ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA OS GRM

eas: 5. IO.2020,18.O -19.00.
Kraj: Osnovna 5ola Grm, udilnica 103 (ditalnica)

Prisotni: Polonca Bilbija, Melita Blatnik, Anton Dragan, Nata5a Filip, Peter Kostrevc, Majda KriZe,
Zdenka Mahnid, Mirjana Martinovid, Petra Nograiek, Helena Sterk, Miha Vrbinc, Vesna Tobarii,
Marko Zupandi6.
Dnevni red:
1. Konstituiranje sveta zavoda
2. Razno
KL

Ravnateljica je pozvala vse 6lane sveta zavoda, da se predstavijo. Trije predstavniki ustanovitelja
so: Anton Dragan, Peter Kostrevc in Miha Vrbinc. Trije predstavniki star5ev so: Nataia Filip,
Mirjana Martinovid in Marko Zupandid. 5olo predstavlja pet predstavnic: Melita Blatnik, Majda
KriZe, Petra NograSek, Helena Sterk in Vesna Zobarid.
Ravnateljica in pomoinica ravnateljice nista bili prisotni pri izbiri predsednika in podpredsednika
sveta zavoda. dlani sveta zavoda so se odlodili za javno glasovanje. Po diskusiji je bil soglasno
potrjen predstavnik ustanovitelja, Peter Kostrevc, kot predsednik sveta zavoda. Prav tako je bila
soglasno potrjena podpredsednica sveta zavoda Melita Blatnik.
K2

OBRAVNAVA SKLEPA ZADNJE SEJE SVETA ZAVODA

Ravnateljica je dlane sveta zavoda seznanila s sklepom zadnje seje sveta zavoda v prejSnji
zasedbi. elani so obravnavali sklep 1, in sicer:
ebni sveta zavodo so sprejeli sklep, do ne potrjujejo odpiso dotga Mestne obiine Novo mesto pod
temi pogoji. Mestna obiina Novo mesto mora izdati uradni dokument in pojosnilo, s koterim
lohko terjatev uradno odpiiemo.
Ravnateljica Zdenka Mahnid je seznanila svet z dopisom Mestne obdine Novo mesto, ki ga je
prejela po e-poiti. Le-ta pravi, da so. v poslovnih knjigah izkazane odprte postavke iz naslova
tekodega vzdrZevanja za leto 2018 v znesku 8.887,58 EUR. MO Novo mesto predlaga, da Sola
izstavi dobropis oz. storno zahtevke, da se lahko zadeve v poslovnih knjigah zaprejo. Ravnateljica
je 5e dodala, da je sicer obdina zelo kooperativna in vedno priskodi na pomod, ko je to potrebno.
Tu pa gre za zapadli dolg iz leta 2018, zato predlaga odpis.
Po tehtnem razmisleku in pogovoru smo se odlodili, da predsednik sveta zavoda pripravi in po5lje
dopis, v katerem poziva Mestno obdino Novo mestu, da pripravi aneks k dotidni pogodbi, da
lahko nato Sola terjatev uradno odpiSe.

Zapisnik zapisala:

Hele

nica sveta zavoda

Z zapisnikom seznanjena: ravnateljica Zdenka Mahnid

tllovo mesto, 6. LO.2020

Predsednik sveta zavoda
Peter Kostrevc

