
ZAPISNIK 
 

1. seje Sveta staršev Osnovne šole Trebnje v šol. letu 2011/2012 z dne 26. 9. 2011 
 

Prisotni vabljeni: člani Sveta staršev Osnovne šole Trebnje, g. Rado Kostevc - ravnatelj OŠ Trebnje, ga. 
Jožica Marinčič, ga. Aleksandra Gričar in ga. Viktorija Pirc - pomočnice ravnatelja, ga. Nevenka Grebenc - 
vodja PŠ Dolenja Nemška vas, ga. Anica Kastigar - vodja PŠ Dobrnič, ga. Alenka Kolar - vodja PŠ 
Šentlovrenc. 
Prisotni člani Sveta staršev: glej listo prisotnosti. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predstavnikov oddelkov v Svet staršev za šolsko leto 2011/12 
2. Izvolitev predsednika Sveta staršev in podpredsednika ter zapisnikarja za šol. leto 2011/12 
3. Sprejem Poslovnika Sveta staršev za šol. leto 2011/12 
4. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol. leto 2010/11 
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šol. leto 2011/12 
6. Seznanitev z aktualno problematiko 
7. Ideje, pobude, mnenja 

 
Seja se je pričela ob 17. uri. 
 
Ravnatelj g. Rado Kostrevc pozdravi vse prisotne in predstavi predlog v zvezi s spremembo 13. člena 
Poslovnika Sveta staršev, ki omejuje ponovno imenovanje predsednika na 4 leta zaporedoma. Predlaga, 
da se omenjeni člen lahko spremeni tako, da se glasi: 
"Mandat predsednika in podpredsednika traja praviloma eno šolsko leto, lahko pa največ šest let 
zapored," ali pa da ostane 13. člen Poslovnika nespremenjen. 
 
ZA prvi predlog so glasovali vsi prisotni, razen 3, ki so se glasovanja vzdržali. 
 
V nadaljevanju je ravnatelj pozval vse prisotne, da podajo predloge za predsednika Sveta staršev. Soglasno 
je bil predlagan in potrjen g. Leon Lobe. 
Po imenovanju za predsednika Sveta staršev se je g. Leon Lobe vsem prisotnim zahvalil za izkazano 
zaupanje in podal v potrditev dnevni red.  
Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. 
 
K točki 1.: 
 
Glede na dejstvo, da so bili predstavniki staršev izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih, se ugotavlja, 
da se lahko konstituira  Svet staršev OŠ Trebnje. 
 
K točki 2.: 
 
Za predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2011/12 je bil izvoljen g. Leon LOBE. 
Za podpredsednico je bila predlagana ga. Helena JURŠE ROGELJ, ki je bila izvoljena z 38 glasovi ZA, 2 
predstavnika staršev pa sta se glasovanja vzdržala. 
Kot zapisnikar za 1. sejo Svet staršev je bil imenovan g. Vinko RIBIČ. 
 
K točki 3.: 
 
Že v začetku seje je ravnatelj g. Rado Kostrevc predstavil Poslovnik Sveta staršev in na podlagi razprave je 
bila izglasovana sprememba 13. člena Poslovnika Sveta staršev.  
Ga. Marija Zupančič predlaga, da se Poslovnik objavi tudi na internetni strani OŠ Trebnje.  
G. Rado Kostrevc je pojasnil, da je OŠ v teku posodabljanja spletne strani in bodo vsi dokumenti dosegljivi 
na spletu do konca leta 2011. 



Na glasovanje je bil podan predlog sklepa: Sprejme se Poslovnik Sveta staršev s spremembo 13. člena. Za 
predlog je glasovalo 38 članov Sveta staršev, 2 pa sta se glasovanja vzdržala, zato je Svet staršev sprejel  
 

SKLEP 1: 
Sprejme se Poslovnik Sveta staršev s spremembo 13. člena, ki se po novem glasi: 
"Mandat predsednika in podpredsednika Sveta staršev traja praviloma eno šolsko leto, lahko pa največ 
šest let zapored." 

 
K točki 4.: 
 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11 je podal ravnatelj OŠ g. Rado 
Kostrevc. 
Ga. Marjetko Uhan moti že dve leti zapored nizek odstotek pri nacionalnem preverjanju znanja. Tudi na 
državni ravni se ji zdi odstotek zelo nizek. Zanima jo, ali so kriteriji tako visoki ali je dejanska težava v nizki 
stopnji znanja. 
G. ravnatelj  pojasni, da je zelo veliko odvisno od posamezne generacije, da pa je nasploh tudi v državi 
opaziti trend upadanja uspeha pri nacionalnem preverjanju znanja. Poudari, da bodo na podlagi 
ugotovitev učiteljev izvedli ustrezne konkretne ukrepe za izboljšanje uspeha učencev. 
 
K točki 5.: 
 
Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12 je podal ravnatelj OŠ Trebnje g. Rado Kostrevc. 
Po predstavitvi LDN se je razvila kratka razprava glede izbire lokacij za šolo v naravi (iste lokacije tako v 3. 
kot tudi kasneje v 5. razredu). Ravnatelj je povedal, da se bodo na OŠ potrudili, da bi se temu izognili. Je 
pa dejstvo, da je poudarek šole v naravi v 3. in kasneje v 5. razredu na popolnoma drugih učnih temah. 
 
K točki 6.: 
 
Ravnatelj  predstavi problematiko prevozov osnovnošolcev, o kateri je bil seznanjen s strani staršev. 
Predvsem so težave v smereh Dobrnič-Šahovec, Korenitka,  Dobrnič-Vrhe in Breza. O tem je vodstvo OŠ 
obvestilo tudi ustanoviteljico Občino Trebnje.  
Predsednik Sveta staršev pove, da je bil obveščen o težavah v Brezi, Trnju in Ponikvah - ni zarisanega 
postajališča na Rožnem vrhu, kjer ni organiziranega prevoza. 
Ga. Helena Jurše Rogelj meni, da je reševanje problematike prevozov šolskih otrok na Občini Trebnje zelo 
slabo, oziroma zelo počasno. Zato predlaga imenovanje delovne skupine, ki bi tovrstno problematiko 
obravnavala in skušala reševati bolj sistemsko. 
Predsednik sveta staršev poda na glasovanje predlog sklepa: 
 
»Ustanovi se Odbor za prometno problematiko, katerega predsednica bi bila ga. Marija Zupančič, člani pa 
g. Jože Rajnar, g. Marjana Kužnik, ga. Helena Jurše Rogelj in g. Vinko Ribič.« 
 
 

SKLEP 2: 
Potrdi se Odbor za prometno problematiko v sestavi: Marija Zupančič, člani pa Jože Rajnar, Marjana 
Kužnik, Helena Jurše Rogelj in Vinko Ribič. 

 
Ga. Irena Višček seznani vse prisotne z načinom organiziranja šolske prehrane. Pojasni tudi razloge za 
"prijavo in odjavo" prehrane za bolne osnovnošolce. 
 
K točki 7.: 
 
Ga. Simona Rogelj (predstavnica 7. b) izpostavi problematiko športne vzgoje na igrišču OŠ pri CIK-u, kjer 
otroci nimajo dostopa do sanitarij in pitne vode.  
Ravnatelj je z določenimi težavami glede igrišča pri CIK-u seznanjen. Pohvalil je delovanje in sodelovanje 
KS Trebnje. Omenjeno težavo bo skušal rešiti s pristojnimi organi. 
 



Ga. Brodnik in ga. Jurše Rogelj izpostavita problematiko jutranjega varstva. Ga. Brodnik izroči tudi 
rezultate ankete.  
Ravnatelj pojasni, da je jutranje varstvo organizirano samo za učence 1.razreda. Možna je vključitev le, če 
se ne odpira novih skupin in če to ne moti dela skupine. 
 
V PŠ DNV jih zanima, ali bo organiziran krožek mažoretk. Pojasnjeno je bilo, da bodo tam trenirale le 
juniorke in seniorke.  
V zvezi s plesnim krožkom pa ravnatelj pojasni, da bo na OŠ Trebnje to izvajala plesna šola iz Novega 
mesta – Plesni klub Novo mesto. 
 
G. Jože Rajnar je podal  predlog, da bi se racionaliziral izpis položnic tako, da se za plačilo večjega števila 
otrok na družino izda ena položnica, ne pa da se izdaja za vsakega otroka posebej. Prav tako je izpostavil 
težavo z delovnimi zvezki Naravoslovje in tehnika, ki naj ne bi bili uporabni, kljub temu da so jih starši 
kupili.  
Ravnatelj je pojasnil, da bo zadevo preveril in v kolikor  bo to možno, vplival tudi na to. 
 
Ga. Marija Zupančič je spraševala, kako je s posteljnino v CŠOD, kjer naj bi bila na razpolago, otroci pa jo 
morajo nositi od doma.  
Ravnatelj pojasni, da imajo v CŠOD samo določeno število posteljnine, ki jo je potrebno sicer doplačati, 
postiljanje postelj pa je še vedno v domeni otrok. OŠ pri tem gleda šolo v naravi kot celoto in večina 
staršev je bila mnenja, da se posteljnina prinese s sabo. 
 
Ga. Simona Rogelj je podala mnenje staršev 7. b razreda, da bi bilo dobro nabaviti garderobne omarice 
najprej na višji stopnji, kjer se šolarji selijo iz razreda v razred in imajo večje težave, kot pa na nižji stopnji. 
 
Ravnatelj je mnenja in pobude vzel na znanje in jih bo skušal tudi v čim večji meri udejanjiti. 
 
Seja Sveta staršev osnovne šole Trebnje je bila končana ob 19.30. 
 
 
Zapisal                                                                                         Predsednik Sveta staršev 
Vinko Ribič, l.r.                                                                                             Leon Lobe, l.r. 
 


