
ZAPISNIK 

2. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 5. 3. 2018 ob 17. uri v knjižnici OŠ Trebnje 

Prisotni člani: Bogdana Brilj, Jože Pucihar, Gregor Kaplan, Marija Zupanč ič, Branka Glojnarič, Marija Bahun, 
Rok Kocjan, Uroš Primc 
Opravičeno odsotni člani: Smiljan Pristavnik, Nadja Marn 
Neopravičeno odsotni člani: Alfonz Gričar 

Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, računovodkinja Mateja Zorec, pomočnica ravnatelja Viktorija Pirc 
(predsednica inventurne komisije), tajnica Ana Hrovat 

Odsotni vabljeni: računovodkinja Branka Rebolj, sindikalna zaupnica Stanka Zaletelj 

Sejo je vodil namestnik predsednika Gregor Kaplan. 

Gradivo je bilo vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini poslano elektronsko 27. 2. 2018 preko spletne 
strani Arnes Filesender. 

Predlog DNEVNEGA REDA: 

Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 21. 12. 2017 

Obravnava in potrditev letnega poročila zavoda za leto 2017 

Poročilo o delu inventurnih komisij 

Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2018 

Potrditev cen za uporabo šolskih prostorov za zunanje uporabnike za leto 2018 

Razno 

Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP:  

Potrdi se dnevni red za 2. redno sejo Sveta OŠ Trebnje, s tem, da se pri 4. točki finančni načrt le predstavi, 
potrdi pa se na dopisni seji v marcu 2018, ko bo šola dobila od Občine v podpis pogodbe o financiranju 
dejavnosti. 

K 1. točki 

Potrditev zapisnika 

Pri pregledu zapisnika 1. redne seje je ravnatelj povedal, da so bili vsi sklepi realizirani. Pri 6. točki dnevnega 
reda (Razno) k točki o prostorski stiski v zvezi s prevelikim hrupom v večnamenskem prostoru se na koncu 
odstavka še doda, da je neuradna meritev ravni hrupa pokazala 91 decibelov. Ravnatelj je v zvezi s tem 
povedal, da je v teku dogovor o meritvi hrupa v različnih prostorih šole in športne dvorane, ki jo bo opravil 
uradni pooblaščenec za meritev hrupa. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP:  

Potrdi se zapisnik 1. redne seje z dne 21. 12. 2018, s tem, da se v točki Razno v obrazložitev o hrupu na 
koncu odstavka doda besedilo: Neuradna meritev ravni hrupa je pokazala 91 decibelov. 



K 2. točki 

Letno poročilo OŠ Trebnje za leto 2017 

Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2017. Poročilo je sestavljeno iz 
poslovnega poročila, ki ga je pripravil ravnatelj Rado Kostrevc, in računovodskega poročila, ki sta ga 
pripravili računovodkinji Branka Rebolj in Mateja Zorec. Letno poročilo je izdelano v skladu z 21. členom 
Zakona o računovodstvu in 62. člena Zakona o javnih financah. 

Ravnatelj je prisotnim predstavil celotno letno poročilo in ga na seji še dodatno podrobno obrazložil. 
Poročilo je pripravljeno razumljivo in pregledno. Vsebuje (za matično šolo in PŠ Dobrnič, Šentlovrenc in 
Dolenjo Nemško vas): 

- splošni del (predstavitev zavoda, poročilo Sveta o izvedenih sejah, organiziranost), 
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. 2017; doseženi prihodki in odhodki v 
letu 2017 ter njihova analiza; dodatna pojasnila k računovodskim izkazom). 

Ravnatelj je povedal, da so bile v letu 2017 opravljene vse naloge, ki so bile načrtovane v Letnem delovnem 
načrtu. 

Poslovni izid je pokazal, da je imela šola v letu 2017 več  odhodkov kot prihodkov. Presežek odhodkov nad 
prihodki je 16.631,27 EUR. Ravnatelj je pojasnil, da je ta negativni izkaz nastal zaradi zapoznelo 
izstavljenega računa Komunale Trebnje za ogrevanje za zadnje tri mesece leta 2017 (račun je bil izstavljen v 
januarju 2018, ko je že bil narejen zaključni račun in porabljen denar). 

Povedal je tudi, da je bil denar porabljen tudi za pokrivanje nekaterih stroškov, za katere še ni bilo nakazil 
na transakcijski račun. To so finančna sredstva za izvajanje projekta Zaposlovanje asistentov za delo z otroki 
s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih, za katerega je šola pridobila od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport v letu 2017 samo akontacijo, ostala sredstva pa bodo pridobljena v letu 
2018. Šola ima v izterjavah dolžnike zaradi neplačanih položnic (okrog 10.000 EUR), RK Trimo Trebnje je 
tudi dolžan okrog 11.000 EUR. Ravnatelj ni mogel zagotoviti, da bo rokometni klub v kratkem roku poravnal 
dolg, ponovno pa je povedal, da klub za poplačilo dela dolga predlaga medsebojno kompenzacijo, ki se 
potem tudi izpelje (nakup opreme za skupne potrebe - za športno dvorano), in poplačila dela dolga s 
pomočjo razpisov Občine, na katere se bo klub prijavil. 

Računovodski del poročila je predstavila računovodkinja. Ravnatelj je pri finančnem delu poročila obrazložil 
postavke, kjer indeks odstopa navzgor od lanskega povprečja in utemeljil vsa odstopanja. 

Razprava  

V razpravi je tekla beseda o odprtem vprašanju: strošek ogrevanja šolskih prostorov. Ravnatelj je povedal, 
da smo javni zavodi v občini Trebnje že leta 2016 podpisali pogodbo o dobavi toplotne energije (ogrevanje 
na lesno biomaso). Skupno ogrevanje na biomaso se je začelo v letošnji kurilni sezoni, računa pa za leto 
2017 v letu 2017 šola ni prejela. Povedal je, da je iz računa razviden strošek priključnine v znesku 2.800 EUR 
za vsak mesec + porabljena toplota. V pogodbi so sicer opredeljene postavke, kateri stroški sodijo v 
variabilni del in kateri v fiksni del, ni pa navedenih nobenih cen. Račun bi moral biti izstavljen sproti vsak 
mesec. 

Člane je zanimalo, kolikšen je strošek ogrevanja oz. koliko je privarčevanega v primerjavi s prejšnjimi leti, ko 
smo šolo ogrevali sami s kurilnim oljem. Ravnatelj je povedal, da še zbira podatke za to primerjavo, 
trenutna ocena, ki temelji na analizi računov za štiri mesece, pa zaenkrat kaže na precej podobno višino 
stroška kot v lanskem letu. 
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Po razpravi sta bila soglasno sprejeta 

SKLEPA: 

Predlaga se, da se izvede skupni sestanek OŠ Trebnje, Občine Trebnje in Komunale Trebnje ter se 
pregleda in natančneje opredeli, kaj je vključeno v sedanje stroške ogrevanja javnih zavodov. V skupni 
pogodbi bi morala biti opredeljena dinamika plačevanja stroškov. 
Svet se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trebnje za leto 2017 in ga sprejel. Letno poročilo s 
priloženimi sklepi je priloga arhivskemu zapisniku. 

točki 

Poročilo o delu inventurnih komisij 

Delo popisnih komisij je na seji predstavila pomočnica ravnatelja Viktorija Pirc, ki je bila predsednica 
inventurne komisije. 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. 2017 so popise opravile v skladu z navodili ter pripravile poročila s 
sklepom za odpis (s seznami): opreme za opravljanje osnovne dejavnosti, drobnega inventarja, učil in učnih 
pripomočkov, materialnih pravic. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Sprejme se poročilo o delu inventurnih komisij za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, popis 
knjig, terjatev ter obveznosti, zalog kurilnega olja, plina, sekancev ter peletov na dan 31. 12. 2017. 
Poročila so priloga pri arhivskem zapisniku te seje. 

točki 

Finančni načrt za leto 2017 

Predlog finančnega načrta za leto 2018 - za prejeta sredstva iz proračuna lokalne skupnosti - so člani prejeli 
z vabilom. 

Ravnatelj je povedal, da šola od Občine še ni prejela pogodb o financiranju dejavnosti za leto 2018, zato je 
predlagal, da se člani na današnji seji s predlogom finančnega načrta samo seznanijo, potrdijo pa ga na 

dopisni seji, po tem, ko bo šola prejela omenjene pogodbe in bo potrebno na osnovi le-teh predlog 
prilagoditi. 

V predlogu so načrtovani odhodki po načelu denarnega toka: blago in storitve, nabava šolske opreme, 
dogovorjeni program (tekmovanja učencev, projektno delo in raziskovalne naloge, letna šola v naravi, 
bralna značka, nagrade učencem, smučanje na Gačah), projekti evropske kohezijske politike (od 2017 
zaposlena dva asistenta za pomoč  učencem s posebnimi potrebami), investicije in investicijsko vzdrževanje, 
varstvo vozačev, sofinanciranje prehrane socialno ogroženim učencem, sofinanciranje javnih del. 

V predlogu so tudi pojasnila oz. obrazložitve k načrtovanim zneskom. 

Uroš Primc je predlagal, naj bi šola nabavila tudi kamero, ker stara zaradi zastarelosti ni več  v uporabi. 

Namenjena bi bila snemanju dogodkov na šoli in razvijanju medijske dejavnosti pri učencih. Za PŠ 

Šentlovrenc je potrebno nabaviti za kuhinjo pomivalno korito. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Člani so se seznanili s predlogom finančnega načrta za leto 2018, potrdi pa se ga na dopisni seji po tem, 
ko bo šola od Občine prejela pogodbo o financiranju dejavnosti v letu 2018. Predlog bo obravnavala tudi 
ustanoviteljica - Občina Trebnje. 
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točki 

Določitev cen za uporabo prostorov 

Člani so prejeli z vabilom predlog cen, na podlagi katerih izda Občina Trebnje soglasje za zaračunavanje 
uporabnine šolskih prostorov od 1. 1. do 31. 12. 2018. Ravnatelj je povedal, da so cene vsako leto približno 
enake, dvignejo se le za odstotek inflacije, ki je ugotovljen za preteklo leto. 

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 2017 — to je 1,7 odstotka. 

točki 

Razno 

Prostorska stiska 

Svet je tudi na tej seji odprl razpravo o prostorski stiski na šoli. 

Ravnatelj je povedal, da bo zaradi primanjkovanja prostorov tudi v naslednjem šolskem letu potekal pouk - 

tako kot letos — v prostorih CIK-a in v prostorih KS Šentlovrenc. Opravil je tudi nekaj razgovorov v zvezi z 

možnostmi trenutnega reševanja prostorske problematike (možnost montažnega objekta). 

Svet razmišlja ob ugotovitvi, da deluje na dislociranih enotah tudi Glasbena šola Trebnje, da to ni smiselno 

ne za OŠ in ne za glasbeno šolo. Glede na to, kako potrebuje šola za svojo osnovno dejavnost več  prostorov, 
bi bilo bolje, da bi glasbena šola delovala na eni lokaciji izven sedanje, za katero bi poskrbela Občina. En 
dodatni prostor bi šola pridobila tudi, če bi poiskali možnost preselitve zobozdravstvene ambulante v bivše 
hišniško stanovanje pri šoli. 

Član Sveta Gregor Kaplan je prisotnim povedal, da je v občini sprožil akcijo zbiranja podpisov tistih ljudi, ki 
podpirajo zahtevo, da Občina Trebnje takoj začne postopke in jih obravnava prednostno - za takojšnji 
začetek gradnje še ene osnovne šole v občini Trebnje. Povedal je, da zahtevo s svojim podpisom podpirajo 
med drugimi tudi člani v Občinskem svetu iz treh strank. Poudaril je, da moramo uporabiti državljansko 
aktivnost in pri zahtevi vztrajati. 

Člani sveta so se strinjali, da se lahko podpise s strani zaposlenih na OŠ zbira tudi v pisarni tajništva OŠ. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP:  

Na Občino Trebnje se pošlje pobudo za iskanje možnosti preselitve zobozdravstvene ordinacije v bivše 

hišniško stanovanje pri šoli. S tem bi šola pridobila dodatni prostor, zagotovljen bi bil boljši nadzor nad 
obiskovalci šole in s tem večja varnost učencev, hkrati pa bi še naprej obdržali zobozdravstvene storitve za 
naše učence. 

V zvezi s prostorsko stisko pa je bil z enim vzdržanim glasom sprejet še en 

SKLEP: 

Občini Trebnje se predlaga, da se zaradi prostorske stiske v prostorih Osnovne šole Trebnje Glasbena šola 

Trebnje preseli iz šolskih prostorov. 
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K 7. točki 
Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Pred pričetkom ocenjevanja ravnateljeve delovne uspešnosti je ravnatelj prisotnim predstavil realizacijo 

obsega programa, kakovost izvedbe programa, razvojno naravnanost zavoda in zagotavljanje materialnih 
pogojev. Ravnatelj je potem sejo zapustil. 

Ocenjevanje ravnateljeve delovne uspešnosti se izvede po enakih kriterijih kot v preteklem letu. Okrožnico 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 30.1. 2018 so člani prejeli z vabilom. 

Na osnovi vseh seštetih odstotkov oz. ugotovljene delovne uspešnosti je bil soglasno sprejet 

SKLEP: 

Svet Osnovne šole Trebnje ugotavlja, da je ravnatelj Rado Kostrevc na podlagi ocenjevanja osmih članov 
sveta, ki so ovrednotili ravnateljevo delovno uspešnost za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017, dosegel 91,64 
odstotkov vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

Obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja je potrebno poslati na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, soglasje ustanovitelja pa ni več  potrebno. 

Seja je bila končana ob 19.20. 

številka: 900-1/2018-2 

Trebnje, 6. 3. 2018 

Zapisnikarica 

Ana Hrovat 
Namestnik predsednika Sveta Oš Trebnje 

Gregor Kaplan 

    

    

    

    

    

Op.: Zapisnik je bil potrjen na 1. dopisni seji junija 2018 (sprememba v zapisniku 2. redne seje sledi pri navedbi 

prisotnosti in odsotnosti članov Sveta, kot je razvidno iz osnutke zapisnika 1. dopisne seje z dne 29. 6. 2018). 
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