
SVET ZAVODA
osNoyr[E SoLr RADA nogrda r,rvmu5
Limbu5ka cesta 62
2341 Limbu5 LimbuS, 26. september 2019

ZAPISNIK
6. redne seje Sveta zavoda Osnovne Sole Rada Robiia Limbu5

ki je bila v detrtek, 26. 9. 2019, ob 1 8.30 v udilnici za pouk angle5dine v Osnovni Soli Rada
Robida Limbu5.

Prisotni: AleS iertalid, Leopoldina Ribid, Rok Hribernik, Iztok Bogolin, UroS darman,
Nina Pov5id Trantura, Andreja Cvetko, Stojan Lukman, Iztok Nipid, Marjana
Hozjan in ravnateljica Mojca Kirbi5

Opraviieno odsotni: Damijan Kolarid

Sejo je vodila predsednica Sveta zavodaNina Pov5id Trantura ter predlagala slededi dnevni
red:

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 3. 6.2019
Porodilo o uresnidevanju >Programa Zivljenja in dela OS Rada Robida Limbus v
Solskem letu 2018/19(
Pregled in potrditev >Letnega delovnega nadrta Sole za Solsko leto 2019120<
Potrditev cenika storitev v Solskem Letu201912020
Posodobljena Pravila Solskega reda OS Rada Robida LimbuS
Razvojni nadrt OS Rada Robida Limbu5 za obdobje 2}lg _2023
Energetska sanacija Sole in druga obnovitvena dela
Predlogi in pobude
Razno

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili.

Ad 1.)
Predsednica Nina Pov5id Trantura je prebrala sklepe zapisnika 5. redne seje z dne 3. 6. 2019

SKLEP 6/1: Svet zavoda OS Rada Robiia Limbu5 sprejme in potrdi zapisnik 5. redne
Seje.

Ad 2.)
Ravnateljica je predstavila >Porodilo o uresnidevanju programa Zivljenja in dela OS Rada
Robida Limbu5 v Solskem letu 2018/19(.
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LDN smo v celoti opravili. Izpostavila je zelo dobre rezultate na5ih udencev pri NPZ
(nacionalni preizkusi znanja) v 6. in 9. razredih.
Solsko leto 201812019 je bilo 5e posebej odmevno. V mesecu decembru nas je na prireditvi ob
obletnici Sole z obiskom podastil predsednik drZave gospod Borut Pahor, udenci na5e Sole so

postali drZavni prvaki v tekmovanju Male sive celice, prav tako pa so dosegali odlidne
rezultate na tekmovanjih v znanju, kot tudi na Sportnem podrodju, saj je na5a Sola 3. Naj
Sportna Sola Maribora.
Pohvalila je tudi uditelje, saj brez njihovega odlidnega predajanja znanja udencem in
pripravam na tekmovanja tudi rezultatov ne bi bilo.
Letos smo imeli 4 popravne rzprte iz matematike in I popravni izpitiz kemije. Vsi udenci so
jih uspe5no opravili. En udenec ponavlja 5. razred. V tem mesecu je dobil tudi odlodbo otroka
s posebnimi potrebami.
Sola je Le vel mesecev gradbi5de.

Po predstavitvi in razpravi so dlani Sveta zavoda sprejeli

SKLEP 6/2: Svet zavoda OS Rada Robiia Limbu5 sprejema in potrjuje >Poroiilo o

uresniievanju programa Zivljenja in dela OS RaOa Robiia Limbu5 v
Solskem letu 2018/19<.

Ad 3.)
Ravnateljica Mojca Kirbi5 je predstavila >Letni delovni nadrt Sole za Solsko leto 201912020<.
Izpostavila je projekte: Trajnostna mobilnost, Pogum in Inovativna pedagogika 1:1.
Novoletni bazar bo izveden v petek, 29. ll.2019 popoldan. V dopoldanskem dasu bo za
udence organizirano podaljSano bivanje.

Po razpravi so dlani Sveta zavoda sprejeli

SKLEP 6/3: Svet zavoda OS Rada Robiia potrjuje >Letni delovni nairt Sole za Solsko
leto 201912020( .

Ad 4.)
Ravnateljica Mojca Kirbi5 je predstavila cenik storitev Sole.

Spremeni se cena kosila, in sicer za 5 centov malo kosilo in za 5 centov veliko kosilo.
V ceniku imamo tudi cene za oddajanje prostorov, ki veljajo do 31. 12.2019, tako nam je
dolodila Mestna obdina Maribor. ee se bodo s l. l. 2O2O cene za oddajo prostorov
spremenile, bomo z najemniki, ki se bodo s cenami strinjali (ne vemo, kak5ne bodo) sklenili
nove pogodbe.
Telovadnice je precej zasedena, je pa 5e nekaj prostih terminov v vedernih urah med 20.30 in
22.00.

SKLEP 6/4: Svet zavoda sprejme in potrdi Cenik storitev za Solsko leto 201912020,

Ad s.)
Ravnateljica je predstavila posodobljena Pravila Solskega reda OS Rada Robida Limbu5
Vpra5anj ni bilo.

SKLEP 6/5: Svet zavoda sprejme in potrdi posodobljena Pravila Solskega reda.
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Ad 6.)
Ravnateljica je predstavila Razvojni nadrt Sole za obdobje 2019 -2020.
Yizlja Sole in tudi znak Sole ostaja enak. Razvojni na6rt temelji na evalvaciji in
samoevalvaciji Sole in izpostavlja kljudne vidike delovanja Sole.

SKLEP 6/6: Svet zavoda sprejme in potrdi Razvojni nairt OS Raaa Robiia Limbu5 za
obdobje 2019 -2023.

Ad 7.)

Ravnateljica je predstavila Energetsko sanacijo Sole. Veliko smo pridobili; nove strehe, okna,
Zaluzije, kurjavo, .. s pridobljenim smo lahko zelo zadovoljni.
Urejena je terasa, ki ima vhod iz zbornice, prav tako je urejen atrij rz jedilnice, kjer bodo
udenci sami izbrali opremo in se odlodili, kdo in kdaj bo lahko zunaj sedel - podalj5ek
jedilnice.
Zunaj imamo 5e naprej v nadrtu ureditev vhoda v Solo in upamo, da nam bo dimprej uspelo.
Ta vhod bi malo popestril dvoriSde.
V nadrtu imamo tudi postavitev igral, ureditev kolesarnice, ki bi imela prostor tudr za skiroje.
V urejanju je tudi stopni5dni vzpenjalnik. Skupaj z Mestno obdino Maribor se prouduje
moZnost smiselnosti popravila obstojedega ali narodilo novega stopniSdnega vzpenjalnika.

Ad 8.)
Pogovarjali smo se o stanovanju nad starim delom Sole, ki v tem trenutku 5e ni v lasti
ustanoviteljice Mestne obdine Maribor.
Sanirala se je ograja za golom na Solskem igri5du.
Zaradr energetske sanacije trenutno ni tople vode v telovadnici, na kar so uporabniki sproti
obveSdeni.

Seja je bila zakljudena ob 19.50.

Zapisala:
Marjana Hozjan
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