
 
 
 
 
 
SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE  RADA ROBIČA LIMBUŠ 
 
 
Limbuš; 27. 9. 2016 
 
 

ZAPISNIK 
14. redne seje Sveta zavoda Osnovne Šole Rada Robiča Limbuš 

 
ki je bila v torek, 27. septembra 2016,  ob 18.30 uri 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, ga. Leopoldina Ribič,  ga. Danila Vozelj in ga. Saška Maroh.   
  
Prisotna je tudi  ravnateljica Mojca Kirbiš. 
 
Odsotni:   
g. Gregor Strlič, g. Andrej Šauperl. 
 
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 13. redne seje 
2. Poročilo o uresničevanju »Programa življenja in dela OŠ Rada Robiča Limbuš v 

šolskem letu 2015/2016«. 
3. Pregled in potrditev »Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/2017.« 
4. Potrditev cen storitev šole za šolsko leto 2016/2017 
5. Pobude in predlogi  
6. Razno 

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili. 
 
ad 1.)  
Zapisnik 13. redne seje smo člani sveta prejeli z vabilom. Ga. Marjana Lampreht ga je 
prebrala sklepe in povzela vsebino razprav. Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
SKLEP 77:  
Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi zapisnik 13. redne seje Sveta zavoda. 
 



ad 2.) 
Ravnateljica ga. Mojca Kirbiš je predstavila »Poročilo o uresničevanju Programa življenja in 

dela OŠ Rada Robiča Limbuš v šolskem letu 2015/2016«. Povzela je njegove pomembne 

vsebinske dele. Kot pomemben podatek je zelo dobra realizacija obveznega programa, ki je 

posledica skrbno načrtovanih nadomeščanj. Učenci so bili zelo uspešni na tekmovanjih, 

katerih so se udeležili - dobili smo 4 zlata priznanja. V navedenem letu je prišlo tudi do 

nekaterih kadrovskih sprememb. Zaradi upokojitev so bile spremembe na delovnem mestu 

ravnatelja in računovodje. Obe spremembi sta bili izvedeni tako, da to ni vplivalo na kvaliteto 

delovanja šole. Novo imenovana ravnateljica ga. Mojca Kirbiš je uspešno pripravila 

popravljalne ukrepe, ki jih je šoli naložilo računsko sodišče, ki je ugotavljalo skladnost izrabe 

delovnega časa učiteljev z zakonodajo. Na šoli pa smo imeli tudi revizijski pregled 

računovodskih stvari, kjer je prav tako bilo ugotovljeno delovanje v skladu z zakonodajo. Po 

končani razpravi je bil soglasno sprejet  

 

SKLEP 78: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi »Poročilo o uresničevanju 

Programa življenja in dela OŠ Rada Robiča Limbuš v šolskem letu 2015/2016«. 

 

ad 3.) 
V nadaljevanju seje nam je ga. ravnateljica Mojca Kirbiš predstavila »Letni delovni načrt šole 

za šolsko leto 2016/2017«. 

 

Razprava se je odvijala sproti ob predstavitvi dokumenta v povezavi s tem,  

ali se naj 2. januar 2017 določi za dela prost dan, kateri se bo nadomestil 22.4.2017? 

G. Andrej Šauperl preko predsednice  sveta zavoda poda predlog, naj šola določi člana v 

komisijo, ki je ustanovljena na KS Limbuš za izvedbo aktivnosti ob praznovanju 870 letnice 

omembe kraja v naslednjem koledarskem letu. Ga. ravnateljica predlaga, da naj bo to g. 

Stojan Lukman, ki nalogo sprejme.  

 

SKLEP 79: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrjuje 2. januar 2017 za dela prost dan, kateri 

se nadomesti na delovno soboto 22.4.2017 s čistilno akcijo ob Dnevu Zemlje. 

  

SKLEP 80: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi Letni delovni načrt zavoda OŠ 

Rada Robiča Limbuš za šolsko leto 2016/2017. 

 

ad 4.) 

Svet zavoda se je seznanil s cenikom storitev, ki jih nudi šola ter sprejel   

 

SKLEP 81: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi predlog ga. Mojce Kirbiš o 

znižanem najemu šolske telovadnice za 20 % najemniku NK Limbuš, kar je v skladu s 

Pravilnikom o oddaji šolskih prostorov. 

 

SKLEP 82: 

V kolikor bo ob vrnitvi pogodb za jutranje varstvo ugotovljeno, da je vanj vpisanih  30 

ali manj otrok, se bo to izvajalo v enem oddelku, cena plačila pa bo temu primerno 

nižja.  

 



SKLEP 83: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi predlagani Cenik storitev 

zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš za šolsko leto 2016/2017. Cenik je priloga zapisnika.  

 

ad 5.) 

Predlogov in pobud članov ni bilo.  

 

ad 6.) 

Ga. ravnateljica pove, da se bodo na božično-novoletnem koncertu zbirali prostovoljni 

prispevki, ki bodo namenjeni zniževanju plačila stroškov pevske šole.  

Izrečena je bila tudi prošnja za donacije, s katerimi bi zniževali plačila šole v naravi učencem 

iz socialno ogroženih družin. 

V jeseni bo realizirana zasaditev ob parkirišču in začela se bo zbirati dokumentacija za 

nadstrešek pri glavnem vhodu. Ga. ravnateljica pa nam razloži tudi prizadevanja v povezavi s 

pridobitvijo boljših internetnih storitev.  

 

Sejo smo zaključili ob 20.30 uri. 

 

Zapisal: Stojan Lukman 

        Predsednica Sveta zavoda 

              Marjana Lampreht 

 


