%

100%

Ravnatelj osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP)



Tip osebe javnega prava: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor/ravnatelj zavoda ter ravnatelj OE za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (ZPP) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost javnega zavoda - u�enci do 40%
* do 30 u�encev 10%
* od 31 do 70 u�encev 15%
* od 71 do 100 u�encev 25%
* od 101 do 150 u�encev 30%
* od 151 do 250 u�encev 35%
* nad vklju�no 251 u�encev 40%
2. Velikost javnega zavoda - oddelki do 40%
* do 4 oddelkov 10%
* od 5 do 8 oddelkov 15%
* od 9 do 16 oddelkov 25%
* od 17 do 20 oddelkov 30%
* od 21 do 40 oddelkov 35%
* nad vklju�no 41 oddelkov 40%
3.Število programov do 10%
* 2 programa 5%
* 3 programi 8%
* nad vklju�no 4 programi 10%
4.Celodnevna organizacija do10%

100%

Direktor/ravnatelj zavoda ter ravnatelj OE vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami (ZPP)



Tip osebe javnega prava: glasbena šola
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj glasbene šole (GŠ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost javnega zavoda - u�enci do 40%
* do 200 u�encev 10%
* od 201 do 300 u�encev 15%
* od 301 do 400 u�encev 25%
* od 401 do 500 u�encev 30%
* od 501 do 600 u�encev 35%
* nad vklju�no 601 u�encev 40%
2. Velikost javnega zavoda - oddelki do 40%
* do 12 oddelkov 10%
* od 13 do 20 oddelkov 15%
* od 21 do 28 oddelkov 25%
* od 29 do 36 oddelkov 30%
* od 37 do 44 oddelkov 35%
* nad vklju�no 45 oddelkov 40%
3. Število lokacij do 10%
* 1 podružni�na šola ali 1 do 3 dislocirani oddelki 6%
* 2 in ve� podružni�nih šol ali 4 in ve� dislociranih oddelkov 10%
4. Raznovrstnost vzgojno-izobraževalnih programov do 10%
* do 14 predmetov 6%
* nad vklju�no 15 predmetov 10%

100%

Ravnatelj glasbene šole (GŠ)

Tip osebe javnega prava: šolski center  
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor šolskega centra (ŠC) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol) do 85%
* od 1000 do 1500 41%
* od 1501 do 2000 50%
* od 2001 do 2500 59%
* od 2501 do 3000 75%
* nad vklju�no 3001 85%
2. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno 
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno 
izobraževanje, gimnazije, dejavnost dijaškega doma, dejavnost višje 
strokovne šole, dejavnost glasbene šole) do 15%
* ena vrsta 6%
* dve vrsti 8%
* tri vrste 10%
* štiri vrste 12%
* pet vrst 14%
* šest vrst ali dejavnost glasbene šole 15%

100%

Direktor šolskega centra (ŠC)



Tip osebe javnega prava: srednja šola  
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor/ravnatelj srednje šole (SŠ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol) do 77%
* do 500 41%
* od 501 do 750 47%
* od 751 do 1000 55%
* od 1001 do 1300 59%
* od 1301 do 1500 70%
* nad vklju�no 1501 77%
2. Posebne obremenitve in odgovornosti do 8%
* delovanje višje strokovne šole v okviru zavoda 8%
3. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno 
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno 
izobraževanje, gimnazije, dejavnost dijaškega doma, dejavnost glasbene 
šole) do 15%
* ena vrsta 6%
* dve vrsti 8%
* tri vrste 10%
* štiri vrste 12%
* pet vrst ali dejavnost glasbene šole 15%

100%

Direktor/ravnatelj srednje šole (SŠ)

Tip osebe javnega prava: srednja šola 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj srednje šole (SŠ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol) do 75%
* do 250 35%
* od 251 do 500 41%
* od 501 do 750 47%
* od 751 do 1000 55%
* nad vklju�no 1001 75%
2. Posebne obremenitve in odgovornosti do 10%
* mednarodna matura 8%
* mednarodna šola 2%
3. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno 
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno 
izobraževanje, gimnazije, dejavnost dijaškega doma, dejavnost glasbene 
šole) do 15%
* ena vrsta 6%
* dve vrsti 8%
* tri vrste 10%
* štiri vrste 12%
* pet vrst ali dejavnost glasbene šole 15%

100%

Ravnatelj srednje šole (SŠ)



Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota  
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj srednje šole - organizacijske enote (SŠOE) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol) do 85%
* do 250 35%
* od 251 do 500 45%
* od 501 do 750 55%
* od 751 do 1000 65%
* nad vklju�no 1001 85%
2. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno 
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno 
izobraževanje, gimnazije, dejavnost glasbene šole) do 15%
* ena vrsta 6%
* dve vrsti 8%
* tri vrste 10%
* štiri vrste ali dejavnost glasbene šole 15%

100%

Ravnatelj srednje šole - organizacijske enote (SŠOE)

Tip osebe javnega prava: dijaški dom
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj dijaškega doma (DD, DDOE) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost zavoda (število dijakov in študentov višjih šol) do 60%
* do 100 27%
* od 101 do 150 29%
* od 151 do 200 31%
* od 201 do 250 35%
* od 251 do 350 43%
* od 351 do 500 47%
* nad vklju�no 501 60%
2. Vklju�enost študentov visokih šol in u�encev osnovnih šol do 25%
* od 15 u�encev osnovne šole 4%
* od 50 do 149 študentov visokih šol 6%
* od 150 do 200 študentov visokih šol 10%
* od 201 do 300 študentov visokih šol 15%
* nad vklju�no 301 študentov visokih šol 25%
3. Strukturiranost dejavnosti glede na raven izobraževanja do 15%
* organizacijska enota zavoda 5%
* enovit zavod 9%
* zavod z vsaj dvema organizacijskima enotama 15%

100%

Ravnatelj dijaškega doma (DD, DDOE)



Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola  
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor višje strokovne šole (VSŠ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost zavoda (število rednih študentov višjih šol) do 60%
* do 200 40%
* od 201 do 300 45%
* nad vklju�no 301 60%
2. Velikost zavoda (število izrednih študentov) do 25%
* do 50 3%
* od 51 do 100 8%
* od 101 do 150 13%
* od 151 do 300 20%
* nad vklju�no 301 25%
3. Razli�nost študijskih programov do 15%
* en študijski program 6%
* dva študijska programa 10%
* trije ali štirje študijski programi 12%
* pet ali ve� študijskih programov 15%

100%

Direktor višje strokovne šole (VŠŠ)

Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota  
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: ravnatelj višje strokovne šole - organizacijske enote (VSŠOE) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Velikost zavoda (število rednih študentov višjih šol) do 60%
* do 70 31%
* od 71 do 150 37%
* od 151 do 200 41%
* od 201 do 250 47%
* od 251 do 300 53%
* nad vklju�no 301 60%
2. Velikost zavoda (število izrednih študentov) do 25%
* do 50 3%
* od 51 do 100 8%
* od 101 do 150 13%
* od 151 do 300 20%
* nad vklju�no 301 25%
3. Razli�nost študijskih programov do 15%
* en študijski program 4%
* dva študijska programa 6%
* trije ali štirje študijski programi 10%
* pet ali ve� študijskih programov 15%

100%

Ravnatelj višje strokovne šole - organizacijska enota (VSŠOE)



Tip osebe javnega prava: vrtec  
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: ravnatelj vrtca (VRT) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednost podrobnejših 

kriterijev
1. Funkcija do 15%
* Ravnatelj (poslovodni in pedagoški organ) 10%
* Direktor (poslovodni organ) 10%
* Direktor (poslovodni in pedagoški organ) 15%
2.Število oddelkov do 19%
* do 12 oddelkov 8%
* nad 12 do 20 oddelkov 12%
* nad 20 do 30 oddelkov 16%
* nad 30 oddelkov 19%
3. Število otrok do 19%
* do 220 otrok 8%
* nad 220 do 400 otrok 12%
* nad 400 do 600 otrok 16%
* nad 600 19%
4. Izvajanje razli�nih programov do 12%
* en program 4%
* 2 oz. 3 programi vrtca - trajanje (dnevni, poldnevni, krajši) 8%
* 2 oz. 3 programe - vrste (vzgojni in izobraževalni) 12%
5. Število enot do 15%
* do 2 enoti 5%
* 3 do 6 enot 10%
* 7 in ve� enot 15%
6. Sodelovanje z ob�inami do 15%
* en ustanovitelj 10%
ve� kot en ustanovitelj oziroma soustanovitelj 15%
7. Posebnosti programa - bolniš., razvojni odd., odd. otrok Romov, 
dodatni prog. za otroke, ki niso vklju�eni v vrtec. do 5%
* ni posebnosti 0%
* 1 posebnost 3%
* nad 1 posebnostjo 5%

100%

Ravnatelj vrtca (VRT)



Tip osebe javnega prava: ljudska univerza 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor ljudske univerze (LU) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih do 25%
* do 5 10%
* od 6 do 15 15%
* nad vklju�no 16 25%
2. Število uporabnikov do 30%
* do 1000 15%
* od 1001 do vklju�no 2500 25%
* nad 2500 30%
3. Število glavnih programov do 30%
* od 3 do 5 programov 15%
* od 5 do vklju�no 10 programov 25%
* nad 10 programov 30%
4. Število ustanoviteljev do 5%
* do vklju�no 2 ustanovitelja 3%
* nad 2 ustanovitelja 5%
5. Obmo�je delovanja do 5%
* do vklju�no 5 ob�in 3%
* nad 5 do vklju�no 10 ob�in 4%
* nad 10 ob�in 5%
6. Sodelovanje z uporabniki do 5%

100%

Direktor ljudske univerze (LU)

Tip osebe javnega prava: javni zavod s podro�ja športa  
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda s podro�ja športa (JZŠ) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1.Število zaposlenih do 25%
* do 5 5%
* od 6 do 15 10%
* od 16 do 30 15%
* nad vklju�no 31 25%
2. Število uporabnikov do 30%
* do 20.000 10%
* od 20.001 do 50.000 15%
* od 50.001 do 100.000 25%
* nad 100.000 30%
3. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT) do 30%
* do vklju�no 50 mio SIT 10%
* nad 50 mio do vklju�no 150 mio SIT 15%
* nad 150 mio do vklju�no 250 mio SIT 25%
* nad 250 mio SIT 30%
4. Število ustanoviteljev do 5%
* do vklju�no 2 ustanovitelja 3%
* nad 2 ustanovitelja 5%
5. Obmo�je delovanja do 5%
* do vklju�no 5 ob�in 3%
* nad 5 do vklju�no 10 ob�in 4%
* nad 10 ob�in 5%
6. Sodelovanje z uporabniki do 5%

100%

Direktor javnega zavoda s podro�ja športa (JZŠ)



4. Dejavnost: ZDRAVSTVO  
Tip osebe javnega prava: bolnišnica, zdravstveni dom, lekarna, zavod za zdravstveno 
varstvo
Priloga: priloga II  
Ime delovnega mesta: direktor bolnišnice (BOLN), zdravstvenega doma (ZD), lekarne 
(LEK), zavoda za zdravstveno varstvo (ZZV) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Celotni prihodki zavoda (v milijonih in milijardah SIT) do 37%
* do 175 mio SIT 27%
* nad 175 mio SIT do 520 mio SIT 29%
* nad 520 mio SIT do 1 mrd SIT 32%
* nad 1 mrd SIT do 2 mrd SIT 34%
* nad vklju�no 2 mrd SIT 37%
2. Število zaposlenih do 26%
* do 260 18%
* nad 260 do 900 21%
* nad 900 do 1600 24%
* nad vklju�no 1600 26%
3. Pomen zavoda in odgovornost- gravitacijsko podro�je do 15%
* do 50.000 10%
* nad 50.000 do 70.000 12%
* nad 70.000 do 100.000 13%
* nad vklju�no 100.000 15%
4. Raven dejavnosti do 14 %
* primarni, sekundarni nivo dejavnosti 10%
* terciarni  nivo dejavnosti 14%
5. Število podro�ij dela ali enot poslovanja do 8%
* manjše 6%
* ve�je 8%

100%

Direktor bolnišnice (BOLN), zdravstvenega doma (ZD), lekarne (LEK), zavoda za 
zdravstveno varstvo (ZZV)



5. Dejavnost: SOCIALA 
Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialnovarstveni zavod 
Priloga: priloga II  
Ime delovnega mesta: direktor doma upokojencev (DU), posebnega 
socialnovarstvenega zavoda (PSVZ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih (brez javnih del) do 20%
* do 65 14%
* od 66 do 110 16%
* od 111 do 155 18%
* nad vklju�no 156 20%
2. Število uporabnikov v storitvah javne službe do 20%
* do 150 14%
* od 151 do 200 16%
* od 201 do 300 18%
* nad vklju�no 301 20%
3. Vrsta zavoda do 25%
* splošni socialnovarstveni zavod - dom za starejše 15%
* kombinirani socialnovarstveni zavod 20%
* posebni socialnovarstveni zavod 25%
4. Druge storitve javnega zavoda do 20%
* dodaten zdravstveni program (javna služba: reh, ft, amb) 2%
* druge storitve v bivalnem okolju (pomo� na daljavo) 3%
* dnevni center 4%
* oskrbovana stanovanja 4%
* pomo� na domu 5%
* tržne dejavnosti 2%
5. Število lokacij do 15%
* ena lokacija 9%
* dve ali ve� lokacij v enem kraju 12%
* dve ali ve� lokacij v razli�nih krajih 15%

100%

Direktor doma upokojencev (DU), posebnega socialno varstvenega zavoda (PSVZ)



Tip osebe javnega prava: center za socialno delo  
Priloga: priloga II  
Ime delovnega mesta: direktor centra za socialno delo (CSD) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih po osnovni pogodbi z MDDSZ (brez javnih del) do 35%
* do 8 23%
* od 9 do 15 27%
* od 16 do 22 31%
* nad vklju�no 23 35%
2. Izvajanje dodatnih programov socialnega varstva do 12%
* najmanj trije enoletni programi 6%
* ve�letni program 6%
3. Druge storitve do 18%
* centralna enota za starševsko varstvo 2%
* krizni center ali interventna služba 8%
* pomo� na domu (neposredna socialna oskrba) 8%
4. Število pokrivajo�ih ob�in do 35%
* ena ob�ina 23%
* dve ob�ini 27%
* tri ob�ine 31%
* 4 in ve� ob�in ali mestna ob�ina 35%

100%

Direktor centra za socialno delo (CSD)

Tip osebe javnega prava: socialnovarstveni zavod za usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami
Priloga: priloga II  
Ime delovnega mesta: direktor socialnovarstvenega zavoda za usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami (SVZPP) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število vseh zaposlenih v zavodu (brez javnih del) do 25%
* do 100 16%
* od 101 do 200 19%
* od 201 do 300 22%
* nad vklju�no 301 25%
2. Število uporabnikov v storitvah javne službe do 30%
* do 120 20%
* od 121 do 240 23%
* od 241 do 360 26%
* nad vklju�no 361 30%
3. Storitve, ki jih zavod izvaja poleg osnovne storitve do 25%
* vodenje in varstvo ter zaposlitev 11%
* institucionalno varstvo odraslih 11%
* tržna dejavnosti 3%
4. Število lokacij do 20%
* ena lokacija 11%
* dve ali ve� lokacij v enem kraju 14%
* dve lokaciji v razli�nih krajih 17%
* tri ali ve� lokacij v razli�nih krajih 20%

100%

Direktor socialno varstvenega zavoda za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 
(SVZPP)



Tip osebe javnega prava: varstveno-delovni center 
Priloga: priloga II  
Ime delovnega mesta: direktor varstveno-delovnega centra (VDC) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih (brez javnih del in institucionalnega varstva) do 25%
* do 10 16%
* od 11 do 20 19%
* od 21 do 30 22%
* nad vklju�no 31 25%
2. Število uporabnikov v storitvah javne službe do 30%
* do 40 20%
* od 41 do 100 23%
* od 101 do 170 26%
* nad vklju�no 171 30%
3. Druge storitve javnega zavoda: do 30%
* institucionalno varstvo 25%
* pomo� na domu, mobilna pomo� 3%
* tržne dejavnosti 2%
4. Število lokacij do 15%
* ena lokacija 10%
* dve ali ve� lokacij v enem kraju 13%
* dve ali ve� lokacij v razli�nih krajih 15%

100%

Direktor varstveno delovnega centra (VDC)

       Tip osebe javnega prava: zavod za oskrbo na domu 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor zavoda za oskrbo na domu  (ZOD) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših kriterijev

1. Število zaposlenih do 25%
*  do 40 16%
*  od 41 do 80 19%
*  od 81 do 120 22%
*  nad vklju�no 121 25%
2. Število uporabnikov v osnovni dejavnosti do 30%
*  do 250 20%
*  od 251 do 500 25%
*  nad vklju�no 501 30%
3. Druge storitve javnega zavoda do 25%
*  pomo� na daljavo 10%
*  socialni servis 10%
* druge dejavnosti 5%
4. Število pokrivajo�ih ob�in do 20%
*  do tri ob�ine 14%
*  štiri ali pet ob�in 17%
*  šest in ve� ob�in ali mestna ob�ina 20%

100%

Direktor zavoda za oskrbo na domu (ZOD)



6. Dejavnost: KULTURA
Tip osebe javnega prava: galerija, gledališ�e, muzej, arhiv  
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor galerije (GAL), gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), arhiva 
(ARH)

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Struktura dejavnosti do 8%
* en glavni program 4%
* dva ali ve� glavnih programov 8%
2. Število zaposlenih do 31%
* 0 - 20 zaposlenih 10%
* 21 -100 zaposlenih 20%
* nad 100 zaposlenih 31%
3. Prihodki iz naslova opravljanja javne službe do 31%
* do 100 mio SIT 10%
* nad 100 mio - 500 mio SIT 20%
* nad 500 mio SIT 31%
4. Število lokacij delovanja zavoda do 10%
* do 5 lokacij znotraj statisti�ne regije 4%
* nad 5 lokacij znotraj statisti�ne regije 7%
* lokacije tudi zunaj statisti�ne regije 10%
5. Število ustanoviteljev zavoda do 10%
* dva ustanovitelja 7%
* ve� ko dva ustanovitelja 10%
6. Strateška odlo�itev ministra za kulturo o pozicioniranju JZ z vidika do10%
dolgoro�ne kulturne politike ( dolgoro�ni strateški razvoj, vpetost v slovenski 
kulturni prostor, vpetost v mednarodni prostor…) (ŠO)

100%

Direktor   gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), galerije (GAL), arhiva (ARH)

Tip osebe javnega prava:  regionalna knjižnica 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor regionalne knjižnice (REG KNJ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Struktura dejavnosti do 8%
* en glavni program 4%
* dva ali ve� glavnih programov 8%
2. Število zaposlenih do 31%
* 0 - 20 zaposlenih 10%
* 21 -100 zaposlenih 20%
* nad 100 zaposlenih 31%
3. Prihodki iz naslova opravljanja javne službe do 31%
* do 100 mio SIT 10%
* nad 100 mio - 500 mio SIT 20%
* nad 500 mio SIT 31%
4. Število lokacij delovanja zavoda do 10%
* do 5 lokacij znotraj statisti�ne regije 4%
* nad 5 lokacij znotraj statisti�ne regije 7%
* lokacije tudi zunaj statisti�ne regije 10%
5. Število ustanoviteljev zavoda do 10%
* dva ustanovitelja 7%
* ve� ko dva ustanovitelja 10%
6. Strateška odlo�itev ministra za kulturo o pozicioniranju JZ z vidika do10%
dolgoro�ne kulturne politike ( dolgoro�ni strateški razvoj, vpetost v slovenski 
kulturni prostor, vpetost v mednarodni prostor…) (ŠO)

100%

Direktor  regionalne knjižnice (KNJ)



Tip osebe javnega prava: galerija, gledališ�e, muzej, kulturni dom 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor galerije (GAL), gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), 
kulturnega doma (KD) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih (brez javnih del) do 20%
* do 5 5%
* od 6 do 10 10%
* od 11 do 25 15%
* nad vklju�no 26 20%
2. Število uporabnikov do 30%
* do 20.000 10%
* od 20.001 do 50.000 15%
* od 50.001 do 100.000 25%
* nad 100.000 30%
3. Število programov do 30%
* 1 program 15%
* 2 ali ve� programov 30%
4. Sodelovanje z uporabniki do 20%
* do vklju�no 10.000 obiskovalcev letno 5%
* prek 10.000 do vklju�no 50.000 obiskovalcev 10%
* prek 50.000 do vklju�no 100.000 obiskovalcev 15%
* letno ve� kot 100.000 obiskovalcev 20%

100%

Direktor galerije (GAL), gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), kulturnega doma 
(KD)

Tip osebe javnega prava: knjižnica 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor knjižnice (KNJ) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih (brez javnih del) do 20%
* do 5 5%
* od 6 do 10 10%
* od 11 do 25 15%
* nad vklju�no 26 20%
2. Število uporabnikov do 30%
* do 20.000 10%
* od 20.001 do 50.000 15%
* od 50.001 do 100.000 25%
* nad 100.000 30%
3. Število programov do 30%
* 1 program 15%
* 2 ali ve� programov 30%
4. Sodelovanje z uporabniki do 20%
* do vklju�no dvakrat toliko obiskovalcev kot uporabnikov 5%
* do vklju�no trikrat toliko obiskovalcev kot uporabnikov 10%
* do vklju�no štirikrat toliko obiskovalcev kot uporabnikov 15%
* ve� kot štirikrat toliko obiskovalcev kot uporabnikov 20%

100%

Direktor knjižnice (KNJ)



7. Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
Tip osebe javnega prava: �lanica univerze oz. druga �lanica univerze, samostojni 
visokošolski zavod 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: dekan/direktor �lanice univerze oz. druge �lanice univerze 
(�UD�U), dekan/direktor samostojnega visokošolskega zavoda (SVZ) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Število zaposlenih do 19 %
* do 50                                 17%
* od 51 do 200                              18%
* nad vklju�no 200                             19%
2. Celotni prihodki zavoda (v milijardah SIT) do 19 %
* do vklju�no 1 mrd SIT                      17%
* 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT            18%
* nad  5 mrd SIT           19%
3. Vrednost sredstev (aktiva v milijardah SIT) do 19 %
* do vklju�no 1 mrd SIT                    17%
* 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT           18%
* nad 5 mrd SIT                 19%
4. Število študentov ali število programskih oz. infrastrukturnih 
skupin do 15%
* do 2 skupini oz. do 500 študentov    13%
* od 3 do 5 skupin oz.  od 501 do 1.000 študentov    14%
* nad 5 skupin  oz. nad 1.000 študentov     15%
5. Pedagoška oz. znanstvena usposobljenost do 10%
* pedagoška oz. znanstvena usposobljenost 10%
* drugo 7%
6. Primarno podro�je dejavnosti do 18%
*  primarno podro�je: naravoslovno-matemati�ne, tehni�ne,
   biotehni�ne in medicinske vede oz. po ISCED klasifikaciji: 
   št. 21, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 72, 85 in UKM 18%
*  primarno podro�je: družboslovne in humanisti�ne vede oz. 
   po ISCED klasifikaciji: št. 14, 22, 31, 32, 34, 38, 76, 81, 84, 86
   in ŠD 17%

100%

Dekan/direktor �lanice univerze oz. druge �lanice univerze (�UD�U), 
dekan/direktor samostojnega visokošolskega zavoda (SVZ)



Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor javnega raziskovalnega zavoda/javnega infrastrukturnega 
zavoda (JRZ/JIZ) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1.Število zaposlenih do 19 %
* do vklju�no 50                                          17%
* 51 do 200                                              18%
* nad vklju�no 200                                           19%
2.Celotni prihodki zavoda (v milijardah SIT) do 19 %
* do vklju�no 1 mrd SIT                                 17%
* nad 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT                  18%
* nad 5 mrd SIT                  19%
3.Vrednost sredstev (aktiva v miljardah SIT) do 19 %
do vklju�no 1 mrd SIT                      17%
nad 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT               18%
nad 5 mrd SIT                  19%
4.Število programskih oziroma infrastrukturnih skupin do 15 %
do 2 skupini                            13%
od 3 do 5 skupin               14%
nad 5 skupin                      15%
5. Status javnega zavoda do 10%
-  javni raziskovalni zavod 10%
- javni infrastrukturni zavod in drugi javni zavodi s podro�ja
raziskovalne dejavnosti 7%
6. Primarno podro�je dejavnosti javnega zavoda do 18%
-  primarno podro�je: naravoslovno-matemati�ne, tehni�ne,
   biotehni�ne in medicinske vede 18%
-  primarno podro�je: družboslovne in humanisti�ne vede 17%

100%

Direktor javnega raziskovalnega zavoda / javnega infrastrukturnega zavoda 
(JRZ/JIZ)



Tip osebe javnega prava: regijsko študijsko središ�e
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor regijskega študijskega središ�a (RŠS) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število ustanoviteljev do 15%
* eden 5%
* od 2 do vklju�no 10 10%
* nad 10 15%
2. Število sistemiziranih delovnih mest do 15%
* do 5 5%
* od 6 do vklju�no 15 10%
* nad 15 15%
3. Število programov / programskih skupin do 15%
* do 2 5%
* od 3 do vklju�no 5 10%
* nad 5 15%
4. Strukturiranost dejavnosti / raznovrstnost programov do 10%
* ena vrsta 5%
* ve� vrst 10%
5. Vodenje projektov do 10%
* na državni ravni 5%
* na mednarodni ravni 10%
6. Dodatna usposobljenost do 10%
* pedagoška in znanstvena usposobljenost 5%
* drugo 10%
7. Funkcija do 10%
* poslovna in razvojna ter strokovna 5%
* drugo 10%
8. Strateško razvojni pomen inštitucije do 10%
* velik 5%
* zelo velik 10%
9. Sodelovanje z uporabniki do 5%

100%

Direktor regijskega študijskega središ�a (RŠS)



8. Dejavnost: OKOLJE IN PROSTOR 
Tip osebe javnega prava: naravni park 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor naravnega parka (NP) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih do 25%
* do 10 20%
* od 10 do 40 23%
* nad 40 25%
2. Velikost obmo�ja - raznovrstnost do 25%
* do 2% Slovenije 20%
* od 2% do 4% Slovenije 23%
* nad 4% Slovenije (oziroma širše UNESCO) 25%
3. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT) do 20%
* do 150 mio SIT 15%
* od 150 mio do vklju�no 300 mio SIT 18%
* nad 300 mio SIT 20%
4. Število obmo�ij delovanja prora�unskega uporabnika (ŠL) do 8%
* obmo�je od 1 do 4 ob�in 6%
* obmo�je od 5 do vklju�no 10 ob�in 7%
* nad 10 ob�in 8%
5. Vodenje projektov do 4%
* na lokalnem in državnem nivoju 3%
* na mednarodnem in evropskem nivoju 4%
6. Pomembnost obmo�ja do 18%
* nacionalni predpisi 13%
* nacionalni in evropski predepisi 15%
* nacionalni, evropski in mednarodni predpisi 18%

100%

Direktor naravnega parka (NP)



Tip osebe javnega prava: javni stanovanjski sklad 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor javnega stanovanjskega sklada (JSS) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih do 25%
* do 5 5%
* od 6 do 15 10%
* od 16 do 30 20%
* nad 30 zaposlenih 25%
2. Število enot do 30%
* do 1000 10%
* od 1000 do 2500 20%
* ve� kot 2500 30%
3. Celotni prihodki sklada oziroma zavoda (v milijonih SIT) do 30%
* od 50 mio 10%
* od 50 mio do 150 mio 15%
* od 150 mio do 250 mio 25%
* ve� kot 250 mio 30%
4. Število ustanoviteljev do 5%
* do 2 ustanovitelja 3%
* ve� kot 2 ustanovitelja oziroma glavno mesto 5%
5. Obmo�je delovanja do 5%
* do 2 ob�ini 3%
* ve� kot 2 ob�ini 4%
* mestne ob�ine 5%
6. Sodelovanje z uporabniki do 5%

100%

Direktor javnega stanovanjskega sklada (JSS)



9. Dejavnost: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA 
Tip osebe javnega prava: kmetijsko-gozdarska zbornica 
Priloga: priloga II 
Delovna mesta: direktor kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZ) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Število zaposlenih do 10%
* do 100 3%
* nad vklju�no 100 7%
2. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT) do 20%
* do 400 mio SIT 3%
* od 400 do 800 mio SIT 7%
* nad 800 mio SIT 10%
3. Delež sredstev pridobljenih na trgu do 15%
* do 20% 3%
* od 20 do 40% 5%
* nad 40% 7%
4. Število dejavnosti do 10%
* do 4 2%
* od 4 do 8 3%
* nad 8 5%
5. Število uporabnikov do 25%
* do 4000 5%
* od 4000 do 8000 8%
* nad 8000 12%
6. Število izpostav zunaj sedeža zavoda do 15%
* do 7 5%
* nad 7 10%
7. Neposreden stik z uporabniki storitev do 5%

100%

Direktor kmetijsko gozdraske zbornice (KGZ)



10. Dejavnost: GASILSKO-REŠEVALNA DEJAVNOST 
       Tip osebe javnega prava: javni zavod gasilsko-reševalne dejavnosti 

Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda gasilsko-reševalne dejavnosti (GRD) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Število zaposlenih do 15%
* do vklju�no 20 zaposlenih 3%
* od 21 do 40 zaposlenih 6%
* od 41 do  60 zaposlenih 9%
* od 61 do 80 zaposlenih 12%
* nad 80 zaposlenih 15%
2. Število prebivalcev ustanoviteljev do 10%
* do vklju�no 20.000 prebivalcev 2%
* od 20.001 do 35.000 prebivalcev 4%
* od 35.001 do 70.000 prebivalcev 6%
* od 70.001 do 150.000 prebivalcev 8%
* nad 150.000 prebivalcev 10%
3. Obmo�je ustanoviteljev do 10%
* do vklju�no 70 km2 3%
* od 71 do 150 km2 6%
* od 151 do 250 km2 8%
* nad 250 km2 10%
4. Širše obmo�je pristojnosti do 15%
* do vklju�no 400 km2 3%
* od 401 do 600 km2 6%
* od 601 do 800 km2 9%
* od 801 do 1000 km2 12%
* nad 1000 km2 15%
5. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT) do 15%
* do vklju�no 100 mio SIT 4%
* nad 100 mio do vklju�no 250 mio SIT 8%
* nad 250 mio do vklju�no 500 mio SIT 12%
* nad 500 mio SIT 15%
6. Število intervencij do 10%
* do vklju�no 200 intervencij 3%
* od 201 do 500 intervencij 6%
* nad 500 intervencij 10%
7. Dodatna pooblastila in odgovornosti do 5%
* opravljanje nalog poveljnika 5%
8. Kategorija gasilske enote do 13%
* gasilska enota I. kategorije 1%
* gasilska enota II. kategorije 3%
* gasilska enota III. kategorije 5%
* gasilska enota IV. kategorije 7%
* gasilska enota V. kategorije 9%
* gasilska enota VI. kategorije 11%
* gasilska enota VII. kategorije 13%
9. Vplivi okolja do 7%
* ob�asno pove�ani vplivi okolja z možnostjo neugodnega delovanja na 
po�utje oziroma s pove�ano možnostjo poškodb ali ob�asne uporabe 
zaš�itnih sredstev

5%

* pogosteje pove�ani vplivi okolja z možnostjo neugodnega delovanja na 
po�utje oziroma s pove�ano možnostjo poškodb ali ob�asne uporabe 
zaš�itnih sredstev

7%

100%

Direktor javnega zavoda gasilsko reševalne dejavnosti (GRD)



11. Dejavnost: REGIONALNI RAZVOJ 
 Tip osebe javnega prava: regionalna razvojna agencija 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor regionalne razvojne agencije (RRA) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih do 25%
*do 5 5%
*od 6 do 10 15%
*nad vklju�no 11 25%
2. Število prebivalcev v regiji do 30%
*do 20.000 5%
*od 20.001 do 50.000 15%
*do 50.001 do 100.000 20%
*od 100.001 do 200.000 25%
*nad 200.000 30%
3. Število ob�in v regiji do 30%
*do vklju�no 5 ob�in 10%
*nad 5 do vklju�no 15 ob�in 15%
*nad 15 do vklju�no 20 ob�in 20%
*ve� kot 20 ob�in 30%
4. Število financerjev do 10%
*do vklju�no 2 financerja 5%
*ve� kot 2 financerja 10%
5. Drugi kriteriji do 5%
*delo v manj ugodnem delovnem �asu 5%

100%

Direktor regionalne razvojne agencije (RRA)



12. Dejavnost: DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 
 Tip osebe javnega prava: javni zavod s podro�ja turizma
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda s podro�ja turizma (JZT) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1.Število zaposlenih do 25%
* do 5 5%
* od 6 do 15 10%
* od 16 do 30 15%
* nad vklju�no 31 25%
2. Število uporabnikov do 30%
* do 20.000 10%
* od 20.001 do 50.000 15%
* od 50.001 do 100.000 25%
* nad 100.000 30%
3. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT) do 30%
* do vklju�no 50 mio SIT 10%
* nad 50 mio do vklju�no 150 mio SIT 15%
* nad 150 mio do vklju�no 250 mio SIT 25%
* nad 250 mio SIT 30%
4. Število ustanoviteljev do 5%
* do vklju�no 2 ustanovitelja 3%
* nad 2 ustanovitelja 5%
5. Obmo�je delovanja do 5%
* do vklju�no 5 ob�in 3%
* nad 5 do vklju�no 10 ob�in 4%
* nad 10 ob�in 5%
6. Sodelovanje z uporabniki do 5%

100%

Direktor javnega zavoda s podro�ja turizma (JZT)

13. Dejavnost: DRUGE DEJAVNOSTI
Tip osebe javnega prava: javni gospodarski zavod - uprava za izvrševanje kazenskih 
sankcij
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor javnega gospodarskega zavoda - uprave za izvrševanje 
kazenskih sankcij (UIKS) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Število zaposlencev (zaprte osebe, ki delajo v JGZ) do 35%
* do vklju�no 50 30%
* od 50 do vklju�no 100 33%
* nad 100 35%
2. Celoten prihodek zavoda (v milijonih in v milijardah SIT) do 35%
* do vklju�no 100 mio SIT 30%
* od 100 mio SIT do vklju�no 1 mrd SIT 33%
* nad 1 mrd SIT 35%
3. Število vseh zaposlenih (zaposlenci in ostali zaposleni) do 30%
* do 50 18%
* od 50 do vklju�no 100 23%
* nad 100 30%

100%

Direktor javnega gospodarskega zavoda - uprava za izvrševanje kazenskih 
sankcij (UIKS)



Tip osebe javnega prava: javni zavod 
Priloga: priloga II 
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda (JZ) 

Podrobnejši kriteriji
Vrednosti podrobnejših 

kriterijev
1. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT) do 65%
* do vklju�no 50 mio SIT 30%
* nad 50 mio SIT do vklju�no 150 mio SIT 50%
* nad 150 mio SIT 65%
2. Število zaposlenih do 25%
* do vklju�no 50 10%
* nad 50 do vklju�no 100 17%
* nad 100 25%
3. Število lokacij do 10%
* 1 lokacija 3%
* 2 lokaciji 6%
* 3 ali ve� lokacije 10%

100%

Direktor javnega zavoda (JZ)

Tip osebe javnega prava: javni sklad, javni zavod, agencija 
Priloga: priloga III 
Ime delovnega mesta: direktor javnega sklada, javnega zavoda, agencije (JS/JZ/A) 

Podrobnejši kriteriji Vrednosti podrobnejših 
kriterijev

1. Število zaposlenih do 25%
* do 5 5%
* od 6 do 15 10%
* od 16 do 30 20%
* nad 30 zaposlenih 25%
2. Število enot do 30%
* do 1000 10%
* od 1000 do 2500 20%
* ve� kot 2500 30%
3. Celotni prihodki sklada oziroma zavoda (v milijonih SIT) do 30%
* do 50 mio 10%
* od 50 mio do 150 mio 15%
* od 150 mio do 250 mio 25%
* ve� kot 250 mio 30%
4. Število ustanoviteljev do 5%
* do 2 ustanovitelja 3%
* ve� kot 2 ustanovitelja 5%
5. Obmo�je delovanja do 5%
* do 2 ob�ini 3%
* ve� kot 2 ob�ini 4%
* mestne ob�ine 5%
6. Sodelovanje z uporabniki do 5%

100%

Direktor javnega sklada, javnega zavoda, agencije (JS/JZ/A)


