
SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE  RADA ROBIČA LIMBUŠ 
 
 
Limbuš; 27. 2. 2017 
 
 

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

 
ki je bila v ponedeljek, 27. februarja 2017,  ob 18.30 uri v učilnici za pouk angleščine v 
Osnovni šoli Rada Robiča Limbuš.  
 
Prisotni:  
ga. Marjana Lampreht, ga. Cvetka Stamec, g. Stojan Lukman, g. Gregor Strlič, g. Andrej 
Šauperl, ga. Leopoldina Ribič in ga. Saška Maroh.   
  
Prisotna je tudi  ravnateljica Mojca Kirbiš in računovodkinja Aleksandra Šauperl. 
 
Odsotni:   
ga. Nina Povšič Trantura in g. Iztok Nipič,  ga. Danila Vozelj in ga. Katja Podgorelec 
 
Predsednica Sveta zavoda Marjana Lampreht je po pregledu prisotnosti in ugotavljanju 
sklepčnosti  pričela s sejo in predlagala  sledeči  
 

Dnevni red:   
1. Pregled in potrditev zapisnikov 14. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne  

seje 

2. Idejna zasnova ureditve vhoda v šolo 
3. Letno poročilo za leto 2016 – poslovno poročilo 

                                                  -  finančno poročilo 
4. Imenovanje pritožbene komisije 
5. Imenovanje volilne komisije  
6. Pobude in predlogi  
7. Razno 

 
Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili. 
 
ad 1.)  
Zapisnik 14. redne ter 6. in 7. korespondenčne seje  smo člani sveta prejeli z vabilom. Ga. 
Marjana Lampreht je prebrala sklepe.  
V povezavi z 82. sklepom 14. seje poda predsednica pojasnilo, da je v jutranje varstvo 
drugega in tretjega razreda vključenih 41 učencev in zato se izvajata dva oddelka.  
V povezavi z 79. sklepom 14. seje pa  je Svet zavoda zaradi spremenjenih okoliščin sprejel 
naslednji:  
 
SKLEP 84:  



Ker je v Republiki Sloveniji od 1. 1. 2017 dalje 2. januar spet dela prost dan, odpade 
potreba po delovni soboti 22. 4. 2017, s katro smo želeli nadomestit ta delovni dan. 
 
Po končani razpravi so navedene zapisnike sprejeti s sklepom: 
 
SKLEP 85:  
Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi zapisnik 14. redne ter 6. in 7. 
korespondenčne seje Sveta zavoda. 
 
ad 2.) 
Ga. ravnateljica je povabila na sejo Sveta zavoda predstavnika podjetja Biro 2M, planiranje, 

projektiranje in inženiring d.o.o. Ta nam je podrobno predstavil idejno zasnovo ureditve 

vhoda v šolo. Pri načrtu idejne zasnove je izhajal iz težav in pomanjkljivosti dosedanje 

ureditve. Ogledali smo si skice in izrise.  

Člane Sveta zavoda je zanimalo, kako bo zagotovljena dnevna svetloba in zračenje knjižnice, 

material, iz katerega bodo izdelane stopnice, s kakšno kritino bo pokrit nadstrešek nad 

stopnicami, če ta kritina kljubuje vremenskim neprilikam, kot so veter in toča, iz česa bodo 

narejeni nosilci za streho, kako bo urejeno odtekanje meteornih voda iz strehe, urejenost 

odtekanja meteornih voda na celotni površini. Neustrezna se nam je zdela rešitev za kolesa na 

idejni zasnovi, saj smo bili mnenja, da bi ta morala biti znotraj ograje.  

Od predstavnika izvedbenega podjetja smo dobili odgovore, na podlagi katerih smo presodili, 

da so rešitve idejne zasnove ustrezne, potrebno pa bo še razmisliti in dopolniti načrte z 

ustreznejšo rešitvijo za kolesa.  

Ga. ravnateljica pove tudi, da je bila predstavljena idejna zasnova že usklajena z g. Jehartom 

iz Službe za razvojne projekte in investicije MOM. 

 

SKLEP 86: 

Svet zavoda se strinja s predstavljeno idejno zasnovo ureditve vhoda v šolo, v kateri pa 

naj bo ustrezneje rešen prostor za kolesa.  

  

ad 3.) 
K razlagi letnega poročila za leto 2016 je predsednica Sveta zavoda  najprej pozvala 

ravnateljico šole, ki je predstavila izvleček Poslovnega poročila, zatem pa še računovodkinjo 

Aleksandro Šauperl, ki je predstavila računovodski del tega poročila.  

Obe poudarita, da je šola s prejetimi sredstvi zelo gospodarno ravnala in ima pozitiven 

poslovni izid.  

Že pretekla leta se je ob bilanci izkazoval presežek na šolski kuhinji, ki se je izkazal tudi v 

letu 2016, kljub temu, da so se obogatili jedilniki za kosila.  

Realizirane so bile tudi vse investicije, načrtovane v finančnem načrtu, razen širitve interneta, 

nekatere načrtovane investicije ( dokumentacija za nadstrešek, smuči, smučarski čevlji, 

programska oprema) pa so v fazi realizacije.  

Pripomb na podana poročila ni bilo, zato je bil sprejet:  

 

SKLEP 87: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrjuje Letno poročilo za leto 2016,  ki ga 

sestavljata poslovni in računovodski del. Omenjeni dokument je priloga zapisnika.  

 



V nadaljevanju je podala ga. ravnateljica razmišljanje o delni porabi presežka, ugotovljenega 

v letnem poročilu, pred sprejetjem finančnega načrta za realizacijo nekaterih potrebnih stvari 

na šoli. Te potrebe in finančni okvir njihovih nabav so predstavljeni v priloženem dokumentu.  

Članom Sveta zavoda se je zdel predlog utemeljen in sprejemljiv, zato so soglasno potrdili 

sledeči  

 

SKLEP 88: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrjuje porabo presežka prihodkov preteklih let 

v skupni vrednosti 40.000 EUR – po prilogi.  

 

ad 4.) 

Dosedanji Pritožbeni komisiji je potekel štiriletni mandat. Ta odloča o pritožbah v zvezi z 

uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev. Sestavlja jo najmanj 10 članov.  

Svet zavoda z naslednjim sklepom imenuje nove člane Pritožbene  komisije za dobo 4 let.   

 

SKLEP 89: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš imenuje Pritožbeno komisijo, ki jo sestavljajo: 

- strokovni delavci šole: Katica Vezjak, Jasna Caf, Marjeta Križaj, Stojan 

Lukman,  Boštjan Vrecl, Irena Gaal in Anita Ranc 

 

- predstavniki staršev: Uroš Čarman in  Nataša Štelcer; 

 

- strokovni delavec druge šole: Jolanda Friš-Lozej (OŠ Maksa Durjave).  

 
Mandat članov pritožbene komisije traja štiri leta.  

 

 

ad 5.) 

Ravno tako je potekel mandat tudi volilni komisiji, zato Svet zavoda z naslednjim sklepom 

imenuje Volilno komisijo za dobo 4 let.  

 

SKLEP 90: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš imenuje volilno komisijo z mandatno dobo štirih let v 
sestavi: 
Predsednik:  Jasna Caf 
Član:      Irena  Gaal 
Član:      Trauda Bahčič 
 
Nadomestni predsednik:  Darja Lorenčič Lašič 
Nadomestni član:  Maruša Voh 
Nadomestni član:  Goran Marič 
 

 

ad 6.) 

Pobud in predlogov ni bilo.  

 

ad 7.) 

Predsednica seznani člane s projektom »Okupirajmo muzej«, v okviru katerega bomo na šoli 

zbirali vse, kar bi lahko razstavili v muzeju, kot del limbuške šolske zgodovine. 



G. Andrej Šauperl poda informacijo, da obeležuje Limbuš letos 870 letnico, ki jo bodo  

obeležili tudi v sklopu praznovanj ob krajevnem prazniku meseca maja.   

 

 

Sejo smo zaključili ob 20.30   uri. 

 

 

Zapisal: Stojan Lukman 

        Predsednica Sveta zavoda 

              Marjana Lampreht 

 
 

 


