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SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš         Limbuš, 24. februar  2015 

 

 

 

ZAPISNIK 

5. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

ki je bila v torek, 24. februarja 2015, ob 18.00 v učilnici za pouk angleščine v Osnovni šoli 

Rada Robiča Limbuš. 

 

Prisotni:  člani sveta, g. Gregor Strlič, ga. Marjana Lampreht, g. ga. Cvetka Stamec, ga. 

Julija Flogie, g. Stojan Lukman, ga. Katja Podgorelec, ga. Saška Maroh, ga. Danila 

Vozelj, g. Andrej Šauperl in ravnatelj šole g. Rado Wutej, računovodkinja šole 

Marjanca Karmelj, ter ga. Hani Pleisteiner, vodja šolske prehrane. 

Odsotni:  ga. Nina Povšič Trantura,  ga. Leopoldina Ribič, 

 

Sejo je pričela predsednica sveta zavoda ga. Marjana Lampreht ter predlagal sledeči dnevni 

red: 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 4. redne  in 3. korespondenčne seje 

2.  Letno poročilo za leto 2014:  - poslovno poročilo 

- finančno (računovodsko) poročilo 

3.  Izposoja smučarske opreme 

4.  Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

5.  Predlogi in pobude 

6.  Razno  

 

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

 

ad 1.) 

 

Zapisnika smo člani sveta prejeli z vabilom, zato je predsednica Sveta zavoda ga. Marjana 

Lampreht vprašala, ali ima kdo kakšno pripombo. Ker pripomb ni bilo, so člani Sveta zavoda  

zapisnika soglasno sprejeli. 

 

SKLEP 26: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejema in potrjuje oba zapisnika. 
 

ad 2.) 

 

Ravnatelj g. Rado Wutej je predstavil poslovni del »Letnega poročila za leto 2014«, ki smo 

ga člani sveta prejeli z vabilom.  

 

Za tem je računovodkinja ga. Marjanca Karmel predstavila še finančni del »Letnega poročila 

za leto 2014«, ki smo ga člani sveta prav tako prejeli z vabilom. Člane je opozorila na vsa 

večja odstopanja od načrtovanega in jih natančno pojasnila. Predvsem pa je poudarila, da je 

precejšen presežek pri sredstvih šolske kuhinje.  

 

Vodja šolske prehrane, ga. Hani Pleisteiner je pojasnila, da prihaja do viškov v šolski kuhinji 

predvsem zaradi novo izbranih dobaviteljev po javnih naročilih v letu 2014, ki zagotavljajo 



 2 

živila po ugodnih cenah in tudi zaradi zelo dobrega dela osebja v kuhinji. Bilo je poudarjeno, 

da dobavitelji dobavljajo zahtevano kvaliteto artiklov in da imajo otroci v šoli kvalitetne 

obroke hrane, a kljub temu ostaja presežek.  

 

Po predstavitvi in obširni razpravi so člani Sveta zavoda sprejeli: 

 

SKLEP 27: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sklene, da se presežek sredstev 

šolske kuhinje, ki se je nabral v zadnjem obdobju, poračuna kot del 

mesečnih prispevkov staršev za kosila v prihodnjih treh mesecih. 

 

SKLEP 28: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejema in potrjuje »Letno poročilo 

za leto 2014«, ki zajema poslovni del in računovodski del in je priloga 

zapisnika. 

 

SKLEP 29: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrjuje nabave osnovnih sredstev 

in investicij:  

 

                        iz sredstev šolskega sklada  

                        - 2 širokokotna projektorja v skupni vrednosti okrog 2000 €                        

- 2 prenosnika v skupni vrednosti okrog 1000 € 

                        - klavinove v vrednosti okrog 2700 € 

 

                        iz sredstev telovadnice 

                        - novo kosilnico v vrednosti približno 700 € 
 - opremo pisarne v vrednosti približno 1600 € 

  

                       iz sredstev kuhinje: 

 - drobni inventar in roloji v skupni vrednosti okrog 2700 € 

 

ad 3.) 

 

Predsednica je pridobila stališča učiteljev telovadbe v zvezi z do sedaj veljavnim cenikom za 

izposojo smučarske opreme Svoje mnenje je povedal tudi ravnatelj. Pojavilo se je namreč 

mnenje, da so sprejete cene previsoke in zaradi tega ni šola v vsem času, odkar je bil v veljavi, 

iz tega naslova pridobila nikakršnih sredstev. Razvila se je debata. Člani Sveta zavoda so 

mnenja, da je dobro zaračunati nekaj za izposojo, da  se bo oprema lažje vzdrževala. Ker je 

bila kupljena iz sredstev šolskega sklada, je prav, da dobijo učenci šole in njihovi ožji 

družinski člani opremo v izposojo brezplačno, drugi prosilci, vključno z delavci šole pa 

plačajo izposojo po ceniku, ki smo ga skupaj oblikovali po predhodnem predlogu.   

Sprejeli smo naslednji 
 

SKLEP 30: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejema in potrjuje »Cenik za 

izposojo smučarske opreme«, ki je priloga zapisnika. 

 

ad 4.) 
 

Predsednica Sveta zavoda ga. Marjana Lampreht, je navzoče seznanila z metodologijo 

ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja. Po krajši razpravi smo člani Sveta zavoda sprejeli  

 

SKLEP 31: 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 
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                     direktorjev s področja šolstva. 

 

 

SKLEP 32: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš ugotavlja, da je ravnatelj Rado Wutej 

                    dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti za leto 

                    2014. 

 

ad 5.) 

 

Predlogov in pobud ni bilo 

 

ad 6.) 

 

Razprave v tej točki ni bilo. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 20.00. 

 

 

 

Zapisal: Andrej Šauperl 
 

 

        Predsednica Sveta zavoda 

        Marjana Lampreht 

 


