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e as: )g. 2. 2023,18.00 - 2o,oo

Kraj: udilnica Stevilka 103 Osnovne Sole Grm

Prisotni: Melita Blatnik, Anton Dragan, Nataia Filip, Miran Hudoklin, Mirjana Maftinovi6, Petra
NograSek, Helena Sterk, Miha Vrbinc, Vesna Zobari6,, Marko Zupandid, Zdenka Mahnid
(ravnateljica), Matej PovZ (pomo6nik ravnateljice) in Marjanca Petrindid (radunovodja).

Opravideno odsotna: Majda KriZe

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepdnost
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika

3. Pregled uresnidevanje prednostnih nalog

4. Obravnava in sprejem Letnega porodila zaleto2022
5. Obravnava in sprejem Kadrovskega nadrta in Finandnega nadrta zaleto2023
6. Ocena delovne uspeinosti ravnateliice
7, Razno

K1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN SKLEPENOSTI
Predsednica sveta zavoda je vse prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da je svet zavoda
sklepcen.

K2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA
Predsednica sveta zavodaje pregledala vse sklepe 6. seje in 2. korespondencne seje. Prisotni
dlani so potrdili zapisnik in sklepe 6. seje in 2. korespondendne seje, Na dnevni red ni bilo
pripomb,

K3
PREGLED URESNIEEVANJA PREDNOSTNIH NALOG
Pregled uresnidevanja prednostnih nalog sta podali ravnateljica in pomodnik ravnateljice.
Celoten pregled je zajet v Letnem porodilu za Solsko leto 202212023.
Dodatnih komentarjev in pripomb ni bilo.

SKLEP 1

Clani sveta zavoda so se seznanili z uresnidevanjem prednostnih naloq.

K4
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA POROEILA ZALETO 2022
Letno porodilo za leto 2022 sta predstavili ravnateljica in radunovodja (PRILOGA).
Letno porodilo je predsednica sveta zavoda podala narazpravo.
Anton Dragan je pohvalil poslovanje Sole, ga pa je zmotil obdutno vi5ji znesek prihodkov od
odhodkov. Pomodnik ravnateljice je povedal, da je iz tekodih prihodkov zelo teZko investirati v
samo stavbo. Za veQe investicije potrebujemo veiletne prese2ke prihodkov od odhodkov.
Ker ima Zavod Novo mesto po finandnem pregledu dobrih 50,000,00 eur dolga, so dlani sveta
sprejeli



SKLEP 2
Sota Zavodu Novo mesto po6lje poziv za popladilo dolga z zahtevo po dasovno
opre$eljenem planu vradanja dolga. V primeru neodzivnosti bo Sola zadela s postopkom

dolga.

SKLEP 3
Clani sveta zavoda so se seznanili z Letnim poroditom za teto 2022 in sprejeli Letno
porodilo za leto 2022.

Dodatnih vpra5anj in predlogov ni bilo.

K5
OBRAVNAVA IN SPREJEM KADROVSKEGA NAERTA IN FINANENEGA NAERTA ZA LETO
2023
Ravnateljica je predstavila Kadrovski na6rt za leto 2023 (PRILOGA).

Radu novodkinja je predstavi la Finandn i natrL za leto 2023 (P Rl LOGA).

Predsednica sveta zavoda je podala Kadrovski nadft in Finandni nadrl. za leto 2023 na
razpravo.

SKLEP 4
Clani sveta zavoda so se seznanili in obravnavali Kadrovski nadrt in Finandni nadrt za
leto 2023 in spreieli Kadrovski nadrt in Finandni nadrt za leto 2023.

K6
OCENA DELOVNE USPESNOSTI RAVNATELJICE
Ugotavljanje delovne uspe5nostiravnateljice se ugotavljazatas od 1. 1 .2o22do 31. 12.2022.

Gospa ravnateljica, pomodnik ravnateljice in radunovodja so pred glasovanjem zapustili
prostor.

Po kondanem glasovanju je predsednica zavoda ravnateljici predstavila oceno delovne
usoeSnosti.
Predsednica zavodaje ravnateljici 6estitala za dobro opravljeno delo.

Gospa ravnateljica se je zahvalila za zaupanje.

K7
RAZNO
Gospa Maftina Martinovid je vpra5ala, zakaj na spletni strani Sole ni objavljenih zapisnikov
sestankov sveta stariev. Ravnateljica je povedala, da bomo preverili in uredili objavo.

Seja je bila zakljudena ob 20.00.

Zapisala
Ur5ka Hutar, tajnica

SKLEP 5
Ravnateljici
ugotavljanje
ravnateilev.

se na podlagi poslovnega poro6ila in
delovne uspe5nosti nameni 5 o

doseZenih ,,l0O % vrednosti meril za
letnih sredstev za osnovne plade

Predsednica sv t .)

Melita Blatnik w /-



Z zapisnikom seznanjena ravnateljica Zdenka Mahni6

Novo mesto,2.3.2023


