
 

 

 

SVET ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČ 
 
 
 

ZAPISNIK 
13. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 
 
ki je bila v četrtek, 9. junija 2016, ob 18.30 v učilnici za pouk angleščine v Osnovni šoli Rada 
Robiča Limbuš. 
 
Prisotni:   
ga. Marjana Lampreht, ga. Nina Povšič Trantura, ga. Cvetka Stamec, g. Stojan Lukman,  ga. 
Katja Podgorelec, g. Iztok Nipič, g. Gregor Strlič, ga. Leopoldina Ribič  in g. Andrej Šauperl.   
  
Prisotna je tudi  ravnateljica Mojca Kirbiš 
  
Odsotni:   
ga. Danila Vozelj, ga. Saška Maroh 
 
Predsednica Sveta zavoda Marjana Lampreht je po pregledu prisotnosti in ugotavljanju 
sklepčnosti  pričela s sejo in predlagala  sledeči  
 

Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje  
2. Finančni načrt za leto 2016 
3. Predlogi in pobude 
4. Razno 

 
 
 
ad 1. 
Pregledali smo zapisnik 12. seje. Nanj ni bilo pripomb in člani so zapisnik soglasno potrdili s 
sklepom. 
 
SKLEP 71:  
Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš  potrdi zapisnik 12. redne seje sveta zavoda. 
 

ad 2. 
Finančni načrt za leto 2016 je predstavila ravnateljica Mojca Kirbiš. Predstavljen nam je bil po 
posameznih vsebinskih delih.  



 

Najprej  je ravnateljica članom Sveta zavoda predstavila Program dela OŠ Rada Robiča 
Limbuš za leto 2016.  V nadaljevanju seje nam je  predstavila kadrovski načrt za leto 2016 in 
še  Finančni načrt OŠ Rada Robiča Limbuš za leto 2016.  
 
Po predstavitvi je bila odprta razprava. V razpravi je bil podan predlog za nakup semaforja za 
nadzor hrupa za v jedilnico in za dušilec zvokov (montaža na strop). Izražena je bila tudi 
potreba po zvočni izolaciji glasbene učilnice in zamenjavi programske opreme za obračun 
položnic. Dotrajani so tudi vsi športni dresi in se dogovorimo  za nakup v prihodnjem 
koledarskem letu. Ravnateljica pa g. Nipiču naloži, da pridobi vse informacije o bodočem 
nakupu športnih dresov.  
 
Po končani razpravi so člani potrdili finančni načrt z naslednjimi  sklepi: 
 
SKLEP 72:  
Svet zavoda OŠ Rada Robiča potrjuje Program dela OŠ Rada Robiča Limbuš za leto 2016, ki 
je sestavni del Finančnega načrta  OŠ Rada Robiča Limbuš za leto 2016 (na straneh od 5 do 
13).  
 
 

SKLEP 73:  
Svet zavoda OŠ Rada Robiča potrjuje Kadrovski načrt OŠ Rada Robiča Limbuš za leto 2016, 
ki je sestavni del Finančnega načrta  OŠ Rada Robiča Limbuš za leto 2016 (na straneh 12 in 
13 in prilogi 2 na strani 34 in 35).  
 
SKLEP 74:  
 
Svet zavoda  potrjuje Finančni načrt šole za leto 2016: 
 

a) Po načelu denarnega toka 
 

prilivi 1,965.458  

odlivi 1,975.458  

Presežek odlivov nad prilivi -10.000 Iz presežka preteklih 
let 

 
b) Po obračunskem načelu  

 

prihodki 1,948.270  

odhodki 1,934.270  

Presežek prihodkov nad odhodki 14.000 telovadnica 

 

c) Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 

 

Presežek iz dotacij 22.824 

       -      popravek prevedbe plač 6.115 

       -      nerazporejeno 16.709 



 

  

Presežek šolske kuhinje 16.247 

- nabava opreme 1.390 

- nerazporejeno  14.857 

  

Presežek mlečne kuhinje 30.587 

-  nabava opreme 5.230 

-  nerazporejeno 25.357 

  

Presežek telovadnice 19.848 

-  nabava opreme 5.770 

-  dokumentacija za nadstrešek 4.000 

-  zasaditev dreves ob igrišču 2.000 

-  nerazporejeno 8.078 

-   

Presežek skupaj 89.506 

 
Celoten finančni načrt je priloga zapisniku.  
 
in  
 
SKLEP 75:  
Svet zavoda OŠ Rada Robiča daje soglasje k predlogu razporejanja presežka prihodkov nad 
odhodki – 2. del.  
 
ad 3. 
Predlogov in pobud članov ni bilo. 
 
ad 4.  
Go. Podgorelec je zanimalo , če je red na fantovskih straniščih že urejen. Ravnateljica je 
potrdila vzpostavitev normalnega stanja. 
Glede na ugotovitev revizorke smo spremenili sklep v povezavi z blagajniškim maksimumom. 
Ta se sedaj glasi: 
 
SKLEP 76 :   
Blagajniški maksimum znaša od 9. 5. 2016 400 EUR. 
 
   
Sejo smo zaključili ob 19.40. 
 
 
Zapisala: Nina Povšič Trantura                                                  Predsednica Sveta zavod 
                                                  Marjana Lampreht 
 
 
 


