OSNOVNA ŠOLA TREBNJE

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 21. 12. 2017, ob 17. uri v knjižnici OŠ Trebnje
Prisotni člani: Bogdana Brilj, Jože Pucihar, Alfonz Gričar, Gregor Kaplan (od 5. toč ke dalje), Marija
Zupančič, Branka Glojnarič, Marija Bahun, Nadja Marn, Smiljan Pristavnik, Rok Kocjan, Uroš Primc
Odsotni člani: /
Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, predsednica volilne komisije Ana Kastigar, tajnica Ana Hrovat
Odsotni vabljeni: sindikalna zaupnica Stanka Zaletelj
Sejo je pričela dosedanja predsednica Marija Bahun.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
Verifikacija mandata in poroč ilo šolske volilne komisije
Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta Osnovne šole Trebnje
Potrditev zapisnikov
13. redne seje z dne 28. 9. 2017 in
13. dopisne seje z dne 3. 10. 2017
Seznanitev s Poslovnikom o delu Sveta Osnovne šole Trebnje
Obravnava in sprejem
Pravil šolskega reda OS Trebnje
Vzgojnega načrta OŠ Trebnje
6. Razno

Člani so se z dnevnim redom strinjali
SKLEP: Potrdi se dnevni red 1. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje.

K toč ki 1
Verifikacija mandata Sveta Osnovne šole Trebnie
Predsednica volilne komisije OS Trebnje Ana Kastigar je poročala o poteku volitev predstavnikov OŠ
Trebnje v Svet Osnovne šole Trebnje, ki so bile 22. 11. 2017. OŠ Trebnje zastopa v Svetu 5 predstavnikov.
Dosedanja predsednica Sveta je povedala, kateri predstavniki v svetu zastopajo ustanovitelja (3
predstavniki) in starše (3 predstavniki) za štiriletno obdobje (2017-2021).
a) Predstavniki, ki zastopaio Osnovno šolo Trebnie (izvoljeni na šolskih volitvah 22. 11. 2017):
Bahun Marija
Kocjan Rok
Marn Nadja
Primc Uroš
Pristavnik Smiljan
b) Predstavniki, ki zastopajo ustanovitelja (sklep Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 23. 11. 2017,
izvoljeni na občinski 26. redni seji 22. 11. 2017):
Bogdana Brilj
Alfonz Gričar
Jože Pucihar

c) Predstavniki staršev v Svetu OŠ Trebnje (sklep Sveta staršev z dne 28. 11. 2017, izvoljeni na 2. redni
seji Sveta staršev 28. 11. 2017):
Branka Glojnarič
Gregor Kaplan
Marija Zupančič
Predsednica ugotavlja, da je 11 č lanov legitimno izvoljenih in je Svet s tem konstituiran.
SKLEP:

Svet Osnovne šole Trebnje, ki ga sestavlja enajst članov (5 predstavnikov Oš Trebnje, 3 predstavniki
ustanovitelja, 3 predstavniki staršev), je konstituiran.
točki 2
Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta Osnovne šole Trebnje
Za predsednika Sveta je bil predlagan Smiljan Pristavnik, za namestnika predsednika pa Gregor Kaplan.
Člani so se s predlogoma strinjali, predsednika in namestnika predsednika Sveta pa so izvolili z javnim
glasovanjem.
Za predsednika Sveta Osnovne šole Trebnje je bil za mandatno obdobje 2017-2021 z 10 glasovi ZA (9 + 1
je glasoval kasneje) izvoljen Smiljan Pristavnik, predstavnik Osnovne šole Trebnje, za namestnika
predsednika je bil z 9 glasovi ZA in 1 vzdržanim izvoljen Gregor Kaplan, predstavnik staršev.

SKLEP:

Predsednika in namestnika predsednika Sveta Osnovne šole Trebnje se izvoli z javnim glasovanjem.
Za mandatno obdobje Sveta Osnovne šole Trebnje 2017-2021sta bila izvoljena:
za predsednika Smiljan Pristavnik,
za namestnika predsednika Gregor Kaplan.

V nadaljevanju je sejo vodil novi predsednik Smiljan Pristavnik.

točki 3
Potrditev zapisnikov zadniih dveh sej
Zapisniki Sveta šole so dosegljivi na spletni strani OŠ Trebnje — zavihek Organi šole, Svet šole, Zapisniki.
Novi svet je potrdil zapisnika 13. redne seje z dne 28. 9. 2017 in 13. dopisne seje z dne 3. 10. 2017.
Ravnatelj je k zapisniku 13. redne seje povedal, da glede na usklajevanje rešitve prostorske problematike
na začetku šolskega leta v PŠ Šentlovrenc občasno poteka pouk enega oddelka Pš Šentlovrenc v
prostorih Krajevne skupnosti Šentlovrenc (v kulturnem domu).
Z večino glasov je bil sprejet

SKLEP:
Potrdi se zapisnika 13. redne seje z dne 28. 9. 2017 in 13. dopisne seje z dne 3. 10. 2017.
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točki 4

Seznanitev s Poslovnikom
Člani Sveta so se na seji seznanili s Poslovnikom o delu Sveta Osnovne šole Trebnje. Poslovnik so dobili
tudi z gradivom po pošti, objavljen pa je tudi na spletni strani OŠ Trebnje (Organi šole, Svet šole).
točki 5
Pred predstavitvijo Pravil šolskega reda in Vzgojnega na črta je ravnatelj Rado Kostrevc vsem članom
Sveta zaželel uspešno delo v naslednjem štiriletnem mandatu in se zahvalil dosedanji predsednici Mariji
Bahun za prizadevno delo in vodenje Sveta.
Pravila šolskega reda
Člani so dobili gradivo po pošti, Pravila šolskega reda pa so dosegljiva tudi na spletni strani OŠ
Trebnje (Organizacija pouka-Dokumenti šole-šolski red). Ravnatelj je povedal, da so v dokument že
vključene spremembe, ki jih je predlagal Svet staršev in uč iteljski zbor in da so bile spremembe in
dopolnitve Pravil predvsem na tistih področjih, kjer so bile potrebne zaradi zakonskih sprememb ali
zaradi sprememb v življenju in delu šole.
Na Pravila šolskega reda Osnovne šole Trebnje ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
Sprejme se Pravila šolskega reda Osnovne šole Trebnje, ki veljajo od 1. 1. 2018.

Vzgoini načrt
Člani so dobili gradivo po pošti, Vzgojni načrt pa je dosegljiv tudi na spletni strani OŠ Trebnje
(Organizacija pouka-Dokumenti šole-Vzgojni načrt). Na Vzgojni načrt Osnovne šole Trebnje člani niso
imeli pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
Sprejme se Vzgojni načrt Osnovne šole Trebnje, ki velja od 1. 1. 2018.

točki 6
Razno
1. RK Trimo Trebnje — uporabnina športne dvorane
Ravnatelj je člane seznanil o neporavnanih obveznostih Rokometnega kluba Trimo Trebnje za uporabo
športne dvorane, o čemer je bil klub s strani šole tudi pisno opozorjen. V odgovoru se klub zavezuje, da
bo obveznosti poravnal v roku pol leta, hkrati pa zaproša OŠ Trebnje, da se uporabnina za čas, ko je
organizirana prireditev s prisotnostjo gledalcev, ne zaračunava po ceni, kot velja za prireditev, ampak za
običajno uporabo športne dvorane (kot za treninge). To prošnjo klub oddaja zaradi manjšega obiska
rokometnih tekem in s tem posledično upada prodaje vstopnic. člani so se s takim predlogom strinjali
(za leto 2018) in pripomnili, naj velja zarač unavanje za vse uporabnike enako (na osnovi morebitne
prošnje še kakšnega uporabnika).
Po krajši razpravi so člani soglasno sprejeli
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SKLEP:

Svet soglaša, da se Rokometnemu klubu Trimo Trebnje v letu 2018 zara čunava uporabnina športne
dvorane za čas tekem po ceni urne postavke, ki velja za treninge.
Svet je seznanjen, da rokometni klub do šole nima poravnanih finančnih obveznosti, zato se ravnatelja
zadolži, da poskrbi, da bo dolg čim prej poplačan.

2. Problematika šolskih prevozov
Gospa Branka Glojnarič je postavila vprašanje, ki je povezano z urnikom šolskih prevozov (koliko prej
pridejo učenci v šolo, ali imajo vozači dovolj časa za kosilo ...).
Problematiko šolskih prevozov je najbolj zaznati ob za četku vsakega šolskega leta. Ravnatelj je povedal,
da po tem, ko je Obč ina Trebnje z lanskim šolskim letom spremenila avtobusni vozni red in nekatera
postajališča, kljub novim prilagajanjem ni bilo zaznati resnejših težav, razen pogostejših pripomb
nekaterih staršev, ki so tudi pogostejše ob začetku šolskega leta. Ravnatelj je povedal, da šola
ustanoviteljico seznanja s pripombami in pobudami staršev.
Obenem je ravnatelj še poudaril, da je šola z zmanjšanjem števila prevozov v šolskih konicah (pred
pričetkom in ob koncu pouka) obremenjena z velikim številom učencev v šolskih prostorih.
Člani so se v širši razpravi dotaknili tudi problematike, o kateri se razpravlja vsako leto — ali je
zagotovljena zadostna varnost učencev (postajališča, prehodi, cestne oznake, pešpoti ...). Svet je bil s
strani članov seznanjen, da se kakšna krajevna skupnost tudi sama zavzema za ureditev npr. postajališč,
katerih ceste so v državni lasti.
Ugotovitve:
Starše učencev vozačev se usmeri, da svoje pripombe v zvezi s šolskimi prevozi in s tem pogojenim
vzgojno-izobraževalnim procesom (še posebej v jutranjem času) seznanjajo pisno neposredno na
Občino Trebnje, ki je naroč nica šolskih prevozov.
Z vsako pripombo glede neustreznega ustavljanja avtobusov, predolga pot do varnega postajališča,
cestnih in drugih označb, prehodov ... bi moral biti sproti seznanjen tudi Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in pristopiti k rešitvi problematike. člani ugotavljajo, da se na občinski ravni
problematika rešuje prepočasi in večkrat neučinkovito.
Svet šole se mora zavzemati za to, da naslavlja pobude in predloge, če je potrebno, na občinske in
državne inštitucije - za skrb za varnost učencev. če bi izpostavili konkretne pobude in pripombe, bi
bilo potrebno natančno določiti, kaj predlagamo, kaj ni v redu in zbrati podatke, kaj smo do sedaj že
naredili, da se pomanjkljivosti odpravijo.
SKLEP:

Na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje naj se pošlje pobuda, da se v
neposredni okolici Osnovne šole Trebnje postavi oznake za kolesarje oz. označi teren za kolesarje.
3. Prostorska stiska

Članica Bogdana Brilj je odprla temo v zvezi s prostorsko stisko na OŠ Trebnje, o čemer je tekla široka
razprava.
Ravnatelj je povedal, da se šola, odkar se je začel devetletni program, sooča s problematiko
primanjkovanja prostorov v OŠ Trebnje, zadnje obdobje tudi na podružnični šoli Šentlovrenc. Število
učencev se poveč uje, zaradi vsebinskih in organizacijskih sprememb (diferenciacija pouka, delitev
učencev po predmetnih skupinah v tretji triadi v manjše skupine, podaljšano bivanje, jutranje varstvo,
dodatna strokovna pomoč ...) je premalo učilnic in manjših prostorov za potrebe vseh dejavnosti. Šola je
za šolsko leto 2017/18 v soglasju z Občino poiskala začasno rešitev za pouk treh oddelkov 4. razreda
izven matične šole — v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, enega oddelka PŠ
Šentlovrenc pa v prostorih kulturnega doma v Šentlovrencu. Pri tem je šola morala reševati
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organizacijske težave (prevoz malice, organizacija kosila, nabava učnih pripomočkov, garderobe ...), ki so
spremljale oblikovanje pogojev za izvedbo pouka na novi lokaciji.
Šola je Občino že večkrat obvestila o prostorski stiski in o potrebi pridobitve dodatnih prostorov.
Ravnatelj je prisotnim povedal, da Občina že razmišlja o razširitvi šole v Dolenji Nemški vasi, proučuje pa
tudi možnost nadzidave matične šole, če bo študija o preverjanju statičnosti in nosilnosti pokazala, da je
nadzidava možna. Pri tem bo potrebno razmisliti, ali bi bil z nadzidavo v celoti odpravljen problem
pomanjkanja prostorov za vzgojno-izobraževalno dejavnost. Kot je bilo povedano na današnji seji, je
potrebno misliti tudi o jedilnici, kjer bodo kosila potekala v normalnih pogojih, saj je sedaj v
večnamenskem prostoru v OŠ Trebnje v času kosila hkrati prevelika množica učencev, ki povzroča
prevelik hrup, ki je zelo moteč, saj precej presega dovoljeno mejo izmerjenih decibelov. Ravnatelj je ob
tem povedal, da bi bilo začasno to mogoče rešiti z drugačno organizacijo kosil (zamik urnika). Neuradna
meritev ravni hrupa je pokazala 91 decibelov.
Člani Sveta imajo različ na mnenja o možnih dolgoročnih rešitvah glede pridobitve dodatnih prostorov,
vsi pa se strinjajo, da Trebnje nujno potrebuje novo osnovno šolo. Ravnatelj je povedal, da se mora pouk
1. septembra začeti, zato je potrebno nemudoma poiskati vsaj za časno rešitev za pridobitev prostorov,
le-ta pa je v pristojnosti Občine Trebnje. Člani Sveta so predlagali tudi možnost začasne postavitve
kontejnerskih objektov.
Prisotni podpirajo rešitve, kot so razširitev šole v Dolenji Nemški vasi, nadgradnja matične šole, vendar
morajo biti smiselne (prostorsko in finančno), vsi pa se zavzemajo za najboljšo dolgoročno prostorsko
rešitev - gradnjo nove šole v Trebnjem ali Dolenji Nemški vasi oz. na drugi primerni lokaciji.
SKLEP:
Šola naj na Občino Trebnje ponovno pošlje pobudo za čim prejšnjo rešitev problematike trenutne
prostorske stiske v OŠ Trebnje in PŠ Šentlovrenc, saj se predvideva, da bo vsako leto večja potreba po
dodatnih prostorih (možnost začasne kontejnerske gradnje, nadgradnja matične šole) in pobudo, da
hkrati poišče rešitev, s katero bo prostorska stiska rešena za daljši čas. Potrebno je iskati tudi takšne
rešitve za uporabo jedilnice, s katerimi bi razbremenili množično prisotnost učencev v času kosil.
Občina naj prouči, ali obstajajo primerna zemljišča za gradnjo nove šole. Po potrebi se v Svetu šole
ustanovi skupina, ki bo pripravila vizijo ustreznih rešitev in jih posredovala ustanoviteljici.

Seja je bila končana ob 19.30

Številka: 900-9/2017-2
Trebnje, 12. 3. 2018

Zapisnikarica
Ana Hrovat

Predsednik
Smiljan Pristavnik
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