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Ztlleva: Predlog za tzdaio soglasja za izplaiilo dela plade za redno delovno uspe5nost
direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je
Obiina Poddetrtek

S 1 . julijem 2020 se je za javne usluibence sprostilo izpladevanje redne delovne uspe5nosti v
skladu z dolodbami Zakona o sistemu plad v javnem sektorju (Uradni list RS. St. 108/09 -
uradno predi5deno besedilo, 13110,59110,85/10, 107/10, 35/1 I - ORZSPJS49a.27/12 - odl.
us, 40/12 - zuJF, 46/13, 2s/t4 - ZFU, 50114, 95/14 - ZUPPJSII, 82115,23117 - ZDOdv,
67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS,

st. s7l08, 23t09,9l/09,89/r 0, 89/10, 40112, 46113,95114,91lls,21/17, 46117 ,69117 in 80118,

v nadaljevanj u: KPJS).

V skladu s 3. odstavkom 22.a Elena ZSPJS vi5ino dela plade za redno delovno uspeSnost

ravnateljev, direktorjev in tajnikov dolodi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi
meril, ki jih dolodi pristojni minister. Vi5ina redne delovne uspe5nosti direktorja se dolodi na

osnovi ocene po merilih, dolodenih v pravilniku za posamezno podrodje javnega sektorj4
upoStevaje poslovno porodilo proradunskega uporabnika. UpoStevaje dolodbo tretjega odstavka

7. dlena Uredbe o pladah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, St. 68/17 ,4/18 in 30/l 8,

v nadaljevanju: Uredba) mora organ, pristojen za imenovanje direktorj4 pri odlodanju o vi5ini
dela plade za redno delovno uspeSnost pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru osebjavnega
prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proraduna lokalne
skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministra. Soglasje mora biti izdano
najkasneje 30 dni po prejemu vloge za izdajo soglasja. ie ustanovitelj soglasja v 30 dneh od
prejema popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje ne zawne, se Steje, daje soglasje dano.

Na podlagi navedenega so bile na Obdino Poddetrtek naslovljene vloge svetov zavodov za

podajo soglasij k izpladilu dela plade za redno delovno uspe5nost direktorjev in ravnateljev
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanovitelj ica j e Obdina Poddetrtek.

Obseg sredstev za redno delovno uspe5nost direktorjev se v skladu z dolodili KPJS za leto 2020

dolodi v vi5ini 270 sredstev za osnovne plade v obdobju od julija 2020 do decembra 2020. Vi5ji
obseg sredstev za redno delovno uspeSnost se lahko dolodi le, de se pri tem ne posega v obseg

sredstev za redno delovno uspesnost ostalih javnih usluzbencev in de ima proradunski

uporabnik za ta namen zagotovljena sredsrya. Skupen obseg sredstev za pladilo redne delovne

uspeSnosti lahko ma5a najm anj 2o/o inne ved kot 5% letnih sredstev od osnovne plade.



Spodnja tabela prikazuje viSino dela plad za redno delovno uspe5nost direktorjev in ravnateljev,
kot so jo dolodili sveti zavodov:

Pripravila: Katja Mlaker
viSja svetov I

Javni zayod ravnatelj/direktor Ocena redne
delovne
uspeStrosti

ViSina dela plate za redno
delovno uspesnost (bruto)

VIZ III. OS Roga5ka Slatina Apoloniia KunStek 100v, 834,68 EUR (oz. 5%)
Osnovna Sola Pod0etrtek Sonia Svaiger 99% 938,90 EUR (oz. 5%)
Glasbena Sola Roga5ka Slatina Tatiana Solman 100% 868,06 EUR (oz. 5%)
Liudska univerza Roga5ka Slatina mag. Lidiia Sovinc 100% 802,58 EUR (oz. 5%)
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PREDLOG SKLf,PA ST. I:

Obiinski svet Obiine Podietrtek daje/ne daje soglasje k viiini dela plaie za redno delovno
uspe5nost ravnateljice VIZ lll, OS Roga5ka Slatina, ge. Apolonije Kun5tek, za obdobje
od 01. 07. 2020 do 31.12.2020, v vi5ini E34,6E EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST.2:

PREDLOG SKLEPA ST.3:

Obiinski svet Obdine Podietrtek daje/ne daje soglasje k viSini dela pla6e za redno delovno
uspelnost ravnateljice Glasbene Sole Roga5ka Slatina, ge. Tatjane Solman, za obdobje od
01. 07. 2020 do 31. 12. 2020, v viSini 868,06 EUR bruto.

PREDLOG SKLEPA ST.4:

Obiinski svet Obiine Podietrtek daje/ne daje soglasje kvi5ini dela plade za redno delovno
uspe5nost direktorice Ljudske univerze Rogalka Slatina, ge. Lidije Sovinc, za obdobje od

01. 07. 2020 do 31. 12. 2020, v viSini 802,58 EUR bruto.

Obiinski svet ObEine Poddetrtek daje/ne daje soglasje kviiini dela plaie za redno delovno
uspeinost ravnateljice Osnovne Sole Poddetrtek, ge. Sonje Svajger, za obdobje od 01.07.
2020 do 31.12.2020,v vi5ini 938,90 EUR bruto.
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Zadevai Pro5nja za soglasje k ugotovljeni delovni uspesnosti ravnateljice VIZ lll. OS
Rogaska Slatine, Apolonije Kunstek

SpoStovan gospod 2upan!

Svet zavoda VtZ ttt.OS Roga5ka Slatina je na 14. seji, dne, 10. 3. 2Q21 izvedel postopek
ugotavljanja delovne uspesnosti ravnateljice Apolonije KunStek za ocenjevalno obdobje od 1. '1.

2O2O do 31. 12.2O2O.
Na podlagi dokumentiranega porodila ravnateljice so dlani Sveta zavoda podali in soglasno potrdili
pripadajode odstotke po posameznih toikah ocenjevalnega lista.

V prilogi vam posiljamo izpolnjen ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspeSnosti ravnateljice
Apolonije Kunitek ter Vas prosimo za VaSe soglas.je.

S spo5tovanjem.

Predsednica sveta zavoda
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Obrazec: Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnatelja

ObEiNA: ROGASKA SLATINA

zayodt vlz lll. ostitovNl sola RoGASKA sLAT|NA, tztetni6ka utica 15

Ravnatelj oz. ravnatelji Apolonija Kunstek, prof

Ocenjevalno obdobje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020 St. ant 360

Na podlagi 19. alena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s podrodja Solstua (v
nadal.ievaniu; pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenjevalno obdobje ugotavlja, da

JE zavod posloval z izgubo? NE

JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanikljivosta, ka

jih je ugotovil lnspektorat RS za Solstvo in iport ali RaCunsko sodisde RS? DA

JE zavod dobil negativno mnenje Raeunskega sodis6a RS?

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

'f . Realizacija obsega programa -do25f, 25,OO yo

2. Kakovost izvedbe programa - do 35 % 35,00 %

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 %

4. Zagotavljanje materialnih pogojev . do 5 % 5,OO yo

VSOT A VS EH DOS EZEN I H ODSTOTKOV : 100,00

UGOTOVITvENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne 10.3.2021 ugotovil

1. Ravnatelj na podlagi 19. dlena pravilnika ni upraviden do dela plaae za delovno uspe6nost

2. Ravnatelj je dosegel 100,00 V" vrednosti meril za ugotavljanje dela plade za delovno uspeanost

Predsednik sveta zavodaDrtur' 40,1. [014
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,t.: 9OO-2/2O2L-26

ogtrNa pooeernrrx

Zupan

Peter Misja

Tr5ka cesta 5

:zsa pooeerRrEx

ZADEVA: Sotlasje pri doloianje delovne uspeinosti ravnatelja

V skladu s tretjim odstavkom 22.a ilena ZSPJS viSino dela plaie za redno delovno uspelnost direktorjev
doloai organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, kijih dolodi pristojni minister, v iolstvu
je to Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev s podrotja Solstva. Upoitevaje
doloabo tretjega odstavka 7. ilena Uredbe o plaeah direktorjev (Uradni list RS it. 68/77 ' 

4/18' 30/18'
2o3l2Ol mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odlodanju o viSini dela plade za redno

delovno uspeinost pridobiti soBlasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru

oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proraauna lokalne

skupnosti, v tem primeru je potrebno tudi soglasje pristoinega ministra.
V skladu z doloibami Uredbe (drugi odstavek 7. tlena), direktorjem pripada redna delovna uspeinost
v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor
(uradni tist Rs, 5t. s7 /o8,23/09,9L/O9,89/70,89170,401L2,46/t3,gslt4,9rlts,ztlt7,46/77,69h7
in 80/18, v nadalievanju: KPJS). Skupen obseg sredstev za platilo redne delovne uspeinosti javnih

usluibencev za leto 2008 znaia, upoitevaje dolotbo 27. alena KPJS,2% letnih sredstev za osnovne

plate. V skladu z dolodbo drugega odstavka 7. alena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspeinost

lahko doloii tudi v viijem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s KPJS, pod

pogoiem, da viSji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspelnost javnih usluibencev in

pod pogo.jem, da so sredstva za ta namen zagotovl.iena. Glede na dejswo, da sta slednja pogoJa

izpolnjena, je Svet VIZ lll. OS Rogaika Slatina sprejel sklep, da se skupen obseg sredstev za pladilo redne

delovne uspeinosti ravnateljice za leto 2020 se doloai v obsegu 5 %. Glede na to, da Uredba v primeru

direktorjev/ravnateljev javnih zavodov posebej ne doloda pristojnosti za doloiitev viijega obsega

sredstev redne delovne uspeinosti (nad zaSotovljenim v skladu s KPJS), o tem odloia organ, ki je

pristojen za dolotitev vi5ine dela plaie za redno delovno uspeinost direktorja/ravnatelia, torej organ

pristojen za imenovanje ravnatelja javnega zavoda.

Ravnatel.i ni upraviaen do dela plaEe za delovno uspelnost, te v ocenjevalnem obdobju zavod posluje

z izgubo ali te zavod dobi negativno mnenje Raaunskega sodiita Republike Slovenije, ki se nanaia na

das trajanja mandata ravnatelja. V javnem zavodu VIZ lll. Rogaika Slatina ni navedenih ovir za izpladilo

delovne uspeinosti. Prav tako pojasnjujemo, da sklep ne bo imel nikakrinih posledic oz. ne ustvarja

novih obremenitev za proraiun ustanovitelia.



Skladno s predhodno navedenim, prosimo obaine ustanoviteljice, da izdajo potrebna soglasja za

naslednje:

1. Obseg sredstev za plaiilo redne delovne uspeinosti ravnateljice za leto 2020 se doloti v obsegu

100 %, saj je izpolnjen pogoj, da ta obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost
javnih usluZbencev in so sredsNa za ta namen zagotovljena.

2. Odloiitev o viSini dela plade za redno delovno uspeinost ravnateljice VIZ lll. 05 Rogaika Slatina.

Skladno s prejeto oceno redne delovne uspesnostl v viSini 100 %, se doloai del plafe za redno

delovno uspeinost v viSini 834,68 evrov bruto.

Pripravila: Olga Drofenik l. r.

Priloga:
- sklep o doloaiwi ocene RDU 2a ravnateljico

- sklep o doloiitvi viiine dela plade za RDU za ravnateljico

Predsednica Sveta
VIZ lll. Rogalka Slatina:
Darij
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Datum:15.3.2021

Na podlagi doloailzakona o sistemu plad vjavnem sektorju (Ur. L Rs, it. 108/09-zsPJs-UP813 s spremembami),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. l. RS, it. 57108 s spremembami), Uredbe o plaiah direktorjev v javnem
sektorju (Ur. l. R5, it. 68/2017, 412078, 3012078, 7512079 - ZUPPJS2021, v nadatjevanju: UpDJS), pravilnika o
merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev s podroija lolstva (Ur. l. RS, it. 81/06, 22108, 39/08-popr.,
Lo4/o9, 4170, 6/12 in 28/27), zakona o ukrepih na podrodju plai in drugih stro5kov dela v javnem sektorju za
leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS, it. 75/2019,739120 ZUpPJS2O2l), tV. dena pogodbe
o zaposlitvi 5t. 100-4/2019-1 z dne 16.2.2019, sklepa 14. redne se.ie Sveta vtz t. o5 RogaSka slatina z dne 1.0.
03. 2021 pod toako 7. o obsegu sredstev za plaiilo redne delovne uspeinosti ter Sklepa o doloiitvi ocene redne
delovne uspesnosti ravnateljice VIZ lll. OS Rogaika Slatina za leto 2O2O, at.9OO-212O212, z dne 10.3.2021, Svet
zavoda VIZ lll. OS Rogaika Slatina sprejme naslednji

SXLEP

O OOTO.ITVI VISINT DEIA PtA'E ZA REDNO DETOVNO USPESNOST RAVI{ATEUICE
VIZ lll. OS RogaSka Slatina za OBDOBJE OD 01. 07. 2O2O DO 31. t2.2OZO

1. Ravnateljici VIZ lll. 05 Rogaska Slatina se za obdobje od 7.7.2O2O do 37.72.2020 skladno z obsegom
sredstev za delovno uspeinost direktorjev, ki je bil doloien na 14. redni seji Sveta VIZ Ill. OS Rogaika
Slatina 2 dne 10.03. 2021, ter skladno s prejeto oceno redne delovne uspe5nosti v viiini5 %, doloii del
plaae za redno delovno uspeinost v viSini 834,68 evrov bruto.

Obrazloiitev:
Svet zavoda VIZ lll. OS Rogaska Slatina je na svoji 14. redni seji z dne 10. 3. 2021 doloail skupen obseg sredstev
za plaiilo redne delovne uspesnosti ravnatetice za leto 2020, v visini 5 %, sa.iie izpolnien pogoi, da te obseg ne
posega v obseg sredstev za redno delovno uspesnost ostalih javnih usluibencev in so sredstva za ta namen

zagotovljena. Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktorjev s podrofja 50lstva
(Ur. l. RS, 5t. 81/06, 22108,391o8-popr., 704/09, 4llo,6112 in 28/21-l )e rcvnateliica prejela oceno 100 %, redna

delovna uspesnost pa se.ii je doloiila v viSini 834,68 evrov bruto. Skladno z navedenimi podlagami se ie tako

ravnateljici dolotila viiina plaae za redno delovno uspesnost, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Navedeni del plaie

za redno delovno uspeinost se ravnateljici izplaia po prejemu soglasja obtin ustanoviteljic.

Pravni pouk:

Zoper ta sklep je moina pritoiba v roku 8-ih dneh od vroiitve tega sklepa. Pritoiba se vloii pisno in se naslovi na

Svet VIZ lll. OS Rogaika Slatina.

Predsednica Sveta VIZ lll. Os
Rogaika Slatina:

Apolonija Kun6tek, ravnateljica,
Personalna mapa javnega usluibenca
arhiv

Darija ni

2. Napodlagi T. alena Uredbe o plaaa h direktorjev v javnem sektorju mora organ, pristojen za imenovan.ie
direktorja (ravnatelja) pri odlotanju o viiini dela plaie za redno delovno uspesnost direktorja pridobiti
soglasje ustanovitelja.
Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitel.i .ie lokalna
skupnost in se ne flnancirajo iz proraauna lokalne skupnosti, v tem primeru je potrebno tudi soglasje
pristoinega ministrstva - Ministrstva za izobraievanje, znanost in iport. lzplaiilo delovne uspesnosti se
opravi po prejemu soglasij iz prejsnje toake.

Vrodeno:



Na podlagi dolotil Zakona o sistemu plaa v javnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 108/09-ZSpJS-U pB13 s
spremembami), Uredba o plaiah direktorjev javnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 58/2017, 4/ZOfg, 3O/ZO!5,
75/2019 - ZUPPJSIO?L, v nadaljevanju: UPDJS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspelnosti
direktorjev s podrodja iolswa (Ur. l. R5, 5t. 81/06, 2uO8,39108-popr., rO4/09,4/1O,6172 in 28/2L1, zakona
za uravnoteienje javnih financ (Ur. l. RS, 3t. 40/12 in naslednji, v nadaljevanju: ZUJF), Zakona o ukrepih na
podrodju plat in drugih stroSkov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin
(Ur. l. R5, it.75/2019; ZUPPJSZOZII, Uredbe o napredovanju javnih uslu:bencev v pladne razrede (Ur. l. RS
5t, 51/08 in naslednji, v nadaljevanju: Uredba), Dogovora o plaCah in drugih stroskih dela v javnem sektorju
(Ur. L RS, 5t. 80/18, v nadaljevanju: Dogovor) in lV. tlena pogodbe o zaposli&i 5t. 10O-4/2019-1 z dne
t6.2.2Of9, je Svet VIZ lll.OS RogaSka Slatina na svoji 14. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOE|TVI OCENE REDNE DELOVNE USPESNOSTI

RAVNATEUICE ZAVODA za OBDOBJE OD 01. 01. 2020 DO 31. 1.2.2O2O

t.

RavnateljiciVlZ lll. OS RoSaSka Slatina (v nadaljevanju: ravnateljici) se za obdobje od 01. O1.2O2O do
31. 12.2020 doloti ocena redne delovne uspetnosti.

l.

Svet zavoda ugotavlja delovno uspe5nost ravnatelja na podlagi meril, ki jih dolota Pravilnik o merilih za
ugotavljanje delovne uspeSnosti direktorjev s podrotja Solstva. Z zadnjo spremembo Pravilnika , ki je
bila objavljena v Uradnem listu 5t. 6/12 se je poenostavil postoke ugotavljanja delovne uspeinosti s

podroija direktorjev s podroaja Solstva, v katerem so izstopali preobseini in podrobni ocenjevalni listi.
Edini merili, od katerih je odvisna vi5ina dela plaie za delovno uspesnost ravnatelja sta:
- izpolnitev letne8a programa dela oziroma
- zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda.

Ravnateuici se ocena redne delovne uspetnosti za obdobje od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 doloai na
podlagi izpolniwe letnega programa ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda
v skladu z naslednjimi kriteriji:

1. Realizaciia obseqa orosrama -do25%

Obrazloiitev:
Realizacija obveznega programa v 1. triadi je bila 98,74 %, v 2. triadi 99,23 % in v 3. triadi 97,73 %.

Skupaj je bila realizacija obveznega programa OSPPNIS 98,56 %. V PPV|je bila realizacija obvezne8a
programa 97,95 %.

Realizacija dopolnilnega pouka je bila 99,59 %, dodatnega pouka 99,96 % (skupaj 99,77 %). Realizacija

interesnih dejavnostije bila 93,38 %.

Realizacija obveznega programa in realizacija raz3irjenega programa kljub poteku pouka na daljavo
dosega realizacijo nad 95,00 %, zato se za realizacijo obsega programa dodeli 25%.

2. Kakovost izvedbe rosrama- do 35 %

Obrazloiitev:
Na ioli je vpeljan sistem samoevalvacUe. StarIi utencev so resili evalvacijske vprasalnike, s katerimi so

izrazili svoje mnenje o poautju uiencev v 5oli, sodelovanju stariev s strokovnimi delavci, zadovoljstvu z

znanjem in odgovornostjo strokovnih delavcev, sodelovanju stariev na roditeljskih sestankih, govorilnih



urah, prirediwah, o sodelovanju s iolsko svetovalno sluibo in ravnateljico, o poteku vzgojnih dejavnosti
Sole in ustreznosti vzgojnih ukrepov. Vpraialnik je izpolnilo 25 stariev.
Rezultati vpraialnika so pokazali, da le s potekom dela na Soli zadovoljnih 85,71 % stariev, srednje
zadovoljnih je 5,71 % stariev, nezadovoljnih je 0,57 yo vpraSanih star5ev, 8 % stariev pa nima mnenja.
V skladu z navodili za izvedbo NPZ je ravnateljica pripravila nairt za izvedbo nacionalnega preverjanja
znanja na Ioli, ki pa zaradi znanih ukrepov ni bilo izpeljano, saj je v tem iasu potekal pouk na daljavo.

Sola je nabavila vet lfi opreme (prenosne raiunalnike, tablice), breziiano omreije, 2 diapro.iektorja,

veliko didaktitnih uCil in pripomoikov za vsa predmetna podroija, strokovno literaturo in leposlovje za

knjiinico.
Sola razvija in daje poseben poudarek dejavnostim, na podla8i katerih je prepoznana v sirsem prostoru,

vkljuaena ie v 5tevilne projekte (Evropska >shema Solskega sad.ja in zelenjave(, Bringing sport to children
with special needs; Specialna olimpiada; Projekti v sodelovanju s policijo in gasilskim domom; Pasavtek;

Rastem s knjigo - nacionalni projekt; Tradicionalni slovenski zajtrk; Bralna znatka; Sodelujoda Sola v
projektu "Mreia strokovnih institucij", projekt Bodi dober, bodi kul (posnetek na spletni strani), Z roko v
roki proti odvisnosti, Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela), sodeluje na

razstavah (Razstava roenih del Obmotnega drustva invalidov Zgornje Posoteue v KD Bistrica ob Sotli,

izdelava izdelkov iz lesa, izdelovanje novoletnih vo5iilnic, izdelava aranimajev za okrasitev ob novem

letu), na nateiajih (12. nateaaj Cinkarne Celje, natetaj )IGRAJ SE z MANO( in natedaj )R|5EM z.A

PRUATEUA(), sodelovanje pri pripravi programa v Pegazovem domu, sodelovanje na Solskem tekmovanju
v matematiki.
Dodatni programi, dejavnosti in vsebine se na 5oli uresniiujejo z nadstandardnimi programi: interesna

dejavnost specialna olimpiada (priprava na tekmovanja, obisk plavalnega ba2ena), interesna dejavnost
angle3iina za utence druge triade, sodelovanje v projektu Bringing sport to children with special needs

fioga za otroke, uienje plavanja neplavalcev, borilne ve5tine itd.).
Ravnateljica izvaja supervizijo skozi spremljanje dela strokovnih delavcev (pregled letnih priprav za

posamezna predmetna podroija, dnevne priprave za dni dejavnosti, natanaen pregled oddane
dokumentacije ob zakljutku tolskega leta).

za kakovost izuedbe programa se ravnateljici dodeli 35 %.

3. Razvoina naravna nost zavoda do 35 %

Obrazlolitev:
Delo na Soli poteka v skladu s predhodnim nadrtovanjem in sicer po LDN in finaninem naartu zavoda.

V letu 2020 je ravnateuica pri pouku na daljavo dnevno spremljala delo uaiteljev oz. pripravljeno

gradivo za udence ter dajala sprotne povratne informacije.
Vsem zaposlenim je bilo omogoieno nadaljnje izobraievanje in usposabljanje v nadrtovanem obsegu in

tudi dodatno, kar ni bilo predhodno nairtovano, ampak je bilo v interesu zaposlenih. Ravnateljica se je

udeleievala strokovnih sreianj ravnatel.iev osnovnih in glasbenih 5ol, aktivov ravnateljev OSPP in

obmodnih aktivov, izobraievanj na loli in nekaj izobraievanj na daljavo (vezano na pouk na daljavo).

5ola se je skozi celo leto uveljavljala v Sirsem okolju: sodelovanje na proslavah (lolske, dom za starostnike,

druswa, sosednje 5ole...), vkljuEevala v raztitne prolekte (mednarodni projekt Erasmus+ )Brin8ing sport

to children with special needs(), sodelovala na tekmovanjlh, na natedajih ter pripravljala prispevke na

spletni strani 50le ter v lokalnih aasopisih.

Za razvojno naravnanost zavoda se ravnateljici dodeli 35 %.

ZaPotavl ianie material n h ooeoiev -5%4

Obrazloiitev:
5ola je pridobila donatorska sredspa v gotovini (GlC gradnje - 420,00 €, Solska stojnica (Solska sklad)

- 173,4O €, Dinos - 164,00 €).



Z oddajanjem telovadnice v najem v popoldanskem Casu je Sola Pridobila Eotovinska sredstva od

naslednjih lokalnih ustanov oz. druitev: Zdravstveni dom Smarje pri JelSah, Franci Kamenlek s.p. in

Boksarski klub Legionar, v vrednosti 232,50 €.

Sola je prejela tudi veliko materialnih in ostalih donacij za Tradicionalni slovenski zajtrk (med); ob

boiitu (darila za uience - akcUa Rdeia kroglica); za sodelovanje pri proiektu eisti zobki (darilca za

nego zob za u.ence - ZD Smarje pri Jelsah),

Pridobila je 5e nekatera druga sredstva:
- 641,03€ obiina Rogalka Slatina (razpis za sofinanciranje sporta),
- 1.108,20 € Zavarovalnica Triglav (bonus),

- 262,12 € Shema Solskega sadja in zelenjave,
- 2 prenosna raiunalnika (Ames in Lions klub Rogaska).

Za zagotavljanje materialnih pogojev se dodeli 5%.

Donacije v letu 2O2O so znaiale 151,98 EUR, kar predstavlja v celotnih prihodkih zavoda 0,02 %

r.

DoloEitev ocene redne delovne uspesnosti za obdobje od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Ravnateljicivtz t.OS Rogalka Slatina pripada del pla.e za delovno uspelnost, ie vsaj delno izpolni vsako

posamezno merilo iz tega sklepa. Doselena merila, izralena v %i27.,2.3- in 4. toake ll. alena tega sklepa, se

se5tevajo.
Na podlagi 7. tlena Uredbe se ravnateljici vlz lll.O5 Rogaska Slatina na podlagi doseienih meril iz ll. alena

tega sklepa doloti redna delovna uspelnost v visini 5 %.

tv.

Na podlagi uPDJs, zuJF, zuPPJsao2L in Dogovora, se del place za redno delovna uspeinost ravnateljici vlz
t. OS Rogaska Slatina izplaaa za obdobje od 1. 7. 2O2O do 3f.12.2020, o aemer bo ravnateljici izdan poseben

sklep.

Stevilka: 900-2/2021-22

Datum:16.3.2021

Predsednica Sveta
Vlz lll. OS Rogalka Slatina:

nik

a

c

Dari.ia
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Spoitovani,

v skladu s poiasnilom Ministrswa za iavno upravo in 7. tlenom Uredbe o platah direktoriev v
javnem sektoriu vas vljudno prosimo za soglasje ustanovitelja pri doloditvi redne delovne
uspeinosti ravnateliice, sprejete na Svetu zavod,a, dne 9.3.2027.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Sonja Svaiger
ravnateljica
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Zadeva: Soglasie ustanovitelia pri dolotaniu delovne uspesnosti ravnateliice



Zavod (naziv in naslov): PoDCETRTEK, TrEka c. 66 , 3254 Podee ek

ZAHTEVEK A IZPLAEILO REDNE DELOVNE USPESNOSTI DIREKTORJEV/RAVNATELJEV
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Svet zavoda ugotavlja delovno uspesnost direktorja/ravnatelja (v nadaljevanju: ravnate[a) na

podlagi meril, ki jih doloda Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosti direktorjev s
podroaja Solstva (Ur. l. RS, 81/06, 22108 (39108 popr.), 104/09, 4110, 6112, v nadaljniem

besedilu: Pravilnik). Z zadnjo spremembo Pravilnika, ki je bila objavljena v Uradnem listu St.

6112 se je poenostavil postopek ugotavljanja delovne uspesnosti direktorjev s podroaja Solstva,

v katerem so izstopali preobse2ni in podrobni ocenievalni listi.

Edini merili, od katerih je odvisna visina dela place za delovno uspesnost ravnatelja, sta:

- izpof nitev letnega programa zavoda oziroma

- zagotavljanja dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda.

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

se ovrednoti v skladu z nasledniimi kriteriji:

"l. Realizaciia obsega program a - do 25 oh

2. Kakovost izvedb€ programa - do 35 %

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 %

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %

Svet zavoda ugotavlja delovno uspesnost ravnatelia v razponu od 0% do zgomie vrednosti

posameznega kriterua.

Uqotavlianie redne delovne uspe5nosti ravnateliev - poiasnila



V pomod pri ugotavljanju odstotka ugotovuene detovne uspesnosti po posameznem kriteriju,
podajamo naslednja (neobvezna) priporocila:

1, Realizacija obsega programa - do 25 olo

Reallzacija obveznega in razsirjenega programa oziroma pouka pri vseh predmetih ter drugih
oblik \rzgojno-izobra2evalnega dela z uCenci nad 95%, oziroma v obsegu, ki presega minimalno
stevilo ur za uresnicevanje ucnega nadrta ob upostevanju dodatne kvalitativne in kvantitativne
analize realizacije programa in drugih elementov, ki so razvidni iz LDN in poroCila ravnatelja.

2. Kakovost lzvedbe prognama - do 35%

SamoevalvaclJa
Vpeljani sistem samoevalvacije vkljucuje ugotavljanje pridakovanj udencev, starsev in
zaposlenih in drugih zainteresiranih. Razkorak med pricakovanji in dejansko dojetim
zadovoljstvom je osnova za izvedbo izboljtav, ki so dolocene v akcijskem naertu. Zaznani so
trendi izboljsav kot posledica ucinkovite izvedbe akcijskega nacrta.

Anallza lzvedbe nacionalnega preverjanJa znanja v prstoklom Solskem letu
V skladu z navodlli za izvedbo ravnatelj pripravi podrobneisi izvedbeni nacrt nacionalnega
preverjanja znanja na Soli, v sodelovanju z uCitelji analizira dosezke NPZ in pripravi sintezno
porooilo, pripravi predloge izbolisav kvalitete poucevanja na podlagi porocil uciteljev ter opravi
analizo doseganja ciljev, vsebovanih v predlogih za izboljsavo kvalitete poucevanja iz
predhodnega nacionalnega preverjanja znanja.

lzvajanje dodatnlh ln nadstandardnih dojavnosti
lzvedba letnega programa dela je zahtevala nadpovprecno delovno obremenitev ravnatelja
(vodenje investicije pri gradnji, ob vidno izralenem prizadevanju za zgledno opremljenosl,
\zddevanje stavbe ter urejenost okolja). Sola razvija in daje poseben poudarek dejavnosU, ki je
njena posebnost, na podlagi katere je prepoznavna v Sir5em prostoru. Sola izvaja dodatne
programe, dejavnosti in vsebine, ki predstavljajo obogatitev in poglabljanje uanih vsebin, ki

\rzgajajo in ozaves.ajo ucence o pomenu trajnostnega razvoja, varcne rabe energije in

varovanja okolja. Sola zagotavlja ustrezno IKT in opremo, omogoca usposabljanje strokovnih
delavcev za uporabo IKT ter spodbuja uporabo IKT pri pouku. Sola izvaja supervizijo za

strokovnedelavce...

Drugo



3. RazvoJna naravnanost zavoda - do 35 %

Letno naErtovanje vkljuCno s poslovnlm na6rtovanjem in programom razvoja
lz LDN je ruzvidna povezava s programom razvoja. Jasno so predstavljenr cilji, vezani na udni

uspeh, zadovoljstvo udelezencev v procesu vzgoje in izobrazevanja, trajnostni razvoj,

zagotavtjanje materialnih in drugih pogojev dela. V LDN je opredelien program dela, iz katerega
je jasno razvidno kako bodo cilji dose2eni. Projekti, ki so vkljudeni v LDN, se navezujejo na

vizijo, poslanstvo in vrednote Sole. V LDN je dolodeno kako pogosto in s katerimi metodami in

oblikami dela se preverja njegovo uresnicevanje. Program razvoja Sole vsebuje okvirne cilje, ki

podpirajo vizijo, poslanstvo in vrednote in vklju0uje strategije za doseganje le-teh. Program

razvoja vzpodbuja trainostni razvoj. Uresnidevanje programa razvoja se preveria letno in

predlaga njegove izbolisave.

Hospitac e ln posvotovalni razgovod z ucltefi ln ostallml strokovnlmi dolavcl tar analiza
ln spremlranJo hospltacI
Ravnatelj ima izdelan pisni protokol in kriterije za indlarye hospitacij in hospitiacije izvaja

naertno. Strokovni delavci so seznanjeni s kriteriji za iwqanje hospitacij. Na osnovi hospitacij

strokovni delavec pripravi nacrt izboljsav. Ravnatelj s konkretnimi podatki dokazuje ucinke
izhajajoce iz planov izboljsav, pripravljenih na osnovi hospitacij strokovnih delavcev.

Nadaljnje izobralevanje in usposablanJe ravnatelja, uCiteliev ln druglh delavcev Sole

Vsem delavcem omogoca kakovostno izobra2evanje in usposabljanje v obsegu kot je doloceno

s kolektivno pogodbo na osnovi ugotovljenih potreb, izhajajodih iz ugotovitev hospitacU, letnega

razgovora in razkoraka med zahtevanimi in dejanskimi kompetencami delavca. Ravnatelj ima

izdelan nacrt razvoja kadrov in metodologijo, s katero dokazuje ucinke izhaiajoce iz nadaljnjega

izobraZevanla in usposabljanja zaposlenih. Ravnatelj nadrtuje svoi profesionalni razvq, na

osnovi evalvacUe svojega dela izboljsuie svoio prakso vodenja oziroma kompetence in ugotavlja

uspegnost sprememb.

UveljavljanJo Sole v Slr5em okolju
Sola sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih, katerih rezultati se neposredno odrazajo v

znanju, spretnostih, vescinah in vrednotah ucencev, kar dokazujejo izvedene evalvacije

proiektov.

Drugo

4. Zagotav[anJe materialnih pogoJev ' do 5%

Ravnatelj je izvalal razliene aktivnosti in si sistematicno prizadeval za pridobivanje dodatnih

sredstev iz donacij, projektov ESS in drugih virov za i1t4a\e javne sluzbe in izboljsanje

materialnih pogojev za delovanje zavoda.



Obrazec: Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnatelja

Obiina: OBCINA PoEdETRiEK

Zavod: OSNOVNA SOLA PODEETRTEK
_.1

Ocenjevalno obdobje od: 01.07 .2020 St. dni '184

Na podlagi 19. elena Pravilnika o merilih za ugotavljanje dolovne uspesnosti direktorjev s podrodja Solstva (v
nadalievaniu: pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenievalno obdobie .da

lzpolnltev letnega progEma dola ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda

1. Realizacija obega programa - do 25 % 25,00 7o

2. Kakovost izvedb€ programa - do 35 % 35,00 %

3. Razvoina naravnanost zavodS - do 35 % 34,00 %

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 % 5,00 Yo

JE zavod posloval z izgubo? NE
JE di.ektor / ravnateli zagotovil v predpiganih rokih raalizacijo skbpov in ukrspov oziroma odprsvil pomanjk{ivosti, ki

jih je ugotovil lnspektorat RS za Sotstvo in lport ali Raaunsko sodisda RS OA

JE zavad dobil negativno mnenie Raaunskegs sodiJaa RS? NE

VSOIA VSEH ODSTOTKOV: ]Erdil

UGOTOVIWENI SKLEP:

Svet zavoda je na seji dne 9.3. 2021 ugotovil:

'l. Ravnatelj na podlagi 19. dlena pravilnika ni upraviden do dela plaee za delovno uspesnost.

2. Ravnateli ie dosegel 99,00 V" vreanosti meril za ugotavljanje dela plaee za delovno uspesnost.
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Ravnatelj oz. ravnatetji SONJA SVAJGaR

do: 31.1L2O20 l

Predsednik sveta zavoda:
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ZADEVA: Soglasje pri dolodanju delovne uspelnosti ravnatelja

V skladu s tretjim odstavkom 22.a tlena ZSPJS vilino dela plate za redno delovno uspe3nost direktorjev
doloti organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, kijih doloti pristojni minister, v Solswu
je to Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspetnosti direktorjev s podrotja Solstva. Upoitevaje
dolotbo tretje8a odstavka 7. Clena Uredbe o platah direktorjev (Uradni list RS 5t. 68/t7, 4/LA, 3O/1B,
203/2Ol mora organ, pristojen za lmenovanje direktorja, pri odlodanju o viSini dela plate za redno
delovno uspeSnost pridobiti soglasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja je potrebno tudi v primeru
oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proraauna lokalne
skupnosti, v tem primeru je potrebno tudi soglasje pristojnega ministra.
V skladu z dolotbami Uredbe (drugi odstavek 7. tlena), direktorjem pripada redna delovna uspelnost
v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor
(Uradni list RS, lt. s7 /o8,23109,91/09,89/ro,89/ro,4o/r2,46h3,9s/74,gtlts,2rlD, 46/L7,69/L7
in 80/18, v nadaljevanju: KPJS).skupen obseg sredstev za plaiilo redne delovne uspelnosti javnih
usluibencev za leto 2008 znata, upoitevaje doloebo 27. elena KPJS, 2% letnih sredstev za osnovne
plaie. V skladu z dolotbo drugega odstavka 7. ilena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspe!nost
lahko dolodi tudi v viijem obsegu, kot so za ta namen zagotovuena sredstva v skladu s KPJS, pod
pogojem, da viiji obseg ne posega v obse8 sredstev za redno delovno uspelnost javnih usluibencev in
pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena. Glede na dejstvo, da sta slednja pogoja
izpolnjena, je Svet lVlZ GS Roga5ka Slatina sprejel sklep, da se skupen obseg sredstev za platilo redne
delovne uspelnosti ravnateljice za leto 2020 se dolodi v obsegu 5 %. Glede na to, da Uredba v primeru
direktorjev/ravnateljev javnih zavodov posebej ne dolola pristojnosti za doloditev vi3jega obsega
sredstev redne delovne uspe5nosti (nad zagotovljenim v skladu s KPJS), o tem odloda organ, ki je
pristojen za doloditev visine dela plade za redno delovno uspeinost direktorja/ravnatelja, torej organ
pristojen za imenovanje ravnatelja javnega zavoda.

Ravnatelj ni upraviten do dela plate za delovno uspeinost, ie v ocenjevalnem obdobju zavod posluje

z izgubo ali ie zavod dobi negativno mnenje Raaunskega sodisia Republike Sloveni.ie, ki se nana5a na

das trajanja mandata ravnatelja. V javnem zavodu JVIZ Glasbena Eola Rogaska Slatina ni navedenih

ovir za izpladilo delovne uspelnosti. Prav tako pojasnjujemo, da sklep ne bo imel nikakr5nih posledic

oz. ne ustvarja novih obremenitev za proratun ustanovitelja.



Skladno s predhodno navedenim, prosimo obline ustanoviteljice, da izdajo potrebna soglasja za
naslednje:

1. Obseg sredstev za platilo redne delovne uspelnosti ravnateljice za leto 2020 se doloti v obsegu
5 Yo, saj je izpolnjen pogoj, da ta obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspelnost
javnih usluibencev in so sredstva za ta namen zagotovljena.

2. Odlotitev o vilini dela plade za redno delovno uspelnost ravnateljice Glasbene 5ola Rogalka
Slatina. Skladno s prejeto oceno redne delovne uspe5nosti v vi5ini 100 %, se dolodi del plade za

redno delovno uspe5nost v viSini 858,06 evrov bruto.

Pripravila: Predsednica Sveta zavoda
Glasbene 5ole Roga5ka Slatina

'6'l'
.{

Hglgoa-narman

Priloga:
- sklep o dolotitvi ocene ROU za ravnateljico
- sklep o doloaitviviiine dela plaae za RDU za ravnateljico



Obrazec: Ugotavljanje delovne uspeSnosti ravnatelja

ObEiNA: OEEINA ROGASKA SLATINA

ZaYod: GLASBENA SOLA ROGASKA SLATINA

Ravnatalj oz. Evnat lri Tatjana Solman

Ocenievalno obdobje od: 01.01.2020 do: 31-12.2020 $t. ani 366

Na podlagi 19. dlena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspesnosli direktorjev s podrodja golstva (v
nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uvodoma za ocenjevalno obdo ug ,dab

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

1. Realizaciia obsega programa - do 25'/.

2. Kakovost izvadb€ programa - do 35 %

3. Razvojna naravnanost zavoda - do 35 ok

25.00 0/.

35.00 %

35.00 %

5,00 %

JE zavod poslovalz izgubo? NE

JE direktor / ravnatelj zagotovil v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkljivosti, ki
jih je ugotovil lnsp€ktorat RS za lolstvo in sport ali Radunsko sodiSa€ RS? DA

JE zavod dobil negativno mnenje RaCunskega sodiaaa RS? NE

VSOTAVSEH ODSTOTKOV: 100,00

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda je na seii dne 4.3.2021 ugotovil

Ravnatelj na podlagi 19. alena pravilnika ni upravieen do dela plaae za delovno uspesnost'

2. Ravnatelije dosegel 100,00 V" vreanosti meril za ugolavljanje dela plaae za delovno uspe5nost.

Predsednik sveta zavoda:\.\...ra ft<

4. Zagotevljanje materialnih pogojev - do 5 %

Datum:



pEDAGoSKo poRoerlo zA Sosro LETo zotglzozo

1. Realizacija obsega programa: lzobraievalni programi so bili v celoti izvedeni, kar je
procentualno razvidno iz spletne aplikacije e-glasbene 5ole. Kljub delu na daljavo so

uienci redno prejemali naloge in jih tudi izvajali. Ufitelji pa so o svojem pedagoikem
in drugem delu redno porofali ravnateljici.

2. Kakovost izvedbe programa: Kriteriji in merila za kakovost izved be progra mov so javni

nastopi, doseiki na mednarodnih in driavnih tekmovanjih ter druge oblike vkljudevanja
lole v javnost.

Glasbena Sola je v letu 2020 sodelovala na driavnem tekmovanju TEMSIG, kjer sta oba
uienca prejela srebrno driavno plaketo.

Godalni ansambel Mali virtuozi se je udeleiil treh mednarodnih tekmovanj online, kjer
je prejel nagrade.

3. Razvojna naravnanost zavoda: Glasbena Sola Rogaika Slatina skrbi, da se nadarjeni
utenci vkljudijo v glasbeno 5olo. Pri tem si utitelji nenehno prizadevamo za dvig kulture
in dajemo moinost udencem in stariem, da se udeleiijo koncertov, kot je bil
nepozaben dogodek lani februarja 2020, ko so utenci in starii prisluhnili nekdanjemu
utencu klavirja kot solistu z orkestrom dudovitega koncerta P. L eajkovskega v be-

molu. Glasbena lola po svojih moinostih vkljuiuje uience Obsotelja in Kozjanskega,

skrbi in vpliva za ohranitev kulturne dedi5iine, izobraZuje in vzgaja mlade v kulturi ter
spodbuja vkljutevanje uiencev, ki zakljuiijo 5olanje, da se vkljutujejo v razne sestave,
godbe in pevske zbore, ob tem pa skrbi za profesionalni razvoj tako udencev kot
zaposlenih. Razvojno skrbimo za sodobno opremo zavoda in oddelkov, kjer
poudujemo. Skulamo biti racionalni, a kljub temu omogoditi stariem in utencem
dogodke, ob katerih se prijetno poiutijo in s katerimi osmislimo naie poslanstvo

Sirjenja glasbene umetnosti in kulture. Druiimo se tudi z drugimi glasbenimi Solami v

Sloveniji, kar pa se ial v letu 2020 ni uresnitilo.
4. zagotavljanje materialnih pogojev: Ravnateljica skrbi, da Sola pridobi tudi kakino

donacijo. Marca 2O2O naj se bi Mladinski pevski zbor G5 RogaSka Slatina odpravil v
Bratislavo. Za ta namen smo prejeli donacijo v viiini 900 evrov s strani Lions kluba

Rogaika z namenom, da se denar porabi za mlade nadarjene glasbenike. V letu 2020

ni iola pozvala starie, da donirajo v iolski sklad a so kljub temu nakazali 70 evrov.

V iolskem letu 2019/2020 smo nairtovali nekatere kadrovske spremembe in tako raziirili pouk

orgel iz 0,20 deleia zaposlitve na 0,50. Zaradi delne odpovedi 0,40 deleia smo raziirili violino

v Smarju pri JelSah in RogaSki Slatini iz 0,50 na 0,90 deleia. lzkazala se je tudi potreba po

raziiritvi violoniela iz 0,20 deleia na 0,30 deleia zaposlitve.

Vpis v glasbeno iolo v lolskem letu 2o79/2020 ie bil uspeSen. V majskem roku se je vpisalo 74

udencev in v avgustovskem 5e 7 udencev. Ob vpisu nismo zavrnili veliko uiencev. V preteklih

letih avgusta nismo razpisovali prostih mest, kar pomeni, da so bila ie junija vsa mesta

za sed en a.

v program Glasba je bilo vpisanih 265 uiencev. V vse programe glasbene iole pa smo vpisali

303 udence.

lzpolnitev letnega programa dela ter zagotavlianie dodatnih materialnih sredstev za delo
zavoda,



V program PLES smo vpisali 24 udenk, v program PGV je bilo vpisanih 11 udencev in v protram
PGS 12 uiencev.
Nadstandardni program, ki ga po potrjeni sistemizaciji Obdine Rogaika Slatina financira Sola

sama iz materialnega prispevka stariev, smo v tem Solskem letu izvajali za 5,33 ure.

SEPTEMBER 2019
V mesecu septembru smo izvedli roditeljske sestanke s starii po oddelkih in predmetih na

katerih so bili prisotnivsi uiitelji in vodje aktivov, na katere so se starii lahko obrnili z vpralanji.
Stariem smo na roditeljskih sestankih predstavili letni natrt iole za iolsko leto 2Ot9/2O20.
23. 9. smo izvedli prvi nastop v Smarju pri jeliah na osnovniioli.
26. 9. smo izvedli prvi nastop v dvorani glasbene 5ole v Rogaiki Slatini.

NOVEMBER 2019
11. 11.je bil izveden interni nastop v osnovni loli vSmarjupri JelSah.

14. 11. je bil izveden interni nastop v dvorani glasbene Sole v Rogaiki Slatini.
19. 11. smo nastopili na predstavitvi knjige o RogaSki Slatini v kulturnem centru v Rogaiki
Slatin i.

20. 11 smo izvedli javno uro harmonike v RogaSki Slatini z utiteljem Romanom Drofenikom.
22. 77. je bila izvedena javna ura klavirja pri uiiteljici Maji Desnici.
27.11.je bil izveden roditeljski sestanek pri nauku o glasbi-uditelj Josip Tkalec.
30. 11. je bil nastop uiiteljev in uiencev trobil na EU ploidadi v Rogaiki Slatini v organizaciji
Miklavieve druSiine.

DECEMBER 2019
2. 12. je bil Boiitno-novoletni koncert v Smarju pri Jel5ah v kulturnem domu.
3. 12. smo izvedli nastop v Pegazovem domu starejiih obianov v Rogaiki Slatini - ansambel
tamburic z uiiteljema Evgenom Oparenovidem in Timijem Krajncem.
6. 12. je bil nastop ob zatetku gradnje Bobrovega centra -trobilni trio utiteljev Fegui Marjan,
Klemanc Mat,a: in Matjai Lorenci.
8. 12. je bila generalka za Navihanko in nastop harmonikarskega orkestra ter pevskega zbora
za Lions klub donacijo, ki jo je prejela glasbena lola za nadarjene utence in nastop pevskega
zbora na mednarodnem tekmovan.ju v Bratislavi, kamor pa ial nismo odpotovali zaradi nastale
situacije s Covidom 19.

9. 12. smo izvedli dve predstavi Navihanka z osnovnima iolama obsotelja in Kozjanskega.

OKTOBER 2019
6. 10. je bil nai godalni ansambel Mali virtuozi v gosteh na dvorcu Statenberg.
Vsak ponedeljek v mesecu smo skozi Solsko leto izvajali seje uiiteljskega zbora.
12. 10. smo na dvorcu Strmol v Rogatcu izvedli nastop iz CIKLA KONCERTOV ob 45. obletnici
glasbene 5ole.
17. 10. smo izvedli nastop v dvoraniGlasbene iole v Rogaiki Slatini.
19. 10. so bili udenci godal povabljeni na ogled koncerta v Slovensko filharmonijo.
21. 10. smo zaradi velikega Stevila toik izvedli ie en nastop v dvorani glasbene lole v Rogalki
Slatin i.

23. 10. so nastopile flavte -javna ura za starie pri uiiteljici Karli 5karpa Poliek.
24. 10. je bil nastop pianistov javna ura za starse v Rogaiki Slatini in nastop dislociranega
oddelka v Bistrici ob Sotli.



10. 12. smo izvedli dve predstavi Navihanka za osnovni ioli Obsotelja in Kozjanskega.
11. 12. smo izvedli dve predstavi Navihanka za osnovno lolo in vrtec Rogaika Slatina.
12. 12. smo z baletno toiko nastopili na praznovanju 100-letnice v Pegazovem domu v Rogaiki
Slatini.
14. 12. smo nastopili na praznidni trinici v Rogatcu - uienci in glasbeniki iz Rogatca.
76.72. je bil izveden nastop v osnovni Soli v Bistrici ob Sotli.
18. 12. smo v Poddetrtku v osnovni Soli izvedli KONCERT lZ CIKLA OB 45. letnici 5ole.

20. 12. smo izvedli boiidni koncert orglavcev in pianistov v dvorani G5 v Rogaiki Slatini.
23. 12. smo v muzeju Baroka v Smarju pri Jeliah izvedli nastop druiin.

FEBRUAR 2O2O

3. februarja je potekala redovalna konferenca uiiteljskega zbora, na kateri smo se pogovorili
o napredovanju uiencev in morebitni udeleibi nadarjenih udencev na mednarodnih
tekmovanjih v spomladanskih mesecih.

8. 2. je Mladinski pevski zbor Glasbene Sole RogaSka Slatina pridel z intenzivnimi vajami in
pripravami na mednarodno tekmovanje v Bratislavi.

12. 2. smo na dopoldanskem koncertu gostiliVrtec Potodek in prediolskim otrokom predstavili

instrumente.
5. 2. smo v goste povabili uience 3. O5 Rogaika Slatina in jim v kulturnem mesecu organizirali

koncert.
13. 2. smo izvedli KULTURNI DOGoDEK zA vSE ueENcE GLASBENE soLE. Koncert je bil nai
velik praznik, saj je nastopil nekdanji uienec Dejan Romih z orkestrom Celjske srednje

glasbene iole. Dvorana kulturnega centra v Roga5ki slatini je bila skoraj polna in aplavz

mladim glasbenikom je bil velik.

JANUAR 2O2O

Januar je mesec prvega ocenjevalnega obdobja. Vsi utitelji v aktivih so v zaietku leta dolodili
snov, ki so jo januarja uienci zaigrali na nastopih, utitelji pa preverili in ocenili. O doseienih
ciljih iz ufnih nadrtov ter preverjanju znanja snovi, so uditelji porotali ravnateljici na redovalni
konferenci.
21. 1. je naia Sola organizirala revijo komornih skupin celjske in koroike regije v dvorani naie
glasbene 5ole. Na reviji so se predstavili melani komorni sestavi, poudarek je bil na trobilih.
Glasbena Sola Rogalka Slatina je za vse goste in uience pripravila strokovni zakljuiek koncerta.
Od 20. 1. do 29. 1. so se zvrstili obvezni nastopi udencev, ki jih vsako leto pripravijo uditelji v
zvezi s preverjanjem znanja ob prvem ocenjevalnem obdobju.

MAREC 2O2O

4. 3. sta se dva uienca trobente udeleiila driavnega tekmovanju TEMSIG -trobenta in pre.lela

srebrni plaketi.

9. 3. je bil interni nastop v Osnovni loli Smarje pri Jellah'

11. 3. smo gostili obisk uiiteljev iz Spanije v or8anizaciji Solskega centra Rogaika slatina.

Nastopile so udenke glasbene 5ole, ki so se v tem dasu intenzivno pripravljale za mednarodno

tekmovanje v Beogradu. Na loli smo sprejeli ukrepe proti zajezitvi virusa in skuiali biti

previdni. Takoj smo nabavili razkuiila in se driali vseh ukrepov, ki nam iih ie naloiilo

m in istrstvo za lolstvo.
12. 3. - ZAPRTJE PODRU,NI.NE SOIE V STUMIU PRI JEGAH

13. 3. _ ZAPRTJE VSEH STOVENSKIH sOL ZARADI IZERUHA CORONA VIRUSA'



Nekateri uaitelji so :e v soboto nadomeidali pouk za 12. 3., kar me je zelo prijetno presenetilo.
Naj ne bo odved stavek, v katerem ielim utitelje naie iole pohvaliti za izjemno hitro odzivnost.
To so bili uiitelji, ki so ie prvi teden, ko so po iolah marsikje koristili izredni dopust v izrednih
razmerah in iakali na navodila ministrice. Vlada je odstopila in iakali smo na potrditev nove
iolske ministrice in njena navodila. Vendar imajo vladni postopki svoj proces in reagiratije bilo
potrebno dez nod. Glasbena Sola ni obvezna lola in prva misel vsem nam je bila, da je potrebno

uience kljub krizi navduliti, saj bodo z glasbo laije prebrodili za vse nas neprijeten ias. Kmalu

smo ugotovili, da je naie delo v teh kriznih dasih iz.iemnega pomena ne samo za znanje otrok
temvei tudi za pofutje druiin, ki so bile v veliki negotovosti. Smatramo, da smo z nastopi, pa

detudi po ZOOM-u in marsikje s slabo povezavo, uspeli zdruiiti starie, uaence in nadaljevati
ter obdriati kontinuiteto vzgojno-izobraievalnega dela.
Ze drugi teden poudevanja smo bili izzvani snemati za oddaji lnfodrom in lzodrom na
nacionalni televiziji, kjer so udenci iz vseh obdin veselo zaigrali, in z uditelji, ki so ie bili takoj
veiti dela na daljavo prikazali nai pouk. Zelo smo bili ponosni na svoje uience. To njihovo
navduienje nam je dalo nov zagon in zaielo se je intenzivno delo na pripravah za uienje nauka

o glasbi online, ki je bil ie bolj zahteven kot videlo pouk instrumenta. Odliden pevski zbor, ki

se je pripravljal na mednarodno tekmovanje v Bratislavi, smo od takrat naprej morali
poutevati na daljavo, vsakega posebej.
Padla je zavese in naie sanje o skupnem koncertu treh pihalnih orkestrov treh glasbenih 5ol v
parku, za soboto, 9. aprila 2O2O, s katerim smo ieleli popestriti turistiano ponudbo v zatetnih
mesecih, so ostale le sanje.

1. V aasu virusa so nastali video filmi naiih nastopov. Uiitelji so pomagali drug drugemu

in kmalu smo vedino pouka udili preko video konferenc. Podasi je tudi ministrstvo
pridelo z navodili in Zavod za !olstvo nam je pomagal in prispeval veliko primerov

dobrih praks. Resnitno pa je bilo zelo veliko prepu5deno uaiteljevi iznajdljivosti,

odzivnosti in veidini komunikacije z uiencem in starli od takrat naprej NA DAUAVO!

Nadrtovane aktivnosti z LDN, kijih v 5olskem letu 2019/2020 nismo izvedli:

MAREC:

27. marec koncert citrarke Eve Novak in orkestra harmonik
15. april koncert orgel v kombinaciji z ostalimi instrumenti
16. april - nastop v Pegazovem domu
18. april - intenzivne vaje pevski zbor za nastop na mednarodnem tekmovanju v Bratislavi
22. april - koncert vei generacij ob 45. obletnici Sole
23. april - nastop oddelka v Bistrici ob Sotli
6. maj - tematska glasbena urica za vrtce in Sole
9. maj orkestri treh glasbenih 5ol v parku Rogaika slatina: Litija-Smartno, Franc Sturm,
Roga5ka Slatina
17. maj - nastop ljudskih glasbil v muzeju Rogatec
18. maj - zakljuini koncert podruinice Smarje pri Jeliah v kulturnem centru v Smarju pri
Jeliah
20. maj - javna ura klavirja
26., 27 . in 28. maj - sprejemni preizkusi
29. maj - javna ura citer
31. maj - zadnji koncert iz CTKLA KONCERTOV ob 45. letnici iole.



vRNrrEV V SOLO - 13. 5. 2020
Najprej so se vrnili uienci individualnega pouka. Za vrnitev v Sole smo pripravili vrsto
dokumentacije tako za udence kot za uiitelje.
Uditelje, utence in starie smo seznanili s Pravili ravnanja v Glasbeni Soli Roga5ka Slatina v iasu
epidemije z dne 13. 5.2O2O,3t: 100-10/2020-3, ki jih je sprejela ravnateljica in utiteljski zbor
Glasbene iole Rogalka Slatina. V sprejetih pravilih je naveden protokol obnaianja udencev,

uaiteljev, stariev in drugih oseb, ki prihajajo v iolo.
Drugi so se vrnili uienci predSolske glasbene vzgoje, pripravnice in plesne pripravnice - balet.
Zadnji so se lahko vrnili udenci k skupinskem pouku nauka o glasbi, pevski zbor pa je bil 3e

vedno na daljavo.
KONCERT )NA TRAVNKU( so pripravili uditelji Glasbene iole Rogaika Slatina v sodelovanju s l.

OS in tako razveselili otroke z glasbo iz risanih filmov.

JUNU 2O2O

Namesto zakljuinih izpitov so utenci dokazali svoje znanje z nastopi v naravi, pred iolami, na

prostem, v parkih in po vseh oddelkih naie 5ole. Vsi uiitelji so pripravili uience za nastop v
naravi.

vpts NovtH ueENcEV zA 5o6Ko LETO 2O2O/202r
Razpis za vpis novih udencev smo prvit v zgodovini Sole objavili v elektronski obliki v zakonsko
predpisanem roku. Starsi so lahko otroke v glasbeno iolo prijavili elektronsko. Po prejeti
elektronski prijavi, smo starse in uience povabili na vpis oz. sprejemni preizkus.

Solsko leto smo uspeino zakljuiili 24. junija 2020 s podelitvijo sprideval.

POROCILO ZA

2O2Ol

Sosro LETo (SEPTEMBER-DEcEMBER

SEPTEMBER 2O2O

zaietek septembra smo optimistiino zateli z ieljo, da se Solsko leto izpelje po na.lboljSem

scenariju, ki smo ga zairtali po navodilih Ministrstva za izobraievanje iolstvo in 5port, ki nam

je podalo navodila v primeru izrednih razmer in opisalo modele izobraievanja. Uditelji vodje

aktivov so izdelali nairte po modelu A, B in C ter pod modelih, ki smo jih na seji utiteljskega

zbora dobro proufili.
Kadrovske spremembe so bile pri predmetu klavir (porodniSka), ki ga je s 1. 9. 2020 pridela

poutevati uditeljica Lucija Prijatelj.
pri sestavi strokovnih aktivov smo, v zaietku iolskega leta, ponovno loiili kitaro kot samostojni

aktiv z vodjo Martino Randigaj. Diatoniana harmonika, tamburica in citre pa v tem !olskem letu

vodi Helena Hartman.

uaENcr so v Solskem letu 2019/2020 oPRoSaENr rzplrov
Ocene so po navodilih pristojnih za iolstvo ob koncu lolskega leta zakljuiili utitelji sami.



Na prvi septembrski seji uaiteljskega zbora smo sprejeli novi HlSNl RED, v katerem smo ie
natananeje opredelili varovanje iole in varnost udencev in navodila Sole v tasu izrednih

razmer.
Ker so se epidemiolo5ke razmere v septembru ie pritele poiasi zaostrovati, ni bilo mogote
povabiti vseh stariev, da bi izbrali predstavnike po oddelkih. Zato smo jih obvestili in prosili,
da svet stariev ostane v Solskem letu 2O2O/2021 nespremenjen. Vsi starSi so se strinjali z

nastalo situacijo in potrdili lanski mandat ilanom.
Ravnateljica je odgovorna za varnost otrok in zaposlenih. Vedno se pred pritetkom pouka

najprej zagotovi in prouti varnost v skladu z varnostnim nadrtom 5ole in se ugotovi alije moino
nemoteno izvajati pouk. V kolikor vse varnostne zahteve niso zadovoljene in epidemija ie
traja, se ravnateljica lahko odlodi, da bo za izvajanje nemotenega izobraievalnega procesa

zagotovila drugadne oblike dela in pri tem obvesti pristojne sluZbe.
14. septembra je potekala itudijska skupina Zavoda za iolstvo, v kateri so nam nakazali

smernice o uvedbi Teams-ov in nove moinosti poutevanja na daljavo, ki bi bila enaka za vse

udence. Tako smo se prideli pripravljati na morebitno novo obliko pouEevanja na daljavo preko
Teamsov. Poskrbeti je bilo treba gesla za vse udence. Bilo je veliko dela, saj smo 5ola brez
radunalnikarja. Sele s 1. 12. je MlZ5 uredilo, da se lahko iz njihovih sredstev financira
raiunalnikar teh nik.

24.9. smo v dvorani glasbene Sole izvedli koncert >Pozdrav poletju( s katerim smo se

simboliino poslovili od poletja s pianistoma, nekdanjima utencema naie iole Roberto Bataljak
in Dejanom Romihom.

OKTOBER 2O2O

Sejo Sveta starlev in Sveta Sole ter 5olskega sklada smo speljali kmalu pred odhodom na
pouievanje na daljavo, 1. oktobra 2020, ko se je ie zaielo postopoma zaostrovati glede okuib.
Sprejeli smo predlog LDN z vsemi modeli in pod modeli poudevanja, ki so jih prouiili strokovni
aktivi. Sprejeli smo Protokol in navodila v zvezi z obnaianjem udencev v iasu izrednih razmer
ter novi Hisni red 5ole.

Mesec oktoberje potekalv porastu okuib. Tudi naii utitelji so prebolevali Covid 19. Vsak dan
smo v aplikacijo poroiali odsotnosti tako uaencev kot utiteljev in ostalih zaposlenih na 5oli.
Ves oktober smo se pripravljali in izobraievali za pouievanje na da ljavo v Teams-ih in jih skoraj
z zamudo le uspeli pred zatetkom pouka na daljavo spraviti v funkcijo.
Zadnji teden oktobrskih poditnic smo ie vedeli, da se v iole ne vradamo vea. Prideli smo s

poukom na daljavo na katerega smo bili bistveno bolje pripravljeni kot v prvem valu sredi
marca 2O2O.

NOVEMBER 2O2O

Uditelji izvajajo pouk na daljavo. Uiencem, ki imajo slablo povezavo (teh ni bilo veliko), smo
omogodili pouk preko Viber-ja in drugih moinosti.
Nenehno poteka izobrazevanje preko KATIS-a o tem. kako se pouduje na daljavo. zavod, za
Solstvo se trudi. da uditelji izmenjujemo dobre prakse.
Izjemna izkusnja v mesecu decembru. v katerem smo po nadrtu z udenci preko Teams-ov
izvajali praznidne nastope, je bila nastop preko spleta. S pomodjo predstavnice Zavoda za
Solstvo Inge Breznikin Dimitrija Boermana smo se glasbene sole v sloveniji povezale in vsak
dan. 14 dni zapored, zveder ob 18. uri, z udenci zaigrali na sptetu. Toje bilopiavo dozivetje za
nas in udence. NaSe video posnetke, ki so nastajali iz rok izjemno spretnih in vesdih uditeljev.
smo objavljali na spletni strani in Facebook strani Sole ter na straneh Ministrstva za Solstvo.
izobraievanje in Sport.



V mesecu decembru so uditelji z udenci pripravili tudi nastope >ZdruZimo glasbene druZine<
in nastala je praznidna jelka dudovitih glasbenih okraskov, ki nas je ovila v svet sanj in
praznovanja.
Na Soli smo se odlodili, da denar, ki smo ga prihranili od potnih stro5kov uditeljev, ki se redno
vozijo na delovno mesto, namenimo za didaktidne pripomodke udencem za laZje spoznavanje
pojmov pri nauku o glasbi, in jim re pripomodke - v obliki darila - po po5ti v praznidnem
decembru poSljemo na domove.
Leto 2020 smo zakljudili v dveh valih epidemije. Zdravje zaposlenihje relativno dobro. Uditelji
so v novo leto 2021 stopili z optimizmom po dim hitrejSemu wadanju v Sole. Ravnatelj ica sproti
presoja alije smiselno izvajanje pouka v Soli in v kolikSni meri, da se optimalno zaSditi zdravje
zaposlenih in otrok.
Ves pouk v letu 2020je bil realiziran. V primeru izostankov ali karanten oEok so uditelji uiili
na daljavo. Nekateri uEitelji so udili celo med poditnicami, de so star5i to dovolili.

Rogaika Slatina, 4. 3. 2021

1i
t)

6

TA A 50LMAN, ravnateljica
t. I



Na podlagi dolodil Zakona o sistemu plai v javnem sektorju (Ur. L RS, it. 108/09-ZSPJS-UpB13 s
spremembami), Uredba o plaEah direktorjev javnem sektorju (Ur. l. RS, it.6g/ZOf7,4/ZO7B,lOl2OtB,
75/2019 -ZUPPtS2021, v nadaljevanju: UPDJs), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspelnosti
direktorjev s podrodja Solstva (Ur. l. RS, 5t. 81/06, 22/08,39/O8-popr., tO4/09,4/rO,6/12 in 28/ZLl,
Zakona za uravnoteienje javnih financ (Ur. l. R5, it. 4OlL2 in naslednji, v nadaljevan.iu: ZUJF), Zakona
o ukrepih na podrodju plad in drugih strolkov dela v javnem sektorju za leti 2O2O in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (ur. l. RS, 5t. 7512019; zuPPJszo2l), Uredbe o napredovanju javnih usluibencev v
pladne razrede (Ur. l. RS 5t,51/08 in naslednji, v nadaljevanju: Uredba), Dogovora o plaEah in drugih
stroskih dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, 5t. 80/18, v nadaljevanju: Dogovor) in 4. alena pogodbe o
zaposlitvi it. 100-7/2016-6 z dne 9. 12. 2016, je svet zavoda Glasbene Sole Rogajka slatina na svoji
5. redni seji dne 4. 3. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOEITVI OCENE REDNE DELOVNE USPESNOSTI

RAVNATEUICE GLASBENE 5OI.E ROCASXR SLATINA ZA OBDOBJE OD 01. 01. 2O2O DO

3L.72.2020

Ravnateljici Glasbene lole Rogaska Slatina (v nadaljevanju: ravnateljici) se za obdobje od 01.
01. 2020 do 31. 12. 2020 dolodi ocena redne delovne uspelnosti.

.

Svet zavoda ugotavlja delovno uspeinost ravnatelja na podlagi meril, ki jih doloaa pravilnik o
merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti direktorjev s podroaja iolswa. Z zadnjo spremembo
Pravilnika , kije bila objavljena v Uradnem listu 5t. 6/12 se je poenostavil postope ugotavljanja
delovne uspe5nosti s podrodja direktorjev s podroija Solstva, v katerem so izstopali preobseini
in podrobni ocenjevalni listi.
Edini merili, od katerih je odvisna vi3ina dela plate za delovno uspe5nost ravnatelja sta:
- izpolnitev letnega programa dela oziroma
- zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda.

1. Realizaciia obsePa oroRra ma - do 25 %

Obrazloiitev: : lzobraievalni programi so bili v celoti izvedeni, kar je procentualno
razvidno iz spletne aplikacije e-glasbene iole. Kljub delu na daljavo so uaenci redno
prejemali naloge in jih tudi izvajali. Uiitelji pa so o svojem pedagoikem in drugem delu
redno porodali ravnateljici.

Ravnateljici se ocena redne delovne uspelnosti za obdobje od 01. 01. 2020 do 31. L2.2O2O
dolo[i na podlagi izpolniwe letneBa programa ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev
za delo zavoda v skladu z naslednjimi kriteriji:



2. Kakovost izvedbe programa- do 35 %

Obrazloiitev: Kriteriji in merila za kakovost izvedbe programov so javni nastopi,
doseiki na mednarodnih in driavnih tekmovanjih ter druge oblike vkljutevanja Sole v
javnost.

Glasbena Sola je v letu 2020 sodelovala na dr:avnem tekmovanju TEMSIG, kjer sta oba

uEenca prejela srebrno driavno plaketo.
Godalni ansambel Mali virtuozi se je udeleiil treh mednarodnih tekmovanj online, k.jer

je prejel nagrade.

3. Razvoina naravnanost zavoda do 35 %

ObrazloZitev: Glasbena Sola Rogaika Slatina skrbi, da se nadarjeni udenci vkljufijo v
glasbeno iolo. Pri tem si utitelji nenehno prizadevamo za dvig kulture in dajemo
moinost uiencem in starlem, da se udeleiijo koncertov, kotje bil nepozaben dogodek
lani februarja 2020, ko so utenci in starli prisluhnili nekdanjemu uEencu klavirja kot
solistu z orkestrom iudovitega koncerta P. l. eajkovskega v be-molu. Glasbena Sola po

svojih moinostih vkljuiuje udence Obsotelja in Kozjanskega, skrbi in vpliva za ohranitev
kulturne dedi5dine, izobraiuje in vzgaja mlade v kulturi ter spodbuja vkljudevanje

udencev, ki zakljuiijo iolanje, da se vkljuiujejo v razne sestave, godbe in pevske zbore,

ob tem pa skrbi za profesionalni razvoj tako uiencev kot zaposlenih. Razvojno skrbimo
za sodobno opremo zavoda in oddelkov, kjer pouiujemo. Skuiamo biti racionalni, a

kljub temu omogoiiti stariem in uiencem dogodke, ob katerih se prijetno poiutijo in

s katerimi osmislimo nale poslanstvo Sirjenja glasbene umetnosti in kulture. Druiimo
se tudi z drugimi glasbenimi 5olami v Sloveniji, kar pa se ial v letu 2020 ni uresniailo.

4. Zaeotavlian ie materialnih Dosoiev - 5 %

ObrazloZitev: Ravnateljica skrbi, da Sola pridobitudi kakino donacijo. Marca 2020 naj

se bi Mladinski pevski zbor G5 Rogalka Slatina odpravil v Bratislavo. Za ta namen smo

prejeli donacijo vvi5ini900 evrov s strani Lions kluba Rogaika z namenom, da se denar
porabi za mlade nadarjene glasbenike. Sola starie v letu 2020 ni pozvala za prispevek

v iolski sklad a so kljub temu prispevali 70 evrov.

1il.

Dolotitev ocene redne delovne uspeSnosti za obdobie od 01' 01 2O2O do 37.12.2O2O

Ravnateljici JVIZ Glasbene iola Rogalka Slatina pripada del plate za delovno uspesnost, de vsaj delno

izpolni vsako posamezno merilo iz tega sklepa. Doselena merila, izraiena v Yo iz 1., 2. 3. in 4. totke ll.

dlena tega sklepa, se seitevajo.
Na podlagi 7. dlena Uredbe se ravnateljici Glasbene Sole Rogaska Slatina na podlagi doseienih meril iz

ll. ilena tega sklepa doloti redna delovna uspetnost v viSini 100 %.

lv.

Na podlagi upDJs, zuJF, zuPPJ52O21 in Dogovora, se del plaae za redno delovna uspelnost ravnateljicl

Clasbene lole Rogaska Slatina izplata za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, o demer bo ravnateljici

izdan poseben sklep.



Stevilka: 1oo-712021-1

Datum:4. 3. 2021

Predsednica Sveta zavoda
Glasbene Sole Rogaika Slatina
Helena Ha
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JAVN I VZGOJNO.IZOBRAZEVALNI ZAVOD
GLASBENA SOLA ROGASKA SLATINA
Kidrifeva ulica 26 a
3250 ROGASKA SLATINA

Stevilka: 1OO-7l2021-2

Datum: 4. 3. 2021

SKIEP
O DOLOCITVI VISINE DETA PTACE ZA REDNO DEIOVNO USPESNOST RAVNATEUICE

Glasbene 5ole Rogalka Slatina za OBOOBJE OD 0r.07. 2020 DO 3f. 12.2020

1. Ravnateljici Glasbene Sole Rogaika Slatina se za obdobje od 1.7.2020 do 31.12.2020 skladno z obsegom
sredstev za delovno uspeinost direktorjeg ki je bil doloien na 5. redni seji Sveta zavoda z dne 4. 3.
2021, ter skladno s prejeto oceno redne delovne uspelnosti v vi5ini 100 %, doloii del plate za redno
delovno uspe5nost v viiini 868,06 evrov bruto.

2. Na podlagi 7. ilena Uredbe o plaeah direktorjev v iavnem sektorju mora organ, pristojen za imenovanje
direktorja (ravnatelja) pri odloeanju o viiini dela plade za redno delovno uspeSnost direktorja pridobiti
soglasje ustanovitelja.
Soglasje ustanovitel.ia je potrebno tudi v primeru oseb )avnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost in se ne financirajo iz proraiuna lokalne skupnosti, v tem primeru je potrebno tudi soglasje
pristojnega ministrstva - Ministrstva za izobraievanje, znanost in sport. lzplaailo delovne uspe5nosti se
opravi po prejemu soglasij iz prejsnje toake.

Obrazloiitev:
Svet zavoda Glasbene Sola Rogaika Slatina je na svoji 5. redni seji z dne 4. 3. 2021 dolotil skupen obseg sredstev
za plaiilo redne delovne uspesnosti ravnateljice za leto 2020, v vi!;ini 5 %, saj je izpolnjen pogoj, da te obseg ne
posega v obseg sredstev za redno delovno uspeinost ostalih iavnih usluibencev in so sredstva za ta namen
zagotovljena. Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe5nosti direktoriev s podroija 5olstva
(Ur. l. RS, 5t. 87106,22/08,39/O8-poW., f04109, 4/rO,6/12 in 28121) ie ravnateljica prejela oceno 1OO %, redna
delovna uspesnost pa se ji je dolofila v viSini 868,06 evrov bruto. Skladno z navedenimi podlagami se je tako
ravnateljica doloaila viSina plate za redno delovno uspeinost, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Navedenidel plaae
za redno delovno uspesnost se ravnateljici izplada po prejemu soglasia obtin ustanoviteliic.

Pravni pouk:

Zoper ta sklep .ie moina pritoiba v roku 8-ih dneh od vrotitve tega sklepa. Pritoiba se vloii pisno in se naslovi na
Svet zavoda Glasbene iole Rogalka Slatina Roga!ka Slatina.

Predsednica Sveta Glasbena 5ola
H"tiTlln,e>-_

Tatjana SoLMAN
Personalna mapa javnega usluibenca
arhiv

Na podlagi dolodil zakona o sistemu plai v javnem sektorju (Ur. l. Rs, 5t. 108/09-zsPJS-UPB13 s spremembami),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur, l. RS, 5t. 57108 s spremembami), Uredbe o plaaah direktorjev v javnem
sektor.iu (Ur. I. R5, !t. 68/2017, 412018, 3012078,7512019 - ZUpp)52021, v nadaljevaniu: UPOJS), pravitnika o
merilih za ugotavljanje delovne uspeSnosti direktoriev s podrodja !olstva (ur. l. Rs, it. 81/06, 22108, 39/o8-popr.,
7O4lO9, 4170, 6/72 in 28/27), Zakona o ukrepih na podrotju plai in drugih strolkov dela v javnem sektorju za
leti 2020 in 2021ter izredni uskladiwi pokojnin (Ur. l. RS,5t. 75/2079, t39/20; ZUppls2o2l), 4. dtena pogodbe o
zaposlitvi 5t. 700-7120L6-6 z dne 9. 12. 2016, sklepa 5. redne seje Sveta zavoda Glasbene Sole Rogaika Slatina z
dne 4.3. 2021 pod toiko 5. o obseBu sredstev za platilo redne delovne uspeinosti ter Sklepa o doloaitvi ocene
redne delovne uspesnosti ravnateljice JVIZ Glasbene Sole RogaSka Slatina za leto 2020, St. 1OO-7l2021-1, z dne
4. 3.2021, Svet zavoda Glasbene iole Rogaika Slatina sprejme naslednji

Vrodeno:



M laker

od:
Poslano:
Za:
KP:

zadevai

tajnistvo.obcina@ podcetrtek.si

sreda,31- marec 2021 13:15

KATJA.MLAKER@ PODCETRTEK.SI

'zupan'

FW: Delovna uspeinost direktorice JZ LURS

From: Nata5a Hohniec <natasa.hohnjec@lu-rogaska.si>

Sent: Wednesday, March 31,2021 1:10 PM

To: tajniswo.obcina @podcetrtek.si
Subject: Delovna uspeinost direktorice JZ LURS

Pozdravljeni,

PoSiljam sklep iz 15. korespondenine seje, kije potekala 30.3.2021 na Ljudski univerzi Rogaska Slatina.

K2.:

Potrditev redne delovne uspe5nosti direktorace JZ LU Roga5ka Slatina

Po 14. seji JZ LU Rog. Slatina, ki je bila v torek, 16.3.2021, smo dobili obvestllo Obdine Roga5ka
Slatina o soglasju k viSini dela plade za redno delovno uspe3nost direktor1'ev in ravnateljev
pravnih oseb javnega prava za leto 2020. Redna delovna uspeinost se lahko direktorjem dolodi
tudi v viSjem obsegu, vendar ne veE kot 5olo in pod pogojem, da viSji obseg ne posega v obseg
sredstev za redno delovno uspe5nost javnih usluibencev in da so sredstva za ta namen
zagotovljena.

SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi va5ino dela plaEe za redno delovno uspe5nost
v visini 59o za direktorico go. Lidijo Sovinc JZ LU Rogaika Slatina.



Zavod: LJUDSKA UNIVERZA ROGASKA SLATINA

Ravnatelj oz. ravnatelii Mag. LIDUA SOVINC

do 31.12.2020

Na podlagi 19. dlena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspe6nosti direktorjev s podro6ja Solstva (v
nadaljevanju: pravilnik) svet zavoda uvodoma za oce lno obdobje ugotavlja, da

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

St. Jbbdn

1. Realizaciia obsega programa - do 25 %

2. Xakovost izvedbe programa - do 35 %

3, Razvorna naEvnanost zavoda - do 35 %

4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %

25,OO Yo

f--ls,ooly"

,r--as'oolx

5,00 %

JE zavod posloval z izgubo? NE

JE direktor / ravnateU zagotovil v p.edpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravil pomanjkuivosti, ki
jih je ugotovil lnspektorat RS za aolstvo in Sport ali Raaunsko sodiaae RS?

JE zavod dobil negativno mnenje Raaunskega sodia& RS? NE

VS OTA VSEH DOS EZEN I H O DSTOTKOV : 't 00,00

UGOTOVITvENI SKLEP

Svet zavoda je na seji dne 16.3.2021 ugotovil

1 . Ravnatelj na podlagi 19. 6lena pravilnika ni upraviden do dela plade za delovno uspesnost

2. Ravnaleli je dosegel 100,00 v" vreonosti meril za ugotavljanje dela plade za delovno uspesnost.

Datum 4c.0. r1rx1 sednik sveta

Obrazec: Ugotavljanje delovne uspesnosti ravnatelja

ObCina: PODEETRTEK

Ocenjevalnoobdobjeod: 01.01.2020 L-
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