
SVET ZAVODA
osNovNE 5or,r runa nosrd.a r-rN{suS
Limbuska cesta 62
2341 Limbui LimbuS, 26. september 2018

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta zavoda Osnovne Sole Rada Robiia LimbuS

ki je bila v sredo, 26. 9. 2018, ob 18.00 v udilnici za pouk angle5dine v Osnovni Soli Rada
Robida Limbu3.

Prisotni: Damijan Kolarid, AleS e ertatid, Leopoldina Ribid, Rok Hribemik, Nina Pov3id
Trantura, Andreja Cvetko, Stojan Lukman, Iztok Nipid, Marjana Hozjan in
ravnatelj ica Mojca KirbiS

Opraviieno odsotni: Iztok Bogolin. Uroi Carman

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Porodilo o uresnidevanju >Programa Zivljenja in dela OS Rada Robida Limbu5 v

Solskem letu 2017/18<
3. Pregled in potrditev >Letnega delovnega nadrta Sole za Solsko leto 2018/19<
4. Potrditev cenika storitev v Solskem letu 2018/19
5. Predlogi in pobude
6. Razno

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili

Ad 1.)
Predsednica Nina PovSid Trantura je prebrala sklepe zapisnika 2. redne seje z dne 22.2.2018.

SKLEP 3/l: Svet zavoda OS Rada Robiia LimbuS sprejme in potrdi zapisnik 2. redne
sej e.

Ad 2.)
Ravnateljica je predstavila >Porodilo o uresnidevanju programa Zivljenja in dela OS Rada
Robida Limbui v Solskem letu 2017l18<.
Posebej je izpostavila zelo dobre rezultate naSih udencev pri NPZ (nacionalni preizkusi
znanja) v 6. in 9. razredih. Pri vseh predmetih so na5i udenci presegali drZavno povpredje.
Udenci na5e Sole so bili uspe5ni tudi na raznih tekmovanjih v znanju in na Sportnem podrodju,
za kar se jim je Se posebej zahvalila.
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Za obnovo parketa v telovadnici se zbirajo ponudbe.



Ureditev vhoda v 5olo - gospa ravnateljica je predstavila potek dogajanj v leto5njem letu.

Zaradi previsokih ponudb gradbincev na razpisu ni bil izbran noben, sredstva se prenesejo v
naslednje [eto, pomagala bo tudi obdina, vse paje odvisno od viSine obdinskega proraduna za

naslednje leto.
Stopni5de na zadnji strani Sole - dogovor z \zvajalcem del na stopni5du pri glavnem vhodu v
5olo.
Igrala pri vrtcu - zaradi dotrajanosti smo prepovedali uporabo, potreben je temeljit strokovni
pregled.
Vizija - igrala na travnati povr5ini.
Ograja okoli igri5da -je po5kodovana na ved mestih, potreben bo ogled s hi5nikom, dogovor
o sanaciji in izvedba nujnih popravil ograje.

Ad 3.)
Ravnateljica Mojca KirbiS je predstavila >Letni delovni nadrt Sole za Solsko leto 2018/19(
Glede na Solski koledar imamo v tem Solskem letu 3 delovne sobote. in sicer:

24. 12.2018 - bomo nadome5dali 29. 9. 2018 - pohodni5tvo Sportni dan (v primeru
deZja bo pouk)

2.2. 2019 - pouk v skladu z 2. odstavkom 4. dlena o Solskem koledarju

3. 5.2019 - bomo nadome5dali 1. 12.2018

Gospa ravnateljica je povedala, da bomo na na3i Soli namesto v soboto 3. 5. 2019, imeli
delovno soboto 1.12.2018. V mesecu decembru 2018 namred pripravljamo proslavo ob 20
letnici na5e telovadnice, zato bomo ta dan ob ostalih dejavnostih izkoristili 5e za priprave,
vaje za nastop in dekoracijo.
Po razpravi so dlani Sveta zavoda sprejeli

SKLEP 3/3: Svet zavoda OS Rada Robiia potrjuje >>Letni delovni nairt Sole za Solsko
leto 2018/19< .

SKLEP 3/4: Svet zavoda OS Rada Robiia potrjuje predlagane delovne sobote, in sicer:
29.9.2018 (2a24. 12.2018), l. 12.2018 (za 3. 5.2019) in 2.2.2019.

Ad 4.)
Ravnateljica Mojca Kirbi5 je predstavila cenik storitev Sole, ki je Ze nekaj let nespremenjen.
Glede na dvig stroSkov Zivil, ki jih narodamo pri razlidnih dobaviteljih, predlaga dvig cene
kosila za udence razredne stopnje za 7 centov in kosila za udence predmetne stopnje za 5
centov.
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SKLEP 3/5: Svet zavoda sprejme in potrdi Cenik storitev za Solsko leto 2018/19.

Po predstavitvi in razpravi so dlani Sveta zavoda sprejeli

SKLEP 3/2: Svet zavoda OS Rada Robiia Limbus sprejema in potrjuje >Poroiilo o

uresniievanju programa Zivljenja in dela OS Rada Robiia Limbu5 v
Solskem letu 2017/18<.



Ad 5.)
Razprava je potekala o Stevilnih dotrajanih WC kotlidkih, ki so krivi za vedjo porabo vode.
Prisotni so bili seznanjeni, da se je zamenjalo nekaj pokrovov Skoljk z zelo zanimivimi in
privladnimi pokovi, kar so udenci z navduSenjem sprejeli.

Ad 6.)
Sola v naravi 5. r Pored
Izpostavljeno je bilo, da star5i niso prejeli uradnega Solskega sporodila o vamem prihodu
otrok v Pored. Informacije so koZile le med starSi peto5olcev in 5e te za nekatere Sele pozno
zveder.
Ravnateljica je zagotovila, da bo v bodode 5e posebej pozoma na prenos informacij iz 5ol v
naravi.

Sejo smo zakljudili ob 18.50.

Predsednica Sveta zavoda
Nina Pov5id Trantura
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Zapisala:
Marjana Hozjan
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