
SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš        Limbuš, 29. februar 2016 

 

 

 

ZAPISNIK 

12. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

 

ki je bila v ponedeljek, 29. februarja 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. Saška Maroh, ga. Danila Vozelj,  ga. Leopoldina Ribič  in g. Andrej 

Šauperl.   

 Prisotna je tudi računovodkinja šole ga. Marijanca Karmel in ravnateljica Mojca 

Kirbiš 

  

Odsotni:   ga. Katja Podgorelec, g. Iztok Nipič, g. Gregor Strlič 

 

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

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje in 5. korespondenčne seje 

2. Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda 

3. Letno poročilo za leto 2015;  - poslovno poročilo 

                                                - računovodsko poročilo 

       4.   Finančni načrt nabav za leto 2016 – 1. del   

       5.   Imenovanje nadomestnega člana v šolski sklad 

6.  Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

7.  Predlogi in pobude 

8.  Razno            

           

ad 1. 

Pregledali smo zapisnika. Pripomb ni bilo in sprejeli smo   

 

SKLEP 63: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš soglasno sprejme in potrdi zapisnik 

11. redne seje in 5. korespondenčne seje sveta zavoda. 

 

ad 2. 

 Za nadomestne volitve so bili s strani učiteljskega zbora predlagani: ga. Irena Gal, g. Iztok 

Nipič in g. Boštjan Vrecl. Na tajnih volitvah je največ glasov prejel g. Iztok Nipič, zato svet 

zavoda sprejme 

 

SKLEP 64: Svet zavoda imenuje za nadomestnega člana izmed delavcev šole g. Iztoka 

                        Nipiča, ki je dobil na volitvah v zavodu večinsko podporo.  

  Mandat nadomestnega člana se izteče hkrati z mandatom ostalih članov  

                        Sveta zavoda.  

 



ad 3. 

 Ravnateljica ga. Mojca Kirbiš je prisotnim predstavila poslovni del Letnega poročila za leto 

2015, ga. Marijanca Karmel pa računovodskega. Ugotovljeno je bilo, da šola uspešno 

uresničuje zastavljene cilje in gospodarno ravna s sredstvi, ki jih ima na razpolago. Člani 

sveta smo sproti dobili natančnejša pojasnila v posameznih postavkah. Pripomb ali odprtih 

nejasnosti nismo imeli in smo soglasno sprejeli 

 

SKLEP 65 : Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrjuje Letno poročilo za leto 2015,  

                      ki ga sestavljata poslovni in računovodski del. Omenjeni dokument je 

                      priloga zapisnika.  

 

ad 4.  

Ravnateljica ga. Mojca Kirbiš je prisotnim predstavila predlog finančnega načrta za leto 2016- 

prvi del. Vir financiranja predlaganih nabav bodo sredstva iz presežka prihodkov preteklih let. 

V predlogu finančnega načrta je delno zajeto že tudi reševanje vprašanj, ki jih je Svet zavoda 

predlagal kot pobude na 11. seji, v zvezi z izobešanjem zastav, označitvijo glavnega in 

stranskega vhoda v šolo, ureditvijo stopnišča ob vhodu v šolo. Na predlog finančnega načrta 

ni bilo pripomb in soglasno smo sprejeli:  

 

SKLEP 66:  Svet šol potrjuje porabo presežka prihodkov preteklih let v skupni 

vrednosti 18.060,00 € - po prilogi. 

 

ter 

 

SKLEP 67:  Svet zavoda potrjuje plan nabave novih osnovnih sredstev iz šolskega 

sklada v višini 5.700,00 €. 

 

ad 5. 

Ga. Mojca Kirbiš je bila članica šolskega sklada, ker pa je prevzela dolžnosti ravnatelja, je to 

mesto potrebno imenovati novega člana. Sprejeli smo 

 

SKLEP 68: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš imenuje za nadomestno  članico  

                     v šolski sklad go. Julijo Flogie. Nadomestila bo go. Mojco Kirbiš.  

 

ad 6. 

Predsednica Sveta zavoda ga. Marjana Lampreht, je navzoče seznanila s postopkom 

ocenjevanja delovne uspešnosti ravnatelja, ki ga mora opraviti Svet zavoda tudi za že 

upokojenega g. ravnatelja Rada Wuteja.  Člani sveta so nato skladno z navodili opravili 

ocenitev in sprejeli  

 

SKLEP 69: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš ugotavlja, da niso podani izločitveni 

                     pogoji za ugotavljanje delovne uspešnosti g. ravnatelja Rada Wuteja, ki so 

                     podani v 19. členu Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 

                     direktorjev s področja šolstva. 

 

in 

SKLEP 70: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš ugotavlja, da je ravnatelj Rado Wutej 

                    dosegel skupno 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti za 

                    leto 2015. 

 



ad 7. 

Ponovno je bila izpostavljena nujnost ureditve problematike umirjanja prometa v okolici šole 

ter parkiranja na pločniku v okolici šole v popoldanskem času, ko se v okolici šole odvijajo 

športne aktivnosti. 

Podana je bil tudi potreba, da se preprečiti uporabo klančine, ki je namenjena dostopu 

invalidnih otrok v šolo, za tekanje predvsem manjših otrok 

 

ad 8. 

Člani smo bili seznanjeni z mnenjem Računskega sodišča, ki je izvajalo inšpekcijski nadzor 

nad izrabo delovnega časa učiteljev. V poročilu je naloženo šoli, da v predpisanem roku 

odpravi določena neskladje z zakonodajo. Nekatera neskladja bo lahko rešila šola sama, za 

druga pa bo potrebno počakati na rešitve ministrstva in jih reševati v skladu z njihovo 

rešitvijo.  

 

Sejo smo zaključili ob 20.45 uri. 

 

 

 

Zapisala: Nina Povšič Trantura 

        Predsednica Sveta zavoda 

             Marjana Lampreht 

 


