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      Številka: 900-1/2022/2  

               Ljubljana, 12. 5. 2022 

 
Z   A   P   I   S   N   I   K  

 

 
5. korespondenčne seje Sveta zavoda, ki je bila dne 12. 5. 2022 (po el. pošti). 
 

Prisotni: Mina Pišljar, Erika Oblak, Valentina Hlebec, Kaja Kralj, Helena Žnidaršič, Tjaša 
Kavčič, Anja Detiček, Igor Prodanovič, Igor Miklavčič, Dušan Škafar in Nastja Strnad.  

 
Na seji Sveta zavoda, 2. 3. 2022, ko smo obravnavali in sprejemali poročila inventurnih 
komisij, letno poročilo za leto 2021 (zaključni račun) ter finančni in kadrovski načrt Centra 
IRIS za leto 2022, nismo glasovali za določitev odstotka osnovne plače ravnatelja za 
določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2021 in redne delovne uspešnosti ravnatelja 
za leto 2021 še za prejšnjo ravnateljico, gospo Katjušo Koprivnikar. S strani MIZŠ smo bili 
pozvani, da smo to dolžni storiti, čeprav omenjene ravnateljice ni več pri nas. 
 
12. 5. 2022, ko smo bili opozorjeni na omenjeno pomanjkljivost, je predsednica Sveta 
zavoda, ga. Nastja Strnad, za člane Sveta zavoda Centra IRIS sklicala urgentno 5. 
korespondenčno sejo. Sklepčnost je bilo mogoče potrditi. V obliki elektronske pošte, so se 
vsi člani Sveta zavoda odzvali v roku enega dne, torej do 13. 5. 2022 in soglasno potrdili 
vse točke, pri katerih so morali glasovati za ali proti. V el. sporočilu so prejeli obrazložitev 
situacije in bili naprošeni, da odgovorijo v roku enega dne, torej do 13. 5. 2022 do 8.00. 
Prejeli so vabilo 5. korespondenčne seje Sveta zavoda, okrožnico MIZŠ o ugotavljanju 
delovne uspešnosti ravnatelja ter določitvi odstotka osnovne plače ravnatelja za določitev 
delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2021 ter obrazec, ki ga je potrebno po sprejetju 
sklepov posredovati na MIZŠ. 
 
Dnevni red: 
 

1. Določitev odstotka osnovne plače ravnatelja za določitev delovne uspešnosti 

ravnatelja za leto 2021. 

2. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja zavoda. 

 

K 1. točki 
 
V skladu s 3. odstavkom 22.a člena ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje. Svet zavoda odloči, koliko 
odstotkov osnovne plače ravnateljev, se nameni za njihovo delovno uspešnost za leto 2021. 
Za delovno uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to 
izpolnjeni vsi pogoji, do največ  5% njihove letne osnove plače. Glede na izjemne razmere 
v letu 2021, ki so bile zelo zahtevne in so od ravnateljev terjale veliko dodatnih naporov, 
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport svetom zavodov priporoča, da sprejmejo 
sklep, da za redno delovno uspešnost ravnateljev, namenijo 5% letne mase njihove osnove 
plače ravnatelja.  
 
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo: 
 
Sklep št. 1 k 1. točki:  
Za redno delovno uspešnost nekdanje ravnateljice Katjuše Koprivnikar, se nameni 5% letne 
mase njene osnove plače.     
 
K točki 2  
 
Z MIZŠ je bila posredovana okrožnica številka: 6030-3/2022/8 z dne 9. 2. 2021, da postopek 
ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev v letu 2021 poteka enako kot v 
prejšnjih letih. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja temelji na izpolnitvi letnega 
programa dela zavoda, druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter 
ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja (obravnavano na 5. redni seji dne 2. 3. 2022).  
  
Predsednica Sveta zavoda, ga. Nastja Strnad je v el. pošti seznanila člane Sveta zavoda, 
da mora Svet zavoda sprejeti ugotovitveni sklep, s katerim se določi doseganje delovne 
uspešnosti po posameznih kriterijih ter skupni odstotek delovne uspešnosti nekdanje 
ravnateljice Katjuše Koprivnikar.  
 
Člani Sveta zavoda so glasovali po naslednjih kriterijih za ugotavljanje delovne uspešnosti: 
 

1. Realizacija obsega programa - do 25%        25% vsi ZA       
2. Kakovost izvedbe programa - do 35%          35% vsi ZA      
3. Razvojna naravnanost Zavoda - do 35%      35% vsi ZA   
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5%     5% vsi ZA  
 

Vsota vseh doseženih odstotkov:    100% 
 
Člani Sveta Zavoda so na podlagi izračuna delovne uspešnosti nekdanje ravnateljice 
Katjuše Koprivnikar ugotovili skupno oceno 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače 
za delovno uspešnost za leto 2021.  
                                       
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo: 
 
Sklep št. 2 k 2. točki: 
Svet zavoda je ugotovil, da je nekdanja ravnateljica Katjuša Koprivnikar dosegla 100% 
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2021. 
 
 
Zapisala:        Predsednica Sveta zavoda:  
Magdalena Oletič      Nastja Strnad 
 


