
SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš        Limbuš, 15. december 2015 

 

 

 
ZAPISNIK 

11. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

 

ki je bila v torek, 15. decembra 2015, ob 19.00 v učilnici za pouk angleščine v Osnovni šoli Rada 

Robiča Limbuš. 

 

Prisotni:  ga. Marjana Lampreht, ga. Nina Povšič Trantura, ga. Cvetka Stamec, ga. Julija Flogie, g. 

Stojan Lukman, ga. Saška Maroh, ga. Danila Vozelj, g. Andrej Šauperl in ga. Leopoldina 

Ribič. 

 Prisotna je tudi računovodkinja šole ga. Marijanca Karmel 

  

Odsotni:  g. Gregor Strlič in ga. Katja Podgorelec   

 

Sejo je pričela predsednica sveta zavoda ga. Marjana Lampreht ter predlagala dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje  

2. Postopek imenovanje ravnatelja – imenovanje ravnatelja 

3. Rebalans finančnega načrta 

4. Predlogi in pobude 

5. Razno – skupno druženje članov Sveta staršev in članov Sveta zavoda 

           

ad 1.) 

Zapisnik 10. redne seje smo člani sveta prejeli z vabilom. Predsednica Sveta zavoda ga. Marjana 

Lampreht je prebrala sklepe zapisnika.  

 

SKLEP 60: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi zapisnik 10. redne seje 

sveta zavoda. 

 

ad 2.) 

Predsednica Sveta zavoda ga. Marjana Lampreht je prebrala mnenje ministrice za šolstvo, ki daje naši 

izbiri ravnatelja pozitivno mnenje. Za tem smo sprejeli 

 

SKLEP 61: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš imenuje na delovno mesto 

ravnatelja Zavoda osnovne šole Rada Robiča Limbuš Mojco Kirbiš, 

rojeno 22. 12. 1966 v Mariboru.  

  Mandat ravnateljice traja pet let in se prične s 1. 1. 2016.  

 
ad 3.) 

Računovodkinja ga. Marijanca Karmel je predstavila razloge, zaradi katerih je potreben rebalans 

finančnega načrta. Po krajši razpravi smo soglasno sprejeli 
 

SKLEP 62 : Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrjuje spremembo finančnega 

                      načrta za leto 2015 po načelu denarnega toka. Omenjeni dokument je 

                      priloga zapisnika.  

 



ad 4.) 

V razpravi smo podali sledeče pobude: 

- ponovno pozivamo vodstvo šole, da uredi razpadajoče in nevarne stopnice na vhodu v šolo in 

na vhodu v šolsko telovadnico; 

- vodstvo šole pozivamo, da primerno označi stranski vhod v šolo, ki je uraden vhod prvošolcev 

(primerna tabla); 

- ponovno pozivamo vodstvo šole, da uredi primerno izobešanje slovenske in evropske zastave 

v skladu z zakonodajo; 

- pozivamo vodstvo šole in krajevno skupnost, da apelira na policijo za boljši nadzor v kraju, 

predvsem zaradi povečanega vandalizma v zadnjem času, ki šoli povzroča dodatne stroške; 

- glede na nekaj ustnih pripomb članom sveta, pozivamo učiteljski zbor, da preveri smotrnost 

uporabe napihljive tekalne blazine in v kolikor se ne uporablja, njeno odprodajo 

- predlagamo dodatno prometno označitev mesta za ustavljanje in izstopanje invalidnih otrok 

pred šolo ter pogostejšo policijsko kontrolo upoštevanja prometnih predpisov v okolici šole.  

 

 

ad 5.) 

Razprave pod to točko ni bilo. 

 

Sejo smo zaključili ob 18.45 uri. 

 

 

 

Zapisal: Andrej Šauperl 

 

        Predsednica Sveta zavoda 

         Marjana Lampreht 


