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ZAPiSNIK

3. seje Sveta Sole OS Preiihovega Voranca Ravne na Koro5kem, kije bila v torek, 7.3.2023, ob
17. uri, v u6ilnici 6.

Prisotni 6lani: Matic Knuple2, Rok Slemnik, Silva Ban, Darja Krevzelj, OZbalt Zmagal, Nina Vidovi6,

Karolina Kumprej Pe6ednik, Franja Katarina ofid in rrena Krautberger.

Ostali povabljeni: Bojana Verdinek - ravnateljica, Gordana Ram5ak - ra6unovodkinja, Gregor euk -
predstavnik sindikata.

lzostanek so opravidili. Boris Pandev, Nadja Ro5er, Mateja eebulj in Aleksandra Slatin5ek Mlakar.

Dnevni red:

1. pregled sklepdnosti;
2. pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda;
3. pregled in potrditev zapisnikov prej5njih sej;
4. sklep o vkljucitvi OS PreZihovega Voranca Ravne na Koro5kem v projekt UNESCO Globalni

Geopark;
5. informacija o opravljeni inventuri za lelo 2022.,
6. obravnava in potrditev poslovnega in financnega porocila za leto zo22;
7. obravnava in sprejem financnega in kadrovskega nacrta zaleto2023;
8. sklep o nabavi nujnih osnovnih sredstev in tekoca vzdrlevalna dela v letu 2023;
9. ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s podrocja Solstva za leto 2022;
10. vpra5anja, predlogi, pobude clanov Sveta Sole.

Kl)
Predsednica je ugotovila, da so sklepdni in da lahko nadaljuje s sejo

R2l
Sklep 1: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red.

K3)

Predsednica je skupaj z navzodimi pregledala zapisnik prej5nje seje in realizacijo sklepov

Sklep 2: Potrdi se zapisnik in sklepi prej5nje seje.
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K4)

Predsednica navzodim predstavi projekt Karavanke Unesco Globalni Geopark, ki zajema 6ezmejno

slovensko-avstrijsko obmodje naravnih in kulturnih doZivetijz izjemno geoloSko dediSdino. Ravnateljica

Bojana Verdinek pojasni, da Sola 2e nekaj let sodeluje v projektu, vendar se bo letos vkljudila tudi

Obdina Ravne na Koro5kem z vsemi izobraZevalnimi ustanovami v smislu aktivnega sodelovanja z

mo2nostjo Crpanja denarnih sredstev. V projektu Ze sodelujeta tudi obdina MeZica in obdina Dravograd,

kot enakovredni partnerici Geoparka. Sola se v projekte vklju6uje z vsebinami iz u6nih nadrtov in

vsebinami za nadarjene. Geopark zajema zanimive teme ( tla, voda,... ), letos je tema invazivne rastline.

Gre za organizacijo naravoslovnih dni, taborov in tudi izobralevanje strokovnega kadra.

Sklep 31 Potrdi se vkliuこ itev(DS Pre2ihovega Voranca Ravne na Koroも kenl v proiekt UNES(〕 0

GLOBALN:GEOPARK.

K5)

Predsednica navzodim predstavi porodilo o opravljeni inventuri za leto 2022 in pove, da so odpisane

stvari neuporabne ali dotrajane ter da odpisana vrednost predstavlja vrednost, po kateri so bile stvari

nabavljene. Sedanja vrednost odpisanih stvarije ni6.

Na zapisnik ni pripomb, niti vpra5anj

K 6) Poslovno in finandno porodilo

Ravnateljica Bojana Verdinek in radunovodkinja Gordana Ram5ak sta poro6ali o poslovnem in

finan6nem poslovanju v letu 2022.

Navzodi so predlagali, da se vse kratice v poslovnem poro6ilu obrazloZijo v legendi za lale

razumevanja besedila. Ravnateljica Bojana Verdinek je podala tudi dodatno razlago glede kadrovske

sheme zaposlenih v lelu 2022 in vlogo logopedinje in surdopedagoginje kot zunanje sodelavke.

Navzodi drugih pripomb niso imeli in so soglasno sprejeli

Sklep 4: Potrdi se poslovno in finandno porodilo za leto 2022.

Sklep 5: Celotni preseZek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2022 se nameni za nabavo

osnovnih sredstev, pokrivanju stro5kov vzdrZevanja in ostalih stro5kov v skladu s potrebami

5ole.

K 7) Finandni in kadrovski nadrt 2023.



Ravnateljica Bojana Verdinek in radunovodkinja Gordana Ram5ak predstavita finandni in kadrovski

nad,rlzaleto 2023.

Navzodi 6lani so pri pregledu finandnega porodila za leto 2023 opozorili, da je nadrtovani znesek stro5ka

za elektridno energijo in toplovod glede na stroSke za leto 2022 absolutno prenizek glede na povi5anje

cen energentov (elektrika in toplovod) na tem trgu, zato predlagajo, da se na Obdino Ravne na

Koro5kem, kot ustanovitelja, naslovi pobudo glede na poviSanje cen v januarju (plin, toplovod, elektrika)

in predvidoma 5e komunala... za dodatno povedanje finandnih sredstev iz obdinskega proradunaza

poplaCilo stroSkov energentov v letu 2023.

Ravnateljica pojasni, da usklajevanja z obdinsko sluZbo Ze potekajo.

sklep 6: soglasno se sprejmeta finandni in kadrovski na6rt za leto 202J.

Sklep 7: Soglasno se sprejme pobuda za povedanja dodatnih finan6nih sredstev za popla6ilo

stroikov energentov v letu 2023 - vir proradun ob6ine Ravne na Koro5kem.

1( 8)

Ravnateljica predstavi plan investicij, investicijskega vzdievanja in nabav osnovnih sredstev v letu

2023.

Sklep 8: Soglasno se potrdi plan investicij, investicijskega vzdrZevanja in nabav osnovnih
sredstev v letu 2023 - vir prora6un Obdine Ravne na Koro5kem. Plan je priloga temu zapisniku.

Ke)

Svet zavoda ugotavlja delovno uspeSnost ravnatelja na podlagi meril, kijih doloda Pravilnik o merilih

za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev s podrodja Solstva (Ur. /. RS, 5t. 81/06, 22J08, 39/08-
popr., 104/09, 4/10 in 6/12) in na podlagi Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje

delovne uspe5nosti direktorjev s podrodja Solstva (lJradnil,'sf RS, St. 28/21) ter upoStevajoc dolodbe

Zakona o sistemu plac v javnem sektorju (Uradnil,sf RS, St. 108/Og - uradno preiiSieno

besedilo, 13/10" 59/Jg 85/10. 107/10. 35/11 -ORZSPJS49a, 27/12 - odl. tJS, 4O/12 - ZUJF, 46/19 2S/14 -
zFU, 50/14, 95/14 - zuPPJSl s, a2/1s. 23/17 - ZDodv, 67/17. g4/19 in 204D1)

Ocena delovne uspe5nosti ravnatelja zfema porodilo ravnatelja o realizaciji letnega programa zavoda
oziroma letnega delovnega nadrta za Solsko leto ter letnega porocila ravnatelja o dose2enih ciljih in

rezultatih v letu 2022.

Za delovno uspe5nost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2 o/o oziroma, 6e so za to izpolnjeni vsi

pogoji, do najved 5 % njihove letne osnovne pla6e.

Glede na to, da so bile okoli5dine, v katerih so delovali vzgojno-izobraZevalni zavodi v letu 2022, zelo
zahtevne in so od ravnateljev/direktorjev terjale veliko dodatnih naporov, Ministrstvo za izobra1evanje,



znanost in Sport svetom zavodov priporoda, da za redno delovno uspe5nost ravnatelja/direktorja

namenijo 5 % letne mase osnovne plade ravnatelja/direktorja.

Po razpravije svet Sole ocenil ravnateljico Sole Bojano Verdinek po naslednjih sklopih:

1 . Realizacija obsega programa - 25 %.

2. Kakovost izvedbe programa -35o/o.
3. Razvojna naravnanost zavoda -35%o.
4. Zagotavljanje materialnih pogojev - 5o/o.

Sprejet je bil

Sklep 9: Navzo6i 6lani sveta ugotavljajo, da je ravnateljica dosegla 100 % vrednosti meril za

ugotavljanje dela plade za delovno uspeSnost.

Sklep 10: Ravnateljici se za delovno uspe5nost nameni 5 7o osnovne plade za leto 2022.

Svet Sole posreduje oceno delovne uspe5nosti oziroma odlocitev o vi5ini dela plade za redno delovno

uspeSnost ravnatelja posreduje v soglasje ustanovitelju (ObCini Ravne na KoroSkem).

lzpolnjen in podpisan ocenjevalni list, skupaj s soglasjem ustanovitelja, se po5lje na Ministrstvo za

izobralevanje, znanost in Sport najkasneje do 30. 4.2023.

K 10) Predsednica povpra5a 5e po predlogih in navzodi 6lan izpostavi problematiko namenskega

parkiri56a zraven Sole. Zaradi vremenskih razmer ima parkiri56e mnogo lukenj, zaradi katerih je voZnja

oteZena, blato pa onemogoda normalno hojo s parkiri56a. elani Sveta Sole podajajo vpra5anje tako

ravnateljici kot ustanovitelju, kdaj se planira preplastitev oziroma ureditev parkiri56a.

Sejo smo zaklju6ili ob 18:30.

Zapisala:

Monika Mravljak

Predsednica sveta Sole:

Karolina Kumprej Pedednik

PR!LOGE:

Priloga 1: Plan nabave osnovnih sredsfev in tekoiih vzdrZevalnih del za leto 2022.
Priloga 2: Obrazec - ugotavljanje delovne uspeSnosfl.
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3 PLAN INVESTiCiJ,lNVESTiCiJSKEGA VZDRZEVANJAIN NABAV OSNOVNIH

SREDSTEV V LETU 2023-ViR PRORACUN OBCiNE RAVNE NA KOROSKEM

S″ka′ Of Tθm′nSk′ ρ′an kO百JOe′υa″nar7.SredSreソ fOd′ηarCa d0 0々fObra 2022

Predlog investicij je bil prvotno veliko vedji, kot je predlaganih sredstev v obdinskem

proradunu za leto 2023, tako smo se marsicemu odpovedali, npr. posodobitvi 5e

kak5ne udilnice, odsesalni roki v kemijski udilnici, novim vhodnim vratom ... V letu 2022

smo prejeli odlo6bo in5pektorja za elektro in strojno opremo in sanacija bo zahtevala

veliko materialnih sredstev - po oceni vsaj 50.000,00, ki jih bo, upamo, Obdina

zagotovila.

V predlog na postavki Sportna hala (OS PreZihovega Voranca) smo dali prekritje

strehe (kolikor 5e ni posodobljena) (Tudi ta stroSek bo nujen, da nam deZ ne bo mocil

novega parketa.) in nove blazine na letvenikih ter nekaj drugih manj5ih popravkov. V

cim bliZji prihodnosti bo nujno potrebna energetska sanacija objekta (fasada, okna,

luci), sajje dotrajan objekt zelo potraten.

ViR FINANC.VREDNOST V C

KOLESARN:CA
5.000,00

INA (delno),

celotna inv.10.000,00

O

■■

■

Skupaj 33.000,00

「
11

Vir: Poslovno porodilo za leto 2023

18.000,00

IKT oprema 10.000,00

INA



Obrazec: Ugotavljanje delovne uspeinosti ravnatelja

Obこ ina: RAvNE ne xonoSxem

Zavod: oS pne2xovEcA voRANcA RAVNE NA

Ravnatelj oz. ravnatelji BOJANA VERDINEK

Ocenjevalno obdobie od: f 01.01.2022     1     do: 31. 12.2022 St.dni 36題

Na podlagi 19- Elena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe6nosti direktoriev s podrodja Solstva (v

nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenievalno obdobje ugotavlja, da:

lzpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda

1" Realizacija obsega programa -do25% 25=00 %

2, Kakovost izvedbe prograrna - do 35 % 35100

3, Razvojna naravnanostzavoda - dq 35 %

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %

:     35,001,6

1 5,001%

JE clirektor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpnvil pomanjkljivosU. kl
jih ie ugotovil ln5pektorat RS za $olstvo in 6port ali RaCunsko sodl60e RS?

DA

JE zavod dobil negativno mnenje Ra€unskega sodi5ia RS? NE

ySOTД ttE‖ DOSE]日WH ODSTO=KOyr 100,00

UGO丁OVITVENi SKLEP:

Svet zavoda je na seji Onel ry zOZl lrgotorit, (ustrezno obkrozite)

1 " Ravnatelj na podlagi 19. 6lena pravilnika ni upravif,en do dela plabe za delovno uspe$nost.

2" Ravnatelj je dosegel 100,00 % vrednosti meril za ugotavljanje deia plaee za delovno uspe5nost.
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