ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev Osnovne šole Trebnje,
ki je bila v torek, 23. 5. 2017, ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Trebnje

Prisotni:

člani Sveta staršev (lista prisotnosti)

Vabljeni:

Rado Kostrevc, ravnatelj, Marija Kovač, skrbnica učbeniškega sklada,
Aleksandra Gričar, pomočnica ravnatelja, Jožica Marinčič, pomočnica
ravnatelja, Viktorija Pirc, pomočnica ravnatelja, Nevenka Grebenc, vodja
PŠ Dolenja Nemška vas, Ana Kastigar, vodja PŠ Dobrnič, Alenka Kolar,
vodja PŠ Šentlovrenc.

Ostali prisotni:

/

Sejo je vodil predsednik Sveta staršev Leon Lobe (v nadaljevanju predsednik) in ugotovil
sklepčnost, saj je bilo na seji prisotnih 23 predstavnikov vseh oddelkov. Predsednik je pozval
predstavnike oddelkov k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda,
ki je bil posredovan skupaj z vabilom.
DNEVNI RED:
Pregled in potrditev zapisnika 1, redne seje v šolskem letu 2016/17 z dne 27. 9. 2016
Učbeniški slad:
obravnava in potrditev seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv —
informacija MIZŠ
zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje učbeniškega sklada
3. Predstavitev predloga
Pravil šolskega reda OŠ Trebnje
Vzgojnega načrta OŠ Trebnje
4. Razno.
Podatki o glasovanju za sprejem dnevnega reda:
Prisotni člani:
23
ZA so glasovali:
23
PROTI so glasovali:
O
Vzdržani:
O
Dnevni red je bil sprejet.
Predsednik je predlagal, da zapisnik na 2. redni seji piše Vesna Zupančič Klarič. S
predlogom se je Svet staršev (v nadaljevanju Svet) strinjal.

K 1. TOCKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje v šolskem letu 2016/17 z dne 27. 9. 2016
Na vsebino osnutka zapisnika 1. redne seje v šolskem letu 2016/17 z dne 27. 9. 2016 ni bilo
pripomb. Predsednik je omenil le dva manjša popravka pri navedbi priimka v 3. točki.
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:

Svet staršev potrdi zapisnik 1. redne seje v šolskem letu 2016/17 z dne 27. 9. 2016.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 23
ZA so glasovali: 23
PROTI so glasovali: O
vzdržani: O
Sklep je bil sprejet
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Učbeniški slad:
obravnava in potrditev seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv —
informacija MIZS
zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje učbeniškega sklada
Ravnatelj, Rado Kostrevc je pozdravil predstavnike Sveta ter predstavil informacije
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MZIŠ) o novostih, ki se
nanašajo na učbeniški sklad.
Bistvena novost iz okrožnice MIZŠ je avtonomija šol pri uporabi sredstev iz učbeniškega
sklada in stabilno financiranje, ki pa je odvisno od števila učencev.
Že v letošnjem šolskem letu naj bi MIZŠ zagotovil dokončno obnovo učbeniških skladov, ki
se je pričela v letu 2015 z uvedenim triletnim obdobjem menjave učbenikov po triadah. Šole
bodo vsako leto dobile sredstva za obnovo učbeniškega sklada, pri čemer se bodo o
dinamiki menjave, kot že omenjeno, lahko odločale avtonomno. MIZŠ bo šolam za učbeniške
sklade, kot že od leta 2015 dalje, predvidoma zagotovilo 3. mio. evrov letno. Za OŠ Trebnje
po oceni ravnatelja to znese 17.000 evrov letno (učenec 1 razreda šteje 6 točk (3.700 evrov),
ostali pa 3,2 točk (13.552 evrov); vrednost točke je 5 evrov). Minister (MIZŠ) bo lahko
spreminjal višino vrednosti točke.
Šole bodo morale zagotoviti nakup učbeniškega gradiva za prvošolčke, kar pomeni, da bi
prvošolci učbenike in delovne zvezke dobili brezplačno. V OŠ Trebnje v 1. razredu ne
uporabljajo učbeniki temveč zgolj delovne zvezke.
Prav tako bodo zagotovljeni pogoji za umestitev učbeniških skladov kot dela knjižničnega
fonda, ki je obravnavan kot ločen del šolske knjižnice.
Enkrat letno bo MIZŠ objavilo najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov,
Zavod RS za šolstvo pa bo redno spremljal kakovost delovnih zvezkov ter enkrat letno
predložil analizo in podal ustrezna priporočila. MIZŠ je v letošnjem letu zagotovilo 500.000
evrov za projekt Kakovost slovenskih učbenikov.
Za druga učna gradiva bo še vedno potrebno soglasje staršev.
ga. Marija Kovač je predstavila izbor delovnih zvezkov, ki ih za šolsko leto 2017/2018
predlaga strokovni kolektiv. Znesek delovnih zvezkov za 1. razred se spremeni, in sicer iz
54,45 evrov na 51,45 evrov, za 3. razred pa se črta gradivo za glasbeno umetnost tako, da je
nova cena delovnih zvezkov 72,90 evrov (prej 86,75 evrov). Nadalje je povedala, da je
najvišji strošek v 6. razredu nakup Atlasa, ki ga učenci nato uporabljajo do konca OŠ. Prav
tako ni več ponavljajočega nakupa zemljevida (v sklopu nakupa delovnih zvezkov za 4.
razred), ki se ga uporablja v 4., 5. in 9 razredu. V seznamu za 7. razred so Tabele in podatki

(M. Prosen), ki pa jih učenci lahko še uporabljajo v 8. in 9. razredu, ob predpostavki, da z
gradivom ravnajo skrbno.
Predsednik je po opravljeni predstavitvi g. Kostrevca in go. Kovačeve pozval Svet k razpravi.
g. Klemenc je nasprotoval predloženemu seznamu delovnih zvezkov, in sicer z argumenti,
da delovni zvezki niso obvezni in da jih v posameznih razredih do aprila ne izpolnjujejo; ob
opozorilu učitelja, sledijo domače naloge na treh straneh delovnega zvezka. Prav tako ga ja
zanimal (poleg delovnega zvezka) namen naročanja gradiva naravoslovje in tehnika (škatla),
za katere je potrebno v 5 letih odšteti 100 evrov. Nabava posameznega materiala v trgovini
bi bila zagotovo cenejša. Zgrožen je bil tudi nad ceno delovnih zvezkov za 6. in 8. razred, za
katere morajo starši, če imajo otroka ravno v teh razredih, odšteti 600 evrov. Vprašal je tudi,
zakaj je 70 % gradiva predlaganega od založbe Rokus-Klett. Razpravo je zaključil z dejstvom
da bo, kot predstavnik 4. a razreda, glasoval proti in da želi da so to tudi navede v zapisnik.
G. Kostrevc je odgovoril, da starši odločajo o nadstandardu, kar delovni zvezki so. V
preteklosti so se starši pritoževali, ker učenci niso imeli vaj. Šola pa je takrat veliko
fotokopirala, kar ni zanemarljiv in upravičljiv strošek. Ravnatelj je poudaril, da se strinja, da
gre za visok strošek, še posebej, če imaš več otrok.
Glede na gradivo naravoslovje in tehnika je izrazil mnenje, da si tudi sami želijo več
praktičnega dela. Letos bodo tako opremili še zadnjo tehnično učilnico. V zvezi z nakupom
materiala iz trgovine je dodal, da je tu potrebno biti previden, saj morajo izdelki imeti ustrezne
certifikate (podobna zadeva je pri rekvizitih za šport). Glede založnika pa je povedal, da ga
šole ne favorizira, je pa res, da je založba korak pred drugimi, saj je že pred petimi leti
uvajala e-gradiva.
Ga. Marinčič je povedala, da so škatle za naravoslovje in tehnika priročne in uporabe, učenci
pa izdelke vzamejo domov. Zbiranje materiala bi, oz. je pred časoma vzelo učiteljem zelo
veliko časa. Novost letošnjega predloga je ta, da se komplet za naravoslovje in tehniko
(škatla) ne naroča vešč pri založbi Rokus-Klett, temveč pri dobavitelju lzotech.
G. Ribič in g. Lobe, ki sta že dalj časa v Svetu, sta glede višine stroškov za delovne zvezke
poudarila, da je bilo v teh letih že veliko narejenega, zagotovo pa bo potrebno še kaj narediti.
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Svet staršev potrdi seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 23
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: 1
vzdržani: 4
Sklep je bil sprejet
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev predloga
Pravil šolskega reda OŠ Trebnje
Vzgojnega načrta OŠ Trebnje
Ga. Pirc je uvodoma pojasnila, da sta osnutka novih Pravil Šolskega reda OŠ Trebnje in
Vzgojnega načrta OŠ Trebnje preoblikovanje že obstoječih aktov šole. V sodelovanju z

zunanjo organizacijo so v akta že vnesene zakonske obveznosti, starši pa imajo/imamo
možnost vpliva na »mehkejši« del. Ga. Pirc je v nadaljevanju opozorila na novosti v obeh
aktih. Glavni poudarki so naslednji:
ko učenec pride pred poukom v šolo, je za njegovo varnost poskrbljeno, v primeru
odhajanja iz šole v trgovino za varnost šola ne more več odgovarjati, zato odhajanje
iz šole pred poukom ni dovoljeno (praksa obisk bližnje trgovine Kresal). Prav tako ni
dovoljeno zapuščati šolskih prostorov med poukom in medtem ko učenci čakajo na
izbirne predmete ali interesne dejavnosti;
v času prostih ur imajo učenci zagotovljeno varstvo,
u'čenci, ki se v šolo ne vozijo, naj ne prihajajo v šolo prej kot 15 minut pred začetkom
pouka,
učitelj lahko v prisotnosti učenca preveri vsebino omarice, iz posebej utemeljenih
razlogov lahko ravnatelj pregleda omarico brez prisotnosti učenca,
starši nimajo vstopa v razred (počakajo pred razredom ali pri dežurnem učitelju),
starši parkirajo svoja vozila na ustrezno označenih parkirnih mestih,
učenci, ki niso vozači, naj ne bi hodili v šolo prej kot 15 minut pred poukom (50 %
vozačev),
vzgojni ukrepi,
neupravičena odsotnost (različni ukrepi ob posameznem številu neupravičenih ur).
Ga Pirc je starše pozvala, da lahko vse predloge in pripombe posredujejo do 31. 5. 2017 na
njen naslov: viktorija.pirc@os-trebnie.si
Ga. Judež je opozorila na prvi odstavek 8 člena Pravil Šolskega reda OŠ Trebnje, ki se glasi:
»V času pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo vstopati v razred, praviloma
otroka počakajo pri mizi dežurnega učitelja/učenca.«. Vprašala je kako je v primeru, ko po
otroka pridejo starši na podlagi klica učitelja. Ga. Pirc je povedala, da je seveda staršem
dovoljeno priti po otroka do razreda naj pa starši ne bi vstopali v razred, kar se velikokrat
dogaja. Bodo pa odstavek zapisali bolj jasno.
Ga. Judež je predlagala, da se s pozitivnega vidika zamenja vrstni red poglavij 9 in 12. (9.
Vrste vzgojnih ukrepov, 12. Pohvale, priznanja in nagrade): naj bo prvo pohvala, potem pa
kazen, kar je bolj spodbudno.
Ga. Ozimek je opozorila na morebitno spornost vzgojnega ukrepa »prebrati knjigo«, ki je
naveden v poglavju 9.7. Drugi vzgojni ukrepi. Kot zaposlena v Knjižnici Trebnje je povedala,
da zaposleni v knjižnici vlagajo ogromno energije v to, da bi vzpodbudili branje otrok. V tem
predlaganem primeru pa naj bi nekoga, ki ima težave z branjem oz. ne mara branja še
dodatno kaznovali, kar pa bi imelo še večji odklonilni učinek do knjig. Ga. Pirc je pojasnila, da
ukrep ni tako zamišljen; kot primer je navedla nasilno dejanje učenca, kjer bi bil ukrep
prebrati knjigo na tematiko nasilja in jo predstaviti. Poudarila je, da ima šola do nasilja
ničelno toleranco. Do konfliktov prihaja tudi med odraslimi, vendar se le-teh ne more reševati
z nasiljem. Bodo pa v vzgojnem načrtu to popravili, da bo bolje oz pravilno razumljivo.
Ga Jurše Rogelj je podala primer restitucije iz svojih šolskih let, in sicer s poudarkom na tem,
da otroci naredijo nekaj, kar delaj radi; npr. punce, ki klepetajo morajo speči pecivo
(pomagajo tlakovati..., nekaj kar imajo potem korist še drugi).
G. Klemenc je poudaril, da kazen mora biti. V praksi se otroke preveč zavija v vato tako v
osnovni šoli, kot tudi v srednji. Otroci po njegovem mnenju doživljajo premalo frustracij.
Ga. Turk je podala svoje mnenje, da se pri mehkih kršitvah uporablja pogovor, v hujših
primerih pa predlagala izločitev oz. izolacijo.

G. Kostrevc ji je odgovoril, da izolacija oz. izločitev že pomeni nasilje oz. mobing.
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Svet staršev se je seznanil s Pravili šolskega reda OŠ Trebnje in Vzgojnim
načrtom OŠ Trebnje ter nanju podal še svoje predloge.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 22
ZA so glasovali: 22
PROTI so glasovali: O
vzdržani: O
Sklep je bil sprejet
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno
G. Kostrevc je svetu podal informacijo, da bo v šolskem letu 2017/18 na Osnovni šoli Trebnje
zmanjkalo prostora za dva (2) razreda, saj bodo v prvi triadi štirje 1. razredi, štirje 2. razredi
in štirje 3. razredi. Podobna prostorska stiska se bo zgodila tudi v Šentlovrencu (en
kombiniran oddelek in dva oddelka; vrtec bo dokončan v letu 2019; nejasnosti s kuhinjo — le
za vrtec ali tudi šolo).
Kot kratkoročne rešitve je g. Kostrevc navedel:
5. razred iz PŠ Šentlovrenc bi prestavili v Trebnje,
preureditev hišniškega stanovanja v učilnico,
sodelovanje z Glasbeno šolo,
pouk v »leseni« učilnici v avli, kjer je delo moteče.
G. Kostrevc je še povedal, da je župana večkrat opozoril na prihajajočo prostorsko stisko
tako osebno kot preko letnih poročil, vendar do posluha oz. konkretne realizacije oz.
predlogov s strani občine še ni prišlo.
G. Ocepek je omenil, da je tudi sam že večkrat vprašal tako župana kot tudi predstavnike na
odborih občinskega sveta glede prostorske stiske v Šentlovrencu, kjer mu je bilo
zagotovljeno da težav s prostorom ni.
Ga. Zupančič je dejala, da je na Občinskem svetu v zadnjih štirih letih vsaj petkrat opozarjala
na predstavljeno problematiko. Ponovno bo opozorila na prihajajočo nastalo težavo na
naslednji seji (naslednji dan).
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Svet staršev opozori ustanovitelja o nastali prostorski stiski na OŠ Trebnje ter
apelira na pripravo konkretnih dolgoročnih predlogov.
Podatki o glasovanju:
Prisotni člani: 22
ZA so glasovali: 22
PROTI so glasovali: O
vzdržani: O
Sklep je bil sprejet

Ga. Glojnarič je povedala, da se, kljub sprejetim sklepom na zadnji seji sveta staršev, glede
voznega reda v njihovem razredu ni spremenilo nič. G. Kostrevc se je začudil in povedal, da
v zadnjih štirih mesecih s strani staršev glede voznega reda ni prejel nobene pritožbe. Ga.
Zupančič je dejala, da je bil na občinskem svetu sprejet sklep, da šolski prevozi ostajajo
nespremenjeni, vendar je kljub temu župan dejal, da bo vztrajal pri svoji odločitvi.
G. Kostrevc je vse prisotne lepo povabil na prireditev Večer plemenitosti, ki bo v četrtek, 25.
5. 2017 ob 20. uri v dvorani osnovne šole. Dogodek bo namenjen športu invalidov ženski
reprezentanci v odbojki sede. Vstop bo prost, zbirali pa se prostovoljni prispevki za ekipo, ki
si želi na paraolimpijske igre v Tokio 2020.
Na koncu je ga. Zupančič Klarič pohvalila celotno organizacijo ter izčrpno poročanje z
objavami na spletni strani šole s šole v naravi, ki so jo preživeli učenci 5. razredov v
Cerknem.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Številka: 900-4/2017-2
Datum: 29. 5. 2017

Zapisala:
Vesna Zupančič Klarič
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Zupančič Marija
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Ribič Vinko
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Stolič Janja
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Vovk Vesna
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Novak Kristina
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Radelj Katja
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Avbar Tina
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Gazvoda Majda
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Rozman Vera
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Kovačič Peter
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Vovko Ozimek Elizabeta
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Saje Rok
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Turk Barbara
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