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Datum: 20.

1O. 2O17

ZAPISNIK

kije bila v petek,20. oktobra
uri v Kvadratnem stolpu Gradu Stanjel, Stanjella,6222 Stanjel

9. redne seje sveta Javnega zavoda Komenski Kras,
16.OO

2O17,

ob

PRISOTNI:
alani sveta: JoZef Strnad, Boris Lozej, Andreja Stok, Helena Kosmana
Ostali prisotni: Polona Abram, direktorica
Odsotni:
Erik Modrc. Andret Malgaj, Maritan Guhe
Seji predseduje Jo2ef Strnad, predsednik.

Toaka l: Ugotovitev sklepanosti in potrditev dnevnega reda
Vse navzoae je pozdravil predsednik sveta Jozef Strnad in ugotovil, da se seje udelezujejo 4
alanov sveta ter da je sklepdnost zagotovljena.
S sklicem

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

je bil predlagan naslednii dnevni redi

Ugotovitev sklepanosta in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje
Potrditev zapisnrka 4. dopisne seje
Rebalans Finananega naerta 2O'17
Plan dela in Finantni nadrt za leto 2Ol8
Pravilnik o spremembah Pravilnika o organizaciii dela in sistemizaciji delovnih mest v
Javnem zavodu Komenski Kras
Uporaba Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS za Javni zavod Komenski
Kras
Razno

Toaka 2: Potrditev zapisnika 8. redne seje
Pregledan je bil osnutek zapisnika 8. redne seje z dne 31.8.2017.
K zapisniku so bile podane naslednje pripombe:
- pod toako Razno se doda naslednje besedilo:
Prcdsednik sveta zavoda apelira za tesnejie sodelovanje med obeino Komen in
zavodom. Direktoica zavoda Polona Abram prcsi, da se v tem primeru navede tudi
njena p pomba, da je na obaino Komen poslala vea pobud, na katete ni prejela
odgovora. Med drugim kljub proSnji, ki jo je na predsednika sveta naslovila 2e junija,
ni Se ptejela Odloibe o odmeti dopusta.
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Ahdreja Stok na zgoraj navedeno odgovori, da bo obAina Komen upostevala Urcdbo
o upravnem poslovanju.
Na glasovanje je bil dan

SKLEP 6t. 1
Potrdi se zapisnik 8. redne seie sveta zKK z dne 31. 8. 2017 z dopolnitvami kot sledi:
pod toako Razno se doda naslednje besedilo:
tPtedsednik sveta zavoda apelira za tesnejie sodelovanie med obCino Komen in
zavodom. Ditektorica zavoda Polona Abram odgovarja, da ie na obeino Komen
poslala vet pobud, na katerc ni preiela odgovora.
Andreja Stok na zgoraj navedeno odgovori, da bo obeina Kofien upogtevala
Uredbo o upravnem poslovanju.<
Sklep je bil soglasno sprejet.

Toaka 3: Potrditev zapisnika 4. dopisne seje

Na glasovanje ie bil dan

SKLEP St.2
Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje sveta

ZKKzdne20.9.2ol7.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Toaka 4: Rebalans Finananega naarta

2O'17

Predsednik sveta je odprl razpravo.

Jo:ef Strnad prosj za poiasnilo, zakaj ie postavka itudentskega dela znizana za 2.25O evDirektorica Polona Abram objasni, da je prislo do napake, in da ie pravilen predlog zneska
na postavki ,Stroiki itudentskega dela( 2.250 eur ved, kot ie v trenutno veliavnem

finananem naartu za leto 2O17. Torej skupai predlog stroakov za atudente 14.250 eur.
Joief Strnad predlaga poviaanje postavke >Stroski reprezentance( za 1.5OO eur, ki se bo
namenil za strokovno ekskurzijo sveta zavoda pri katerem drugem svetu zavoda z namenom
izmenjave izkuSenj.
Andreia Stok spra6uie, kdaj bodo spreleta sodrla. Andreja Stok sprasuje. ali mora zavod
sprejeti sodila in ae da, kdaj bodo sprejeta.
Direktorica Polona Abram objasni, da bo raaunovodstvo sodila pripravilo v aam kraiaem aasu,
ko se bo dodobra seznanilo z vsebano delovanja zavoda, ki ie pogoj za pripravo dobrih
izhodiSa za sodilaNa glasovanje je bil dan

SKLEP St. 5
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Svet zavoda spreime predlog Rebalansa finaninega nadrta za leto 2Ol7 s predlaganimi
sPremembami:
- na postavki Dstroski reprezentance< se povisa znesek za l.5OO eur;
- na postavki Dstroski Studentskega dela< se povisa znesek za 4.5OO eur;
in ustrezno prerazporeditvijo odhodkov, ki bodo zaradi zgoraj predlaganih sprememb
usklajeni s prihodkovno stranjo.
Sklep je soglasno sprejet.

dela in Finanani naart za

Predsednik sveta ie odprl razpravo.

Jo:ef Strnad ie podal naslednie predloge in pripombe k Planu dela in Finananemu naartu za
leto 2ol8i specificirati termanski plan izvedbe programov, vea povezovania z zamejci,
izobra:evanja ponudnikov, vea obiav o delovanju zavoda v obainskem glasilu, organizaciia
dogodkov po kulturnih domovih po obarni.
Boris Lozeije podal naslednje predloge in pripombe k Planu dela in Finananemu naartu za
leto 2Ol8: vzgajati ponudnike, da bodo v turizmu videli korist, tekaska prireditev, festival
vitovska/penine.
Helena Kosmana je podala predlog, da bi lahko zavod v prvi polovici leta pripravil
izobra2evanje za organizatorje dogodkov, kako organizirati prireditev. lziavi, da lahko zavod
v okviru svojega delovanja izvede aktivnosti v skladu z razpolozliivimi finananimi sredstvi.
Andreja Stok ie podala naslednje predloge in pripombe k Planu dela in Fanananemu naartu
za leto 2018: znizanje stroakov na postavki plaae tako, da vkliuaujejo celoletno plaao za 1
zaposlenega za doloaen aas-direktor, celoletno plaao l zaposlenega za nedoloaen aas podroani svetovalec I in 6 mesecev za I zaposlenega za doloaen eas - podroani svetovalec
l; zavod naj sledi navodilu za pripravo Finanenega naarta za leto 2018, ki 9a je prejel od
obaine Komen dne 25. 9. 2017, pogresa program za Galeriio Lojzeta Spacala za leto 2018;
sprasuie alije predlog kadrovskega naarta pripravljen v skladu z zakonodajo.
Direktorica Polona Abram prosi za pasno obrazlozitev, zakai se zaposlenemu Tomu
Loani5kariu za doloaen aas ne omogoai zaposlitve za eno leto. Obrazloiitev potrebuje 2aradi
pojasnila alanom Neformalne koordinaciie za turizem Krasa in Brkinov, ki so Toma
Lotniskaria in ZKK izbrali za koordinatorja, predvsem za pripravo prihaiaiotega razpisa
MGRT v novembru.
Na glasovanje je bil dan

SKLEP

5t.4

Zavod Komenski Kras naj uposteva pobude in predloge alanov sveta zavoda pri
izvajaniu progaama dela za leto 2ol8 ter boli konkretno terminsko opredeli izvedbo
aktivnosti v letu 2018.
Sredstva za plaae zaposlenih v zavodu se doloai v visini celoletne plaae za I zaposlenega
za dotoaen aas-direktor, celotetne plaae I zaposlenega za nedoloaen aas - podrodni
svetovalec lin 6 mesecev za'l zaposlenega za doloaen aas podrodni svetovalec I
Sprejme se program dela in finanani naart za leto 2Ol8 z upoitevanlem predlogov
alanov sveta zavoda, ki so v skladu z razpoloiljivimi finananimi sredstvi v letu 2o18
Sklep je soglasno sprejet
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Ioaka 6: Pravilnik o

zaciii

delovnih mest v Javnem zavodu Komenski Kras

Helena Kosmana predstavi razlog za spremembo Praviinika o organizaciii dela in sistemizaciji
delovnih mest v Javnem zavodu Komenski Kras.
Na glasovanje je bil dan

SKLEP

!t.

5

svet zavoda daje soglasje k Pravilniku o spremembah Pravilnika o organizaciji dela in
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Komenski Kras.
Sklep ie soglasno spreiet-

Toaka 7: Uporaba Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS za

Polona Abram predstavi predlog uporabe Kolektivne pogodbe za kulturne deiavnosti v RS
za ZKK, za katero mena, da najbolje ureja pravice in dolznosti delavcev vezano na naravo
dela, kiio zaposleni v zavodu imalo.
Andreia Stok pove, da so pravice in dol:nosti delavcev doloaene tudi v zakonu o delavcih v
drZavnih organih.

Predsednik sveta Jozef Strnad predlaga, da zavod do naslednie seje sveta pripravi
obrazlozitev, kai prina6a Kolektivna pogodba 2a kulturne deiavnosti vRS v primerjavi s
sedanjo ureditvijo.
Toaka 8: Razno
Jozef Strnad predlaga, da zavod pripravi porodilo o realizaciii del za leto 2Ol6 in 2O17.
Jozef Strnad predstavi dopis Komisije za mandatna vpraianja, volitve in imenovania o
nedeiavnostiilana sveta zavoda. Pravi, da bo ae enkrat opravil pogovor 2 Erikom Modicem
in Andreiem Malgajem.
Boris Lozej predlaga, da se vzpostava kot neke vrste alanarina za ponudnike iz obaine
Komen, ki se nameni za delovanje zavoda.
Seja je bila zakljuaena ob 18.3O uri.
Zapasala:
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