ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Trebnje.
Datum: torek, 27.9.2016 ob 17. uri v predavalnici OŠ Trebnje.
Prisotni člani Sveta staršev OŠ Trebnje: lista prisotnosti
Vabljeni: člani Sveta Staršev Osnovne šole Trebnje, Leon Lobe, dosedanji predsednik Sveta staršev,
Alojzij Kastelic, župan občine Trebnje, ga. Marija Kovač, svetovalna služba, ga. Jožica Marinčič,
pomočnica ravnatelja, ga. Aleksandra Gričar, pomočnica ravnatelja, ga. Nevenka Grebenc,
vodja Pš Dolenja Nemška vas, ga. Ana Kastigar, vodja Pš Dobrnič, ga. Alenka Kolar, vodja Pš
Šentlovrenc.

Dnevni red:
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 201 5/1 6 z dne
31.5.2016
Potrditev predstavnikov v Svetu staršev za šolsko leto 2016/17
Izvolitev predsednika Sveta staršev in podpredsednika ter zapisnikarja za šolsko leto 201 6/1 7
Informacija o optimizaciji šolskih prevozov v šolskem letu 201 6/1 7
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16
Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 201 6/1 7
Razno
K točki 1:
V uvodu gospod ravnatelj pozdravi prisotne in predlaga potrditev zapisnika prejšnje seje ter
predstavi dnevni red ter oboje poda na glasovanje.
Sklep 1: Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev z dne 31.5.2016 je bil soglasno potrjen.
Sklep 2: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

K točki 2:
Ravnatelj, g. Rado Kostrevc, je na kratko predstavil nove predstavnike razredov, ki so jih oddelčne
skupnosti izvolile kot člane v Svet staršev za šolsko leto 2016/17. Povedal je, da en razred NI izvolil
svojega predstavnika.
Sklep 3: Imenovani člani razrednih skupnosti so potrjeni kot člani Sveta staršev za 2016/17 in se leta lahko konstituira.

K točki 3:
Ravnatelj g. Rado Kostrevc pozove vse prisotne, da podajo predloge za predsednika Sveta
staršev. Za predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2016/17 je predlagan g. Leon Lobe.
Predloa za predsednika Sveta staršev ie bil soglasno sprelet.
Za podpredsednico Sveta staršev za šolsko leto 201 6/201 7 je predlagana ga. Vesna Klarič
Zupančič.
Predloa za podpredsednico Sveta staršev ie bil soglasno sprejet.
Za zapisnikarja g. Lobe predlaga za vsako sejo drugega zapisnikarja. Za zapisnikarico 1. redne seje
je predlagana ga. Tanja Cuder.
Predlog za zapisnikarja ie bil soglasno sprejet.
Predsednik sveta g. Leon Lobe prevzame vodenje seje.

Sklep 4: Za predsednika Sveta staršev se v šolskem letu izvoli g. Leona Lobeta, za podpredsednico
go. Vesno Klarič Zupančič. Zapisnikarja se določi na vsaki seji sproti, na L seji piše zapisnik ga.
Tanja Cuder.

K točki 4:
Predsednik sveta pozove župana občine Trebnje g. Alojzija Kastelica, naj prevzame besedo. G.
župan pove, da je občina Trebnje sprejela namero, da se v letošnjem šolskem letu optimizirajo šolski
prevozi na vseh linijah. Avtoprevoznik Integral dnevno prevozi 670 km, občina pa stremi k skrajšanju
teh poti in posledično zmanjšanju stroškov šolskih prevozov. Pri tem seveda obč
ina upošteva, da
noben učenec ne prehodi več kot 2 km v eno smer (dom-šola-dom), kar je rekreativno in
priporočljivo. Še vedno pa je poudarek na nevarnih odsekih poti, kjer se bo varnost otrok postavila
na prvo mesto pred optimizacijo. Poti naj bi se krajšale v primerih, da bi postavili postajališča na
stičišču več poti itd. Problematični odcepi so predvsem v primeru Rihpovec, Studenec, Dolga njiva,
Lisec, itd. Z racionalizacijo naj bi pričeli v novembru 2016, je zaključil razlago g. župan.
G. Lobe je pozval člane sveta k razpravi. Ga. Majda Gazvoda je vprašala župana, zakaj se ob
čina
ne poslužuje razdelitve na več sklopov prevozov in vztraja pri enemu prevozniku, kar je slabša praksa
v slovenskem prostoru. Ga. Zupančič je pozvala župana k odgovoru, zakaj letos optimizacija, ko so
v občinskem proračunu zagotovljena sredstva za ta namen v isti višini kot lani. Zavzema se za iste
pogoje prevozov, kot lani, ker sredstva so. Nato se je porodilo vprašanje, ali je optimizacija usklajena
s Svetom za preventivo, g. župan pa je odgovoril, da se bodo linije ukinjale oz. krajšale, ker precej
otrok zamuja k pouku. G. ravnatelj je podal opazko, da spremembe vedno povzročijo veliko
pripomb s strani staršev in otrok. G. Kaplan je komentiral, da zaradi ukinjanja linij in premikanja ure
odhodov in prihodov v šolo prihaja na določenih linijah do tega, da učenci prihajajo precej
prezgodaj v šolo- tudi 6.50, čeprav se pouk prične ob 8.20, po pouku pa zaradi zgodnjega odhoda
avtobusa izpuščajo kosila. Nato se je pojavilo konkretno vprašanje, kolikšen bo prihranek v
finančnem smislu - odgovor župana je bil 10%, kar znaša 67.000,00 EUR. Nato
član sveta staršev
predlaga, da se problem podrobneje preuči, oblikuje se delovna skupina izmed staršev, ki preu
či
vse proge in relacije ter optimizacijo prestavimo v naslednje šolsko leto. Na vprašanje - ali ima šola
izdelan načrt šolskih poti in če da, ali je bil pripravljen v sodelovanju z obč
ino? Ravnatelj razloži, da
je načrt izdelan le za matično šolo. V nadaljevanju se poda še komentar, da
če optimiziramo
prevoze, jih optimizirajmo s tem, da se pri prevozniku doseže ista storitev, a za manj sredstev. Trenutni
razpis za šolske prevoze je veljaven še eno leto. Župan pove, da bo v prihodnje podan predlog, da
se v novim razpisom predstavi vse linije.

Sklep 5: Šolski prevozi se uskladijo z na črtom dela v šoli.
Sklep 6: Načrt prevozov ostane na ravni lanskega, do spremembe naj pride 1.9.2017.
Pobuda 1: V spremembe šolskih prevozov naj se vključi tudi Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, oblikuje naj se delovna skupina s strani sveta staršev.
Pobuda 2: S sklepi naj predsednik sveta staršev seznani ob činski svet občine Trebnje.

K točki 5:
Pomočnica ravnatelja ga. Jožica Marinčič je predstavila realizacijo Letnega delovnega na
črta
2015/16 za učence od I . do 5. razreda, pomočnica ravnatelja ga. Aleksandra Gri
čar pa realizacijo
Letnega delovnega načrta 2015/16 od 6. do 9. razreda.
G. predsednik Sveta staršev se zahvali za povedano in pozove k razpravi. Predstavnik Sveta staršev
pripomni, da so rezultati glede na povedano predvsem pri predmetu matematika slabši glede na
slovensko povprečje (NPZ v 6. in 9. razredu) in se sprašuje, č
e je problem v podajanju snovi. Pripomni
tudi, da šola ne dosega najvišjih rezultatov na Vegovih, Cankarjevih tekmovanjih. G. ravnatelj
razloži, da se šola zaveda specifike posameznih učencev. Glede rezultatov o nacionalnem
preverjanju znanj pa pove, da je to stvar statistike in vpliva več faktorjev.

V nadaljevanju so delo v preteklem šolskem letu predstavile tudi vodje PŠ: ga. Alenka Kolar delo v
PŠ Šentlovrenc, ga. Nevenka Grebenc v PŠ Dolenja Nemška vas in ga. Ana Kastigar v PŠ Dobrnič.
Na realizacijo v podružnicah ni bilo razprave.
G. ravnatelj še pove, da je OŠ Trebnje imela v šol. I. 2015/16 napovedan redni inšpekcijski nadzor, ki
je bil z manjšimi popravki in opozorili, uspešen.

Pobuda: LDN 2015/116 in vsa ostala gradiva naj se pripnejo kot delovno gradivo k vabilu in
zapisniku.
Sklep 7: Svet staršev se seznani z realizacijo Letnega delovnega na črta za 2015/16.
K točki 6:
G. ravnatelj predstavi predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17. Pove, da je
trebanjska šola ena večjih v Sloveniji, saj jo obiskuje kar 938 učencev.
G. Lobe pozove k razpravi. Ga. Rozman pripomni, da naj bi pri izbiri in možnostih izvajanja
neobveznih izbirnih predmetih označi, kateri konkretno se bodo izvajali na matični šoli in
podružnicah. Glede šole v naravi je g. Kovačič pripomnil, zakaj se ne razpiše šola v naravi na snegu.
G. Kostrevc razloži, da je šola plavanja sofinancirana s strani MIZŠ, medtem ko šola smučanja pade
na finančno obveznost učenca.
Sklep 8: Svet staršev se seznani s predlogom Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17.
K točki 7:
G. ravnatelj predstavi obnovo šolske knjižnice in kuhinje.
Vprašanje: Ali šola razmišlja o postavitvi še enega prvega razreda in kje?
Odgovor g. ravnatelj: Predlog je, da se v Dolenji Nemški vasi uvede 9-letka. S tem bi se sprostil prostor
v matični šoli, a pojavi se problem potrebnih učilnic na novi lokaciji: likovna, računalniška,
naravoslovna učilnica, največji problem pa je pomanjkanje kadra.
V oktobru se pričnejo govorilne ure, v novembru in decembru bo začela delovati testna e-prijava.
Vprašanje: Kdo je lastnik športnega igrišča pod šolo in kdo njen upravitelj?
Odgovor g. ravnatelj: Upravitelj igrišča je občina in KS. Po dogovoru med šolo in občino v času od
7h do 16h velja šolski hišni red, pripravlja pa se tudi pravilnik o uporabi.

Seja Sveta staršev Osnovne šole Trebnje se je zaključila ob 20.35 uri.
Številka: 900-4/2016-2
Datum: 14. 10. 2016
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