
SVET ZAVODA

osNovNE Sole nnoa nogren Ltrrrgu5

Limbui,28.2.2019

ZAPISNIK

4. redne seje Sveta zavoda Osnovne 5ole Rada Robita Limbui

ki je bila v ietrtek, 28. februarja 2019, ob 18.30 uri v utilnici za pouk angleiiine v Osnovni

Soli Rada Robiia Limbui.

Prisotni: Damijan Kolarid, Uroi earman, lztok Bogolin, Leopoldina Ribid, Nina Poviid
Trantura, Andreja Cvetko, Stojan Lukman, Marjana Hozjan, ravnateljica Mojca KirbiS in

ratu novod kinja Aleksa ndra 5au perl

Odsotni: AleS Certalit, Rok Hribernik in lztok Nipii

Predsednica Sveta zavoda Nina PovSid Trantura je po pregledu prisotnosti in ugotavljanju
sklepdnosti priiela s sejo in predlagala slededi

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnikov; 2. korespondenine seje in 3. redne seje

2. Letno porodilo za leto 2018 - poslovno porodilo
- finantno porotilo

3. Ugotavljanjedelovne uspe5nosti ravnateljice
4. Pobude in predlogi
5. Razno

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

ad 1.)

Predsednica Nina Pov5ii Trantura je prebrala sklepe zapisnikov prejinjih sej, ki smo jih tlani
Sveta zavoda prejeli z vabilom.

SKLEP 4/1
Svet zavoda O5 Rada Robita LimbuS sprejme in potrdi zapisnika:2. korespondenine seje in
3. redne seje Sveta zavoda.

-



ad 2.)
K razlagi letnega porotila za leto 2018 je predsednica Sveta zavoda najprej pozvala

ravnateljico iole Mo.jco Kirbii, ki je predstavila izvleiek Poslovnega porodila, zatem pa 5e

radunovodkin.io Aleksandro 5auperl, ki je predstavila radunovodski del tega poroiila.
Ravnateljica Mojca Kirbi5 je izpostavila doseike utencev na razliinih tekmovanjih: 3. mesto
Naj iportna lola Maribora, Male sive celice - uvrstitev v % finale, Acin memorial -
mednarodna likovna kolonija, razstavljeni naSi izdelki, Plakat miru naSe udenke Neie Musil je
izbran med 24 najboljiih plakatov v driavi, poveialo se je Stevilo bralcev na 3oli, prispevki v
krajevnem glasilu >Nai kraj<, prireditev ))Vsi smo del te zgodbe< z obiskom predsednika
driave Boruta Pahorja, zadnji dan pouka v letu 2018- veriga ielja, ankete star5ev, udencev
in uaiteljev kaiejo na sploino zadovoljstvo z delovanjem Sole ...

Gospa raiunovodkinja Aleksandra 5auperl je predstavila Finandno poroiilo za leto 2018.
Predstavila je prihodke in odhodke, ki so zapisani v Letnem porodilu. Naie poslovan;e.ie
pozitivno.

2018
PRIHODKI 1.999.433
ODHODKI

POSLOVNI IZID 20.742

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

SKTEP 4/2: Svet zavoda 05 Rada Robiia Limbu5 sprejema in potrjuje Letno poroiilo za leto
2018, ki zajema Poslovno poroiilo 05 Rada Robiia timbuS za leto 2018 in Finanino
poroiilo zavoda za leto 2018 in v skladu s tem poslovni izid 5ole za leto 2018. Letno
poroiilo je priloga zapisnika.

ad 3.)
Predsednica Sveta zavoda Nina Poviid Trantura je navzode seznanila s postopkom
ocenjevanja delovne uspelnosti ravnateljice za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 1.2. 2018. alani
sveta zavoda so nato skladno z navodili opravili ocenitev in sprejeli

SKLEP 4/3:
Svet zavoda 05 Rada Robiia LimbuS ugotavlja, da niso podani izloEitveni pogoji za

ugotavljanje delovne uspeSnosti ravnateljice Mo,ice Kirbi5, ki so podani v 19. tlenu
Pravilnika o merilih za ugotavljanie delovne uspe5nosti direktorjev s podrotja Solstva.

ln

sKrEP 4/4:
Svet zavoda 05 Rada Robiia Limbui ugotavlja, da je ravnateljica Mojca KirbiS dosegla

skupno 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspeSnosti za leto 2018.

I r.gzs.ogo



Po ugotavljanju delovne uspeinosti ravnateljice je gospod Kolarii pohvalil kvalitetno delo
celotnega kolektiva, saj se zaveda, da je le to eno izmed kljutnih pogojev za odlitno oceno
ravnateljice, s timer so se strinjali tudi ostali ilani Sveta zavoda.

ad 4.)
Pobude in predlogi niso bili podani.

ad s.)
Ravnateljica je obrazloiila vzrok za nerealizacijo obnove zadnjega vhoda v 5olo, postavitve
ograie na zelenici pri kuhinji, kl je prikl.iutitev Sole na javno kanalizacijo. Taje zahtevala
ob5irna zemeljska dela na iiriem Solskem prostoru, kjer bi naj potekala pre.j zapisana dela.
Ravnateljica je predstavila vkljutitev naie iole v Energetsko sanacijo v celoti, ki jo bo izvedel
Petrol. Zajema sanacijo kurilnice, menjavo veliko oken, svetil, merilcev toplote v prostorih,
fasado... kar predstavlja veliko pridobitev.
Ravnateljica je napovedala aktivno delovanje na podrodju urejanja vhoda v iolo in
pridobivanja sredstev, stopni5tnega vzpenjalnika in opozorila na prostorsko stisko v Solski

kuhinji, kjer sodeluje z ravnateljico vrtca.

Sejo smo zakljutili ob 20.00 uri.

Za pisala:

Mar.jana Hozjan
Predsed n ica Sveta zavoda:

Nina Poviid Trantu ra
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