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                          Osnutek 
ZAPISNIK 

 
 
6. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 2. 3. 2020 ob 17. uri v knjižnici OŠ Trebnje 
 
Prisotni člani: Bogdana Brilj, Branka Glojnarič, Marija Bahun, Rok Kocjan, Uroš Primc, Smiljan Pristavnik, 
Alfonz Gričar 
Opravičeno odsotni člani: Marija Zupančič, Gregor Kaplan, Nadja Marn 
Neopravičeno odsotni člani: Jože Pucihar 
Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, računovodkinja Helena Skol, knjižničarka Maja Ule, sindikalni 
zaupnik Zvonko Simeunić, tajnica Ana Hrovat 
 
Sejo je vodil predsednik Smiljan Pristavnik. 
Gradivo je bilo vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini poslano po elektronski pošti 25. 2. 2020. 
 
 
 
Predlog DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 30. 9. 2019 
2. Obravnava in potrditev letnega poročila zavoda za leto 2019  
3. Poročilo o delu inventurnih komisij 
4. Potrditev cen za uporabo šolskih prostorov za zunanje uporabnike za leto 2020 
5. Predlog povišanja cen šolske prehrane 
6. Razno 
7. Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 
 
Sklep: Sprejme se predlagani dnevni red. 

 
K  1. točki  

 
Potrditev zapisnika 
K 1. točki zapisnika 5. redne seje je ravnatelj povedal, da je poročilo o uporabnikih prostorov pripravljeno. 
K 5. točki/5. je ravnatelj povedal, da je dobava toplote na daljinsko ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode 
sedaj s Komunalo Trebnje pisno dogovorjeno s pogodbo. 
S 6 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 5. redne seje Sveta šole z dne 30. 9. 2019. 
 

K  2. točki 
 

Letno poročilo OŠ Trebnje za leto 2019 
Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2019. Poročilo je sestavljeno iz  
poslovnega poročila, ki ga je pripravil ravnatelj Rado Kostrevc, in računovodskega poročila, ki ga je  
pripravila računovodkinja Helena Skol. Letno poročilo je izdelano v skladu z 21. členom Zakona o 
računovodstvu in 62. člena Zakona o javnih financah.  
 
Ravnatelj in računovodkinja sta prisotnim predstavila celotno letno poslovanje in poročilo pa na seji še 
dodatno obrazložila. 
Poročilo je pripravljeno razumljivo in pregledno. Vsebuje (za matično šolo in PŠ Dobrnič, Šentlovrenc ter 
Dolenjo Nemško vas): 
- splošni del (predstavitev zavoda, poročilo Sveta o izvedenih sejah, organiziranost),  
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- posebni del (opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov; poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih); 

- računovodski del (finančno poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019; doseženi prihodki in odhodki v 
letu 2019 ter njihova analiza; dodatna pojasnila k računovodskim izkazom).  

 
Poslovni izid je pokazal, da je imela šola v letu 2019 negativen poslovni izid. Presežek odhodkov nad 
prihodki je v višini 5.326,50 EUR.   Celotni prihodki za leto 2019  so znašali 4.672.757,83 EUR in so bili za 
7,49 % višji od leta 2018, celotni odhodki pa 4.678.084,33 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 
7,29 %. 
Povečani stroški so nastali pri: popravilih v telovadnicah, najemu prostorov na CIK-u za 4 oddelke 4. razreda, 
najemu tiskalnikov in fotokopirnih strojev, avtobusnih prevozih, ki niso v sklopu prevozov v šolo in iz šole, 
dnevnicah, potnih stroških, intelektualnih storitvah. 
Ravnatelj je povedal vse o investicijskih vlaganjih in vzdrževanju ter o potrebah, tako prostorskih kot 
materialnih. 
Povedal, da je bila v letu 2019 opravljena notranja revizija, ki je pregledala financiranje dejavnosti zavoda s 
strani občine ustanoviteljice in preverila namenskost porabe dodeljenih sredstev.  
 
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP: 
Svet se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trebnje za leto 2019 in ga potrdil. Letno poročilo je 
priloga arhivskemu zapisniku. 
 
 

K 3. točki 
 
Poročilo o delu inventurnih komisij  
Delo popisnih komisij sta na seji predstavili računovodkinja in knjižničarka. Člani so gradivo prejeli z 
vabilom. 
Komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, učbeniškega sklada, kurilnih energentov, 
terjatev ter obveznosti na dan 31. 12. 2019 so popise opravile v skladu z navodili ter pripravile poročila s 
sklepom za odpis. 
 
Poročilo o popisu knjižničnega gradiva 
Posebej je pripravila poročilo komisija za popis vsega knjižničnega gradiva v knjižnici OŠ Trebnje in v 
knjižnicah na podružničnih šolah Dolenja Nemška vas, Dobrnič in Šentlovrenc. Knjižničarka Maja Ule je 
povedala, da je potrebno opraviti inventuro vsega knjižničnega gradiva vsakih 5 let, predstavila je statistične 
podatke o knjižničnem gradivu po stanju 31. 12. 2019. Od leta 2015 uporablja knjižnica knjižnični sistem 
Cobiss. 
 
Soglasno sta bila sprejeta 
 
SKLEPA: 
1. Sprejme se poročilo o delu inventurnih komisij o popisu na dan 31. 12. 2019 ter sklep za odpis osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja, sklep za odpis učbenikov in knjig v knjižnici. 
2. Sprejme se inventurno poročilo komisije za popis knjižničnega gradiva.  
 
Poročila inventurnih komisij so priloga pri arhivskem zapisniku te seje. 
 
 

K  4. točki 
 
 
Določitev cen za uporabo prostorov 
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Člani so prejeli  z vabilom predlog cen, na podlagi katerih izda Občina Trebnje soglasje za zaračunavanje 
uporabnine šolskih prostorov in obratovalnih stroškov zunanjim uporabnikom od 1. 1. do 31. 12. 2020.  
V ceniku so predlagane cena za uporabo učilnic, športne dvorane OŠ Trebnje in telovadnic na podružničnih 
šolah:  za uporabnike v zimskem času ali skozi vse leto, občasne uporabnike, stalne uporabnike, treningi, 
tekme, večerne prireditve. Ravnatelj in računovodkinja sta povedala, da so v predlogu cenika cene vsako 
leto približno enake, dvignejo se le za odstotek inflacije, ki je ugotovljena za preteklo leto. 
 
V razpravi je članica Sveta vprašala, zakaj imata RK Trimo in navijaška skupina manjšo ceno uporabnine.  
 
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 se cene  uporabe šolskih prostorov na OŠ Trebnje, na 
podružnični šoli Dolenja Nemška vas in na podružnični šoli Dobrnič v primerjavi z lanskim letom povišajo 
za odstotek inflacije v letu 2019 – to je 1,8 odstotka. 
 
 

K  5. točki 
 
Predlog povišanja cen šolske prehrane 
Predlog povišanja cene kosil je ravnatelj prisotnim pojasnil ustno. Cena kosila za učence 1., 2. in 3. triade so 
bile nazadnje določene leta 2011. Od takrat naprej se cena kosila ni spremenila. Šola z zaračunanimi zneski 
staršem ne more več pokrivati vseh stroškov, ki so od leta 2011 narasli (živila, stroški dela in plač kuhinjskih 
delavk, ki so financirane iz lastnih sredstev, vse več dietnih kosil in drugo: zdravo prehranjevanje, HACCP, 
odvoz odpadkov, ostankov hrane …). Ravnatelj je povedal, da je bila samo inflacija v letih od 2011 do 2019 
11 %-na. Predlaga, da se cena kosila poviša: za učence 1. triade iz 1,98 EUR na 2,25 EUR; za učence 2. triade 
iz 2,09 EUR na 2,37 EUR; za učence 3. triade iz 2,30 EUR na 2,65 EUR. 
Članica Sveta Branka Glojnarič je postavila pod vprašaj, kako bo to povišanje vplivalo na plačevanje pri 
starših socialno ogroženih učencev. 
 
S 6 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom je bil sprejet  
SKLEP: 
Od 1. 4. 2020 velja spremenjena cena šolske prehrane (kosila):  
- kosilo za učence 1. triade (1. do 3. razred): 2,25 EUR 
- kosilo za učence 2. triade (4. do 6. razred): 2,37 EUR 
- kosilo za učence 3. triade (7. do 9. razred): 2,65 EUR 
 
 

K  6. točki 
Razno 
 
1. Šola odobrava in tudi upošteva zmanjševanje plastične embalaže (plastenke z vodo se nadomesti z vodo 

iz pipe, razmisli naj se pri nabavah artiklov za otroško malico (glede embalaže) itd. 
2. Član Uroš Primc je izpostavil, da podružnična šola Dobrnič potrebuje zunanje igrišče. Ravnatelj je 

povedal, da je Občina tam že odkupila del zemljišča in da je igrišče v načrtu. 
3. Uroš Primc je predlagal, naj se vključi v finančni načrt nakup kamere za potrebe raznih dejavnosti, ki se 

odvijajo na šoli. 
4. Na naslednji seji Sveta šole bo obravnavan rebalans finančnega načrta za leto 2020, zato bo seja (lahko 

tudi dopisna) predvidoma konec marca 2020. 
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K  7. točki 
 
Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Ocenjevanje ravnateljeve delovne uspešnosti se izvede po enakih kriterijih kot v preteklem letu. Okrožnico 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 25. 1. 2019 so člani prejeli z vabilom. Glasovalo je vseh 
sedem članov, ki so bili  prisotni na seji.  
Soglasno so bili sprejeti naslednji 
 
SKLEPI:  
1. Ocenjevanje ravnatelja se opravi tajno (na pripravljenih obrazcih). 
2. Imenuje se komisija za ugotavljanje dobljenega odstotka uspešnosti: Uroš Primc, Branka Glojnarič, 

Marija Bahun. 
3. Svet Osnovne šole Trebnje  ugotavlja, da je ravnatelj Rado Kostrevc na podlagi ocenjevanja članov 

sveta, ki so ovrednotili ravnateljevo delovno uspešnost za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 (ocenjevalo 
je 7 članov), dosegel 88,14 odstotka vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 
Obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja pošlje šola na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, soglasje ustanovitelja pa ni več potrebno. 

 
Seja je bila končana ob 19.05. 
 
Številka: 900-1/2020-3 
Trebnje, 3. 3. 2020 
 
Zapisnikarica                                 Predsednik Sveta OŠ Trebnje 
Ana Hrovat                  Smiljan Pristavnik        
                             


