
ZAPISNIK 

12. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 27. 2. 2017 ob 17. uri v knjižnici 05 Trebnje 

Prisotni člani: Marija Bahun, Greti Gašperin, Monika Mežan, Nadja Marn, Viktorija Pirc, Vinko Ribič  
Opravičeno odsotni člani: Nataša Hribar, Ivanka Višček, Gregor Kaplan, Leon Lobe 

Neopravičeno odsotni člani: Bogdana Brilj 

Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, računovodkinja Mateja Zorec, poslovna sekretarka Ana Hrovat 
Odsotni vablieni: računovodkinja Branka Rebolj, sindikalna zaupnica Stanka Zaletelj 

Sejo je vodila predsednica Marija Bahun. 

Gradivo je bilo vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini poslano elektronsko 21. 2. 2017 preko spletne 

strani Arnes Filesender. 

Predlog DNEVNEGA REDA: 

Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 29. 9. 2016 in 12. dopisne seje z dne 24. 1. 2017 

Obravnava in potrditev letnega poročila zavoda za leto 2016 

Poročilo o delu inventurnih komisij 

Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2017 

Potrditev cen za uporabo šolskih prostorov za zunanje uporabnike za leto 2017 

Razno 

Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Potrdi se dnevni red za 12. redno sejo Sveta OŠ Trebnje. 

K 1. točki 

Potrditev zapisnikov 

Pri pregledu realizacije sklepov 11. redne seje je k 4. točki dnevnega reda ravnatelj v zvezi s šolskimi prevozi 

in sprejetimi sklepi povedal, da je bilo med šolo in Občino veliko pisne korespondence ter da se šolski 

prevozi izvajajo v skladu s projektom Občine Trebnje o optimalizaciji in racionalizaciji šolskih prevozov. 

Realizacijo sklepov, ki jih je sprejel občinski svet 28. 9. 2016, je župan zadržal. Ravnatelj je povedal, da so se 

pri spremljanju prevozov pokazale določene pomanjkljivosti, da pa je upoštevana pripomba šole in je 

prevoz organiziran tako, da učenci zjutraj ne zamujajo pouka in da imajo sedmo šolsko uro lahko pouk in 

čas za kosilo. Vse pripombe, ki so jih starši naslovili na šolo, pa je šola posredovala naprej na Občino. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 11. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje z dne 29. 9. 2016. 

Potrdi se zapisnik 12. dopisne seje Sveta Osnovne šole Trebnje z dne 24. 1. 2017. 



K 2. točki 

Letno poročilo OŠ Trebnje za leto 2016 

Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2016. Poročilo je sestavljeno iz 
poslovnega poročila, ki ga je pripravil ravnatelj Rado Kostrevc, in računovodskega poročila, ki ga je 
pripravila računovodkinja Branka Rebolj. Letno poročilo je izdelano v skladu z 21. členom Zakona o 
računovodstvu in 62. člena Zakona o javnih financah. 

Ravnatelj Rado Kostrevc je prisotnim predstavil celotno letno poročilo in ga na seji še dodatno podrobno 
obrazložil. 

Poročilo je pripravljeno razumljivo in pregledno. Vsebuje (za matično šolo in PŠ Dobrnič, Šentlovrenc in 
Dolenjo Nemško vas): 

splošni del (predstavitev zavoda, organiziranost), 
- posebni del (opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov; letni in dolgoročni cilji; ocena 

uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti; ocena delovanja sistema 
notranjega finančnega nadzora; pojasnila, zakaj nekateri zastavljeni cilji niso bili doseženi; kadrovanje; 
investicijska vlaganja), 

računovodski del (finančno poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016; doseženi prihodki in odhodki v 
letu 2016 ter njihova analiza; dodatna pojasnila k računovodskim izkazom). 

Ravnatelj je povedal, da so bile v letu 2016 opravljene vse naloge, ki so bile načrtovane v letnem delovnem 
načrtu. 

V letu 2016 so se povečali prihodki ustanovitelja in ministrstva, prihodki iz naslova prispevkov staršev, 
donacij, odškodnin, obresti pa so se zmanjšale. Velik del denarja je bil namenjen za prenovo šolske kuhinje 

in prenovo šolske knjižnice. Denar je bil porabljen tudi za prenovo pisarne (fotokopirnice), za didaktične 
pripomočke, opremo. Skupni prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 5,35 %, odhodki pa za 

6,06 %. Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid — presežek prihodkov nad odhodki v 
letu 2016 je 359,96 EUR. 

Razprava  

Ravnatelj je poročilo že ob predstavitvi pojasnil tako podrobno, da člani niso imeli potrebe po dodatni 
razpravi. Ravnatelj je povedal še, da je potrebno sprejeti sklepa: 

aktivnih časovnih razmejitvah: del sredstev, ki jih Občina namenja za šolo v naravi, bodo kot prehodno 
nezaračunani prihodki za leto 2016 bremenili proračun za leto 2017; 
realizaciji prenosa sredstev iz preteklih let (porabljena sredstva do konca leta 2016). 

Ravnatelj je pri finančnem delu poročila izpostavil razlago postavk, kjer indeks bistveno odstopa od 
povprečja. Postavko na strani 42 — dnevnice za potovanje v tujino — pri čemer je bila kasneje ugotovljena 
napaka pri knjiženju - bo potrebno dopolniti (prerazporeditev s postavke dnevnice za spremstvo, sejme). 
Člani so se strinjali, da se v računovodstvu opravi naknadni popravek, ki ne bo vplival na končne seštevke 
finančne tabele. 

Soglasno so bili sprejeti 

SKLEPI:  

Sprejme se Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2016, ki je sestavljeno iz poslovnega in 
računovodskega dela. Letno poročilo je priloga arhivskemu zapisniku te seje. 
Sredstva, ki jih Občina namenja za izvedbo šole v naravi, kot prehodno nezaračunani prihodki za leto 
2016 bremenijo proračun v letu 2017. Sklep o aktivnih časovnih razmejitvah je priloga Letnemu poročilu 
za leto 2016. 

Z namensko porabo sredstev, prenesenih iz preteklih let, se zapira realizacija porabe teh sredstev v 

skupni višini 31.159,04 EUR. Sklep o realizaciji prenosa sredstev iz preteklih let je priloga k Letnemu 
poročilu za leto 2016. 
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točki 

Poročilo o delu inventurnih komisi[ 

Delo inventurne komisije je na seji predstavil ravnatelj. člani so gradivo prejeli z vabilom. 
Inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, učbeniškega sklada, kurilnih 
energentov, terjatev ter obveznosti na dan 31. 12. 2016 so popise opravile v skladu z navodili ter pripravile 
poročila s sklepom za odpis (po seznamih): opreme za opravljanje osnovne dejavnosti v vrednosti, drobnega 
inventarja, učil in učnih pripomočkov, materialnih pravic. 
Ravnatelj je povedal, da šola nič  več  ne posluje gotovinsko in je bil z 31. 12. 2015 ukinjen gotovinski bančni 
račun. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 
Sprejme se poročilo o delu inventurnih komisij za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, popis 
knjig, terjatev ter obveznosti, zalog kurilnega olja, plina in sekancev in peletov na dan 31. 12. 2016. 
Poročila so priloga pri arhivskem zapisniku te seje. 

točki 

Finančni načrt za leto 2017  
Predlog finančnega načrta za leto 2017 in 2018 - za prejeta sredstva iz proračuna lokalne skupnosti - so 
Člani prejeli z vabilom. 

V predlogu so načrtovani odhodki po načelu denarnega toka: za blago in storitve, nabavo šolske opreme, 
dogovorjeni program (tuji jezik, tekmovanja, raziskovalne naloge, letno šolo v naravi, bralno značko, 
nagrade učencem), varstvo vozačev, sofinanciranje prehrane socialno ogroženim učencem, sofinanciranje 
javnih del, investicijske opreme, investicije. 
Če bo potrebno sprejeti rebalans finančnega načrta, ga bo moral potrditi tudi Svet šole. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP:  
Potrdi se predlog finančnega načrta za leto 2017 in 2018 v predlagani obliki. Predlog bo obravnavala tudi 
ustanoviteljica - Občina Trebnje. 

K S. točki 

Določitev cen za uporabo prostorov 

Člani so prejeli z vabilom predlog cen, na podlagi katerih izda Občina Trebnje soglasje za zaračunavanje 
uporabnine šolskih prostorov od 1. 1. do 31. 12. 2017. Ravnatelj je povedal, da so cene ostale enake kot 
preteklo leto. V predlogu s cenami je letos dodana še cena za uporabo 1/3 športne dvorane. 
V razpravi je ravnatelj povedal, da želijo nekateri uporabniki, s katerimi ima šola sklenjene pogodbe, 

uporabljati prostore po nižji ceni, kot je v ceniku. O tem bo dala svoje mnenje Občina, ki od šole pričakuje 
natančno utemeljitev odstopanja od cene, ki pa mora biti res utemeljena. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 
Občini Trebnje, ki potrjuje cene za uporabo šolskih prostorov in izda soglasje za sklenitev pogodb z 

uporabniki šolskih prostorov, se predlaga, da cene uporabe šolskih prostorov na OŠ Trebnje, na 
podružnični šoli Dolenja Nemška vas in na podružnični šoli Dobrnič  ostanejo enake, kot so bile v letu 2016. 
Cene bodo veljale za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017. 
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K 6. točki 

Razno 

1) Ravnatelj je prisotnim predstavil problem v zvezi s prostorsko stisko: 
- na podružnični šoli Šentlovrenc in na matični šoli. V Šentlovrencu ima Vrtec Mavrica Trebnje v šolskih 

prostorih oddelek vrtca za nedoločen čas, gradnja vrtca pa v letu 2017 ni načrtovana. Na podružnici se 
že kažejo potrebe po dodatnih prostorih za individualno delo z učenci. 
Ravnatelj je ponovno izpostavil prostorsko stisko na centralni šoli. V letošnjem šolskem letu je bilo 
potrebno pripraviti za pouk enega oddelka eno učilnico, za naslednje leto pa bo potrebna še ena. 
Poudaril je, da se izvaja individualni pouk po celotni šoli v nesprejemljivih pogojih (po hodnikih in 
kotičkih, kjer ni miru, v kabinetih, ki jih uporablja glasbena šola ...). 

Ravnatelj išče možnosti za čim bolj normalno izvajanje neposrednega pedagoškega dela, zato je 
prisotnim podal svoje razmišljanje: 

morebitni preureditvi oz. notranji renovaciji bivšega hišniškega stanovanja (nad garažo) zaradi 
pridobitve dodatne učilnice; 

ureditvi prostorov za individualno in dodatno strokovno pomoč  učencem — v prostorih, ki jih zaseda 
glasbena šola, hkrati pa je potrebno najti tudi rešitev za potrebe glasbene šole. 

Ravnatelj poudaril, da je bila Občina Trebnje že večkrat seznanjena s težavo, s katero se sooča OŠ 
Trebnje zaradi prostorske stiske. O tem problemu je vedno obveščen tudi Svet šole. 

Člani so po krajši razpravi soglasno sprejeli 

SKLEP: 

Na osnovi ponovne in že večkratne seznanitve članov sveta OŠ Trebnje s problemom o prostorski stiski na 
matični šoli na Kidričevi ulici 11, Trebnje in seznanitvijo s problemom, ki se kaže za naslednje šolsko leto 
na podružnični šoli Šentlovrenc, se šoli naloži, da na ustanoviteljico ponovno naslovi pobudo za razrešitev 
prostorske stiske v OŠ Trebnje in na PŠ Šentlovrenc, pri čemer naj se poiščejo rešitve, ki bodo rešile 
trenutno prostorsko stisko, obenem pa bodo usmerjene v celovito in dolgoročno rešitev za pridobitev 
dodatnih prostorov za učilnice in kabinete za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na 
Osnovni šoli Trebnje in podružnični šoli Šentlovrenc. 

2) Ravnatelj je prisotne seznanil, da bo Svetu predvidoma na naslednji predstavil za obravnavo spremembe 
dopolnjenih in spremenjenih pravilnikov s posameznih področij delovanja OŠ Trebnje. 

K 7. točki 
Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Pred pričetkom ocenjevanja ravnateljeve delovne uspešnosti je ravnatelj prisotnim še enkrat na kratko 
predstavil realizacijo obsega programa, kakovost izvedbe programa, razvojno naravnanost zavoda in 
zagotavljanje materialnih pogojev. Ravnatelj je potem sejo zapustil, predsednica pa je prebrala okrožnico 

ministrstva za šolstvo, iz katere je razvidno, da poteka ocenjevanje ravnateljeve delovne uspešnosti po 
enakih kriterijih kot v preteklem letu. 

Člani so o ravnateljevi uspešnosti glasovali tajno. 

Soglasno so bili sprejeti 

SKLEPI:  

O ravnateljevi delovni uspešnosti se glasuje tajno. 

Komisijo za ugotovitev izida glasovanja sestavljajo: Viktorija Pirc, Greta Gašperin in Monika Mežan. 
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Marija Bahun 

Zapisnikarica / 

Ana Hrovat Ji 
Predsednica Sveta Osnovne šole Trebnje 

—5ckJ/k.ft-k. 

3. Svet Osnovne šole Trebnje ugotavlja, da je ravnatelj Rado Kostrevc na podlagi ocenitve šestih članov 
sveta, ki so ovrednotili ravnateljevo delovno uspešnost za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016, dosegel 

92,51 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

Obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja je potrebno poslati na ministrstvo za izobraževanje, 
soglasje ustanovitelja pa ni več  potrebno. 

Seja je bila končana ob 19. uri. 

Številka: 900-2/2017-2 

Trebnje, 28. 2. 2017 
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