
ZAPISNIK 

11. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 29. 9. 2016 ob 17.00 v knjižnici OŠ Trebnje 

Prisotni člani: Marija Bahun, Ivanka Višček, Gregor Kaplan, Greti Gašperin, Viktorija Pirc, Nadja 
Marn (prisotna pri 1. in 2. točki dnevnega reda), Nataša Hribar 
Opravičeno odsotni člani:  Leon Lobe 
Neopravičeno odsotni člani:  Bogdana Brilj, Monika Mežan, Vinko Ribič  
Ostali prisotni:  ravnatelj Rado Kostrevc, poslovna sekretarka Ana Hrovat 
Odsotna vabliena:  sindikalna zaupnica Stanka Zaletelj 

Sejo je vodila predsednica Marija Bahun. 

Predlog DNEVNEGA REDA: 

Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 29. 2. 2016 

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 
Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 
Razno 

Pred začetkom seje je predsednica ugotovila, da je seja sklepčna, in dala na glasovanje predlog 
dnevnega reda. 

SKLEP: 

Potrdi se dnevni red današnje seje. 

točki 

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seie z dne 29. 2. 2016 

Po pregledu zapisnika ter sklepov, sprejetih na 10. redni seji Sveta šole, na zapisnik ni bilo pripomb. 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 29. 2. 2016. 

Zapisnik je dosegljiv na spletni strani OŠ Trebnje (zavihek Organi šole-Svet šole-Zapisniki), tiskan 

izvod pa je priložen arhivskemu gradivu 10. seje v tajništvu šole. 

točki 

Poročilo o realizaciii Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16  

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta je skupek posameznih poročil, ki so jih pripravili 

ravnatelj, koordinatorji in vodje posameznih področij in dejavnosti, in zajema okvir, znotraj katerega 

je šola v šolskem letu 2015/2016 delovala. 

Ravnatelj je prisotnim preko predstavitvene projekcije podal poročilo o realizaciji Letnega delovnega 
načrta za preteklo šolsko leto: 

o realizacija pouka, učnem uspehu, udeležbi na roditeljskih sestankih, vsebini vzgojno-
izobraževalnega dela, tekmovanjih učencev, uspešnih projektih (Youth Start — Podjetnost in 



inovativnost, My Machine — Od ideje do izdelka, Bralna pismenost, Po(HAIKU)jem po Trebnjem, 

Koledar vrednot — StrpniMedsebojniOdnosi), uvedbi vodenja elektronskih dnevnikov, o rednem 

inšpekcijskem pregledu inšpektorata ministrstva za izobraževanje, o pripravi proslave ob 25-letnici 

samostojnosti Republike Slovenije ter o investicijskih vzdrževalnih delih (knjižnica, kuhinja). 

Ravnatelj je vsa področja predstavil zelo podrobno, celostno in izpostavil vidne rezultate. Zastavljeni 

cilji v okviru načrtovanega progama so bili uspešno realizirani s sodelovanjem vseh, s katerimi se v 

vzgojno-učnem procesu šola srečuje. 

Pisno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 hrani ravnatelj v svoji 

arhivski pedagoški dokumentaciji. 

K 3. točki 

Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 

Ravnatelj je prisotnim preko predstavitvene projekcije podrobno obrazložil predlog Letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2016/17, ki je po Zakonu o osnovni šoli obvezni dokument šole. člani 
so ga prejeli z vabilom po elektronski pošti, dostopen je tudi na spletni strani OŠ Trebnje (zavihek 
Organizacija pouka-Dokumenti šole-Letni delovni načrt), tiskan izvod pa je priloga arhivskemu 
zapisniku 11. seje. 

Ravnatelj je v letnem delovnem načrtu predstavil: 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela (število oddelkov in učencev, dnevni razpored vzgojno-
izobraževalnega dela na šoli, druge oblike dela, neobvezne izbirne predmete, interesne dejavnosti 
- ponujenih 79 interesnih dejavnosti, vključiti bi želeli še gimnastiko, dneve dejavnosti, 
tekmovanja, druge občasne dejavnosti, prireditve in razstave, projekte, raziskovalne naloge, šolski 
koledar, druge nepedagoške naloge); 

prednostne naloge in vsebinske poudarke (spremljanje dosežkov učencev, spremljanje 
učiteljevega dela, prednostne naloge po aktivih, strokovno spopolnjevanje); 

delo strokovnih organov in delovnih skupin (strokovni organi šole, pripravništvo, delovne skupine, 
učbeniški sklad, šolska svetovalna služba, šolska knjižnica); 

sodelovanje med starši in šolo; 
odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi; 

sodelovanje šole z okoljem; 

investicijsko vzdrževanje in materialno opremljanje šole; 

organe upravljanja (vodstvo, Svet šole). 

Število vseh učencev v šolskem letu 2016/17 je 938 (v Trebnjem 765, v Dol. Nemški vasi 82, v 
Dobrniču 55, v Šentlovrencu 36). V letošnjem šolskem letu je 14 skupin v podaljšanem bivanju (9 v 
Trebnjem, 2 v Dol. Nemški vasi, 2 v Dobrniču in 1 v Šentlovrencu). Romskih učencev je 52. Vseh 
vozačev je 473. 

Po izčrpni predstavitvi člani na Letni delovni načrt niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 
1. Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. 

K 4. točki 

Razno 

1) Šolski prevozi  

Ravnatelj in član sveta Gregor Kaplan, ki je predstavnik Sveta staršev in tudi član Občinskega 
sveta, sta prisotnim povedala, da je bila na Svetu staršev OŠ Trebnje 27. 9. 2016 podana 
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informacija o racionalizaciji šolskih prevozov v šolskem letu 2016/17. Župan Alojzij Kastelic je na 

Svetu staršev predstavil projekt optimalizacije in racionalizacije šolskih prevozov, ki je bil izdelan 
preteklem letu za celotno območje občine v sodelovanju šol, Občine in prevoznika. Po 

ugotovitvi, da so do sedaj potekali šolski prevozi brez večjih težav in da so se po novem voznem 
redu s 1. 9. 2016 pokazale nekatere težave (ukinjen prevoz na nekaterih relacijah, učencem ni 
zagotovljeno prihajanje v šolo v skladu z njihovim urnikom, v šolo se pripeljejo prezgodaj, po 
končanem pouku nimajo časa za kosilo ...) je Svet staršev sprejel sklepa, namenjena Občini 
Trebnje: 

naj bodo šolski prevozi usklajeni z delovnim načrtom v šoli in ostanejo na ravni šolskega leta 
2015/16; 

naj se sprememba šolskih prevozov uvede 1. 9. 2017, v pripravi spremembe pa naj 

sodelujeta tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in delovna skupina staršev iz 
sveta staršev. 

Gregor Kaplan, predstavnik staršev, je povedal, da je sklepa, ki ju je sprejel Svet staršev, predlagal 
kot sklepa v obravnavo Občinskemu svetu, sam pa je na Občinskem svetu dodal še en sklep: 

naj se z izvajalcem šolskih prevozov prouči pogodba in doseže finančno sprejemljive 
pogoje za izvajalca in občino, vendar ne na škodo varnosti otrok ter se tako doseže 
racionalizacija šolskih prevozov. 

Občinski svet je vse tri sklepe 28. 9. 2016 na 17. redni občinski seji soglasno sprejel. 
Predlagal je, naj šola, ki ima tudi predstavnika v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

k problematiki razreševanja šolskih prevozov resno pristopi, da vzpostavi vzdržnost nastalim 

spremembam, s katerimi starši niso zadovoljni. 

V razpravi je ravnatelj predstavil razmišljanje in predloge posameznih staršev na seji Sveta 
staršev, ki so podprli predlog, da bi javno naročilo za izvedbo šolskih prevozov pripravili tako, da 
bi se lahko prijavilo tudi več  manjših izvajalcev prevozov, kar bi predvidoma prispevalo k 
pocenitvi prevozov in s tem k racionalizaciji. 

V mesecu septembru 2016 so tako prevoznik kot šola spremljali, kako potekajo prevozi po 
novem voznem redu. Skupaj z naročnikom Občino Trebnje bodo v smislu optimalizacije in 
racionalnosti prevozov v naslednjih mesecih vozni redi po potrebi dopolnjeni. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

OŠ Trebnje zaprosi Občino Trebnje za informacijo, od kdaj dalje se bodo pričeli izvajati sklepi (v 
zvezi s šolskimi prevozi), sprejeti na Svetu staršev OŠ Trebnje 27. 9. 2016 in na Občinskem svetu 
28. 9. 2016. 

Naslednja seja Sveta šole  

Naslednja seja Sveta šole bo predvidoma v februarju 2017. 

Seja je bila končana ob 19. uri. 

Številka: 900-5/2016-2 

Trebnje, 30. 9. 2016 

    

 

  

Zapisnikarica 

Ana Hrovat 
Predsednica Sveta šole 

Marija Bahun 

3 


	00000001
	00000002
	00000003

