
zAprsNrK 4. sEJE svETA zAVoDA oS cnvr

e as: 23. 2. 2022, 17 .OO - 19.00

Kraj: udilnica Stevilka 103 Osnovne Sole Grm

Prisotni: Polonca Bilbija (pomodnica ravnateljice), Melita Blatnik, Nata5a Filip, Majda Kri2e,
Zdenka Mahnid (ravnateljica), Mirjana Martinovid, Petra Nogra5ek, Helena Sterk, Miha Vrbinc,
Vesna Zobarit, in Marjanca Petrindi6 (radunovodja).

Opravideno odsotni: Anton Dragan, Miran Hudoklin, Marko Zupandid

Dnevni red:
L Ugotovitev prisotnosti in sklep6nosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika
3. Pregled uresnidevanje prednostnih nalog

4. Obravnava in sprejem Letnega porodila zaleto2021\v 
5. Obravnava in sprejem Kadrovskega nadrta in Finan6nega nadrta zaleto2022
6. Ocena delovne uspe5nosti ravnateljice
7. Odloditev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja
B. Razno

K1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN SKLEPENOSTI
Predsednica sveta zavodaje povedala, da so se opravidili 6lani zavoda Anton Dragan, Miran
Hudoklin in Marko Zupandid. Ugotovila je, da je svet zavoda sklepden.

K2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA
Predsednica sveta zavoda je pregledala vse sklepe zadnje seje. Prisotni dlani so potrdili
zapisnik 1. seje sveta zavoda. Na dnevni red ni bilo pripomb.

K3
PREGLED URESNIEEVANJA PREDNOSTNIH NALOG\-' 
Pregled uresnidevanja prednostnih nalog sta podali ravnateljica in pomodnica ravnateljice.
Celoten pregled je zajet v Evalvaciji za Solsko leto 202112022.
Nata5a Filip je pohvalila delo svetovalnih delavk, Karmen Krlan in Leo Burger, ki nudijo
dodatno strokovno pomod udencem in vse ostale uditelje.
Miha Vrbinc je povedal, da se je videl napredek pri delu strokovnih delavcev v spletnih
udilnicah.
Dodatnih komentarjev in pripomb ni bilo.

SKLEP 1

Clani sveta zavoda so se seznanili z uresnidevanjem prednostnih nalog.

K4
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA POROEILA ZAIETO 2021
Letno porodilo za leto 2021 sta predstavili ravnateljica in radunovodja (PRILOGA).
Letno porodilo je predsedhica sveta zavoda podala na razpravo.
Vpra5anj in predlogov ni bilo.



SKLEP 2
Glani sveta zavoda so se seznanili z Letnim porodilom za leto 2021 in sprejeli Letno
porodilo za leto 2021.

K5
OBRAVNAVA IN SPREJEM KADROVSKEGA NAERTA IN FINANENEGA NAERTA ZA LETO
2022
Ravnateljica je predstavila Kadrovski na6rt za leto 2022 (PRILOGA).

Radunovodkinja je predstavila Finandni na6rt. za leto 2022 (PRILOGA).

Predsednica sveta zavoda je podala Kadrovski nadrl in Finandni nadrt za lelo 2022 na

razptavo.
Nata5a Filip je povedala, da se vidi, da se Sola trudi, da veliko stvari naredi sama.

SKLEP 3
e lani sveta zavoda so se seznanili in obravnavali Kadrovski nadrt in Finandni nadrt za
leto 2022 in spreieli Kadrovski nadrt in Finandni na6rt za leto 2022.

K6
OCENA DELOVNE USPESNOSTI RAVNATELJICE

Ugotavljanje delovne uspe5nosti ravnateljice se ugotavlja za bas od 1 . 1 .2021 do 31 . 12.2021.

Gospa ravnateljica, pomo6nica ravnateljice in radunovodja so pred glasovanjem zapustili
orostor.
Po kondanem glasovanju je predsednica zavoda ravnateljici predstavil oceno delovne
uspeSnosti.
Predsednica zavodaje ravnateljici destitala za dobro opravljeno delo.

SKLEP 4
Ravnateljica je dosegla 100 7o vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspe5nosti. Clani
sveta Sole so potrdili izpladilo redne delovne uspeinosti v vi5ini 5 %.

Gospa ravnateljica se je zahvalila za zaupanje.

K7
ODLOEITEV SVETA O RAZPISU PROSTEGA MESTA RAVNATELJA
Predsednica sveta Sole je predstavila predlog 6asovnice postopka imenovanja ravnatelja, Vsi

dlani sveta Sole so se strinjali, da se izvoli tri dlanska komisija, katera bo vodila postopek

imenovanja ravnatelja. elani sveta Sole so se dogovorili, da bo razpis objavljen v sredstvih
javnega obve5danja, in sicer Zavod RS za zaposlovanje, Uradni list RS, Dolenjski list in na

soletni strani Sole.
e lani sveta Sole so soglasno izvolilitri.dlansko komisijo v sestavi: Helena Sterk, Petra Nogra5ek
in Vesna Zobari6.
Predstavitev kandidatov bo za dlane sveta Sole in sveta star5ev v 6etrtek, 19. 5. 2022.

SKLEP 5
e lani sveta zavoda so sprejeli sklep, da Osnovna Sola objavi razpis prostega delovnega
mesta ravnatelja za obdobje 5 let, od 1. 1 . 2023 do 31 . 12. 2028.

K8
RAZNO
V sredo, 9.3.2022,je napovedana stavka.



Seja je bila zakljudena ob 19.00.

Zapisala
Ur5ka Hutar, tajnica
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Predsednica sveta zavoda
Melita Blatnik
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Z zapisnikom sezna njena ravn atelj ica Zdenka M a hn ic

U) Novo mesto,8.3.2022


