
ZAPISNIK 

10. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 29. 2. 2016 ob 17. uri v učilnici za zgodovino v OŠ 
Trebnje 

Prisotni člani: Marija Bahun, Greti Gašperin, Nataša Hribar, Nadja Marn, Viktorija Pirc, Vinko Ribič, Ivanka 
Višček 
Opravičeno odsotni člani:  Monika Mežan, Leon Lobe 
Neopravičeno odsotni člani:  Bogdana Brilj, Gregor Kaplan 
Ostali prisotni:  ravnatelj Rado Kostrevc, sindikalna zaupnica Stanka Zaletelj, računovodkinja Branka 
Rebolj, poslovna sekretarka Ana Hrovat 
Odsotni vabljeni:  računovodkinja Marija Pekolj 

Sejo je vodila predsednica Marija Bahun. 
Gradivo je bilo vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini poslano 23. 2. 2016 po elektronski pošti. 

Predlog DNEVNEGA REDA: 

Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 8. 12. 2015 

Obravnava in potrditev letnega poročila zavoda za leto 2015 

Poročilo o delu inventurnih komisij 

Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2016 

Potrditev cen za uporabo šolskih prostorov za zunanje uporabnike za leto 2016 

Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Razno 

Člani so se z dnevnim redom strinjali in predlagali, da se 6. točka dnevnega obravnava kot zadnjo točko 

dnevnega reda. 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP:  

Potrdi se dnevni red 10. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, s tem da se 6. točka dnevnega reda 

(ocenjevanje uspešnosti ravnatelja) obravnava na koncu kot 7. točka. 

točki 

Potrditev zapisnikov 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 9. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje z dne 8. 12. 2015. 

točki 

Letno poročilo OŠ Trebnie za leto 2015 

Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2015. Poročilo je sestavljeno iz 

poslovnega poročila, ki ga je pripravil ravnatelj Rado Kostrevc, in računovodskega poročila, ki sta ga 

pripravili računovodkinji Branka Rebolj in Marija Pekolj. Letno poročilo je izdelano v skladu z 21. členom 

Zakona o računovodstvu in 62. člena Zakona o javnih financah. 



Ravnatelj Rado Kostrevc in računovodkinja Branka Rebolj sta poslovno poročilo na seji tudi dodatno 

obrazložila (ravnatelj splošni in posebni del, računovodkinja računovodski del). 

Poročilo je pripravljeno razumljivo in pregledno. Vsebuje opis o načinu dela šole, predvidenih in 

realiziranih ciljih v letu 2015. Ravnatelj je povedal, da so bile v letu 2015 opravljene vse naloge, ki 

so bile načrtovane v letnem delovnem načrtu, na posameznih področjih pa celo presežene. 

Zaradi zmanjšanja finančnih sredstev za materialne stroške in za stroške dela ter zaradi negotove 

in nejasne situacije v zvezi s financiranjem dejavnosti s strani pristojnega ministrstva in temu 

posledično varčevanja na postavkah, kjer se je dalo prihraniti finančna sredstva, ni bilo mogoče 

realizirali nekaterih vzdrževalnih del in kupiti vse informacijsko-komunikacijske opreme, ki je še 

vedno nujno potrebna. Tudi del nakupov opreme in didaktičnih pripomočkov je bil odložen na 

naslednje proračunsko obdobje. 

Poslovni izid je bil v letu 2015 pozitiven. Prihodki so bili za 0,674 % večji od odhodkov. O razporeditvi tega 
zneska svet sprejme sklep. Ravnatelj je podrobneje predstavil investicije in investicijska vlaganja, ki so bila 
realizirana, izpostavil pa je tudi, v kaj je potrebno še vložiti. 

Računovodkinja Branka Rebolj je finančni del pisnega poročila še podrobneje obrazložila: priliv 

proračunskega denarja, prihodki staršev in drugi prihodki, odhodki, stroški. Postavke, kjer indeks za leto 
2015 vidneje odstopa v primerjavi z letom 2014, je še podrobneje obrazložila. 

Razprava  

Ravnatelj je že v pisnem delu poročila poudaril, da je dejavnost šole povezana z doseganjem čim 

boljšega znanja in učnega uspeha učencev. S sistematično analizo in skrbnim načrtovanjem 

izboljšav pouka poskuša doseči tudi izboljšanje rezultatov učencev na nacionalnem preverjanju 

znanja, razvijati kompetence in veščine, ki jim bodo omogočale vključevanje v proces 

trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja. Dolgoročno so prizadevanja šole usmerjena v 

visoko stopnjo individualizacije poučevanja in prilagajanja dela individualnim potrebam vsakega 

posameznika, v skladu z možnostmi, ki jih šola ima. 

Računovodkinja je povedala je, da s 1. 1. 2015 ni več  papirnega poslovanja z računi, v slovenskem 

prostoru so namreč  z letom 2015 uvedeni elektronski računi. Šola je 1. 1. 2016 ukinila gotovinski poslovni 

račun, učencem se vse storitve zaračunavajo preko položnic. Povedala je tudi, kako je bil razporejen 

presežek iz leta 2014. 

Na vprašanje Vinka Ribiča, ali uporabniki prostorov plačujejo račune za uporabo, je ravnatelj povedal, da 

sedaj ni večjih dolžnikov. Med Rokometnim klubom Trimo, Občino Trebnje in OŠ Trebnje je bil na račun 

dolga rokometnega kluba sklenjen pisni dogovor o kompenzaciji terjatev in obveznosti. 

Na vprašanje Ivanke Višček, ali so v šoli kakšne težave glede odjavljanja prehrane učencev in uporabe 

kartic za beleženje porabljenih kosil. Ravnatelj je povedal, da je problem zlasti z romski učenci. Imajo 

subvencionirano kosilo, a če so odsotni, se ne odjavijo in tako ostajajo celi obroki. Šola bo romske starše 
obvestila glede upoštevanja pravil in se povezala s centrom za socialno delo. 

Soglasno sta bila sprejeta 
SKLEPA:  

Sprejme se Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2015, ki je sestavljeno iz poslovnega in 

računovodskega dela. Letno poročilo je priloga arhivskemu zapisniku te seje. 
Znesek presežka prihodkov nad odhodki na letni ravni - le-ta je razviden iz Letnega poročila Osnovne 

šole Trebnje za leto 2015 - nameni šola za investicijsko vzdrževanje stavb in nabavo opreme, ki je 
potrebna za opravljanje osnovne dejavnosti. 
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točki 

Poročilo o delu inventurnih komisij 

Delo inventurne komisije je na seji predstavila računovodkinja Branka Rebolj. člani so gradivo prejeli z 
vabilom. 

Inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, kurilnih energentov, gotovine, 

terjatev ter obveznosti na dan 31. 12. 2015 so popise opravile v skladu z navodili ter pripravile poročila. 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP:  

Sprejme se poročilo o delu inventurnih komisij za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, popis 

knjig, gotovine, terjatev ter obveznosti, zalog kurilnega olja, plina in sekancev na dan 31.12. 2015. 
Poročila so priloga pri arhivskem zapisniku te seje. 

točki 

Finančni načrt za leto 2016 

Finančni načrt za leto 2016 so člani prejeli z vabilom. Ravnatelj je povedal, da morajo v skladu z uredbo o 
načinu priprave kadrovskih načrtov posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa 
dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s 
finančnim načrtom. število zaposlenih se prikaže po virih financiranja (državni proračun, proračun občin, 
ZZZS in ZPIZ) po stanju 1. 1. 2016 in načrtovano število na dan 1. 1. 2017 ter poročati o stanju števila 
zaposlenih na dan 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja na APES. 

V finančnem načrtu za leto 2016 so upoštevani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka. V prihodkih 
je upoštevan le ocenjen znesek prihodkov ministrstva, saj izhodišč  z ministrstva še ni bilo, medtem ko so v 
finančnem načrtu upoštevana izhodišča Občine, ki jih je šola prejela. V načrtu je zajeta tudi ocena 
predvidenih drugih prihodkov od izvajanja javne službe. 

Ker finančni načrt v delu temelji le na oceni prihodkov s strani resornega ministrstva, obstaja možnost, da 

bo po prejetju sklepa ministrstva o financiranju finančni načrt potrebno prilagoditi. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 
Potrdi se finančni načrt za leto 2016 v predlagani obliki. 

K S. točki 

Določitev cen za uporabo prostorov 

Člani so prejeli z vabilom predlog cen, na podlagi katerega Občina Trebnje izda soglasje za zaračunavanje 

uporabnine šolskih prostorov od 1. 1. do 31.12. 2016. Ravnatelj je povedal, da šola ne dela več  poračunov 

cen za nazaj, pač  pa na začetku leta poviša ceno za odstotek inflacije, ki ga za preteklo leto objavi 

statistični urad. V letu 2015 ni bilo inflacije, zato ravnatelj predlaga, da bi cene ostale enake kot preteklo 
leto. V predlogu s cenami je letos dodana še cena za uporabo gospodinjske učilnice. 

V razpravi je ravnatelj povedal, da želijo nekateri uporabniki, s katerimi ima šola sklenjene pogodbe, 

uporabljati prostore po nižji ceni, kot je v ceniku. O tem naj bi dala svoje mnenje Občina. 

Soglasno sta bila sprejeta 

SKLEPA:  
1. Občini Trebnje, ki potrjuje cene za uporabo šolskih prostorov in izda soglasje za sklenitev pogodb z 

uporabniki šolskih prostorov, se predlaga, da cene uporabe šolskih prostorov na OS Trebnje, PS 
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številka: 900-1/2016-2 

Trebnje, 1. 3. 2016 

Zapisnikari a 

Ana Hrov 

Predsednica Sveta Osnovne šole Trebnje 

Marija Bahun JaCb 

Dolenja Nemška vas in Pš Dobrnič  ostanejo enake, kot so bile v letu 2015. Cene bodo veljale za 
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016. 

2. Svet šole zadolži ravnatelja, da od Občine Trebnje pridobi enotno izhodišče o možnih prilagoditvah cen 
uporabnikom šolskih prostorov. 

točki 

Razno 

Ravnatelj je povedal, da se bo trudil izpeljati čim več  načrtovanih investicijskih vlaganj (prenova 
knjižnice, predavalnice, menjava luči v učilnicah, ureditev kompleksa za učilnico v naravi, namestitev 
klopi okrog šole — v dogovoru k krajevno skupnostjo ...). 

Prisotni so izpostavili vprašanje, ali bi bilo na šoli možno urediti še kaj dodatnih kotičkov za druženje 

učencev — potrebovali bi več  prostora v večnamenskem prostoru, kjer se zjutraj zbirajo vozači in vsi, ki 

pridejo v šolo zgodaj. Ravnatelj je povedal, da vidi rešitev prostorskega problema v šolskih prostorih, ki 

jih zaseda glasbena šola. 

točki 
Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Pred ocenjevanjem ravnateljeve delovne uspešnosti je ravnatelj sejo zapustil. 

Člani so z vabilom prejeli okrožnico ministrstva za izobraževanje (z dne 2. 2. 2016). 

Delovno uspešnost ravnatelja Rada Kostrevca za leto 2015 so ocenili na osnovi ravnateljeve predstavitve v 

prejšnjih točkah dnevnega reda - realizacija obsega programa, kakovost izvedbe programa, razvojna 

naravnanost zavoda in zagotavljanja materialnih pogojev. Svoj komentar je podala tudi sindikalna 

zaupnica Stanka Zaletelj. 

Člani so o ravnateljevi uspešnosti glasovali tajno. 

Soglasno so bili sprejeti 

SKLEPI:  
O ravnateljevi delovni uspešnosti se glasuje tajno. 

Komisijo za ugotovitev odstotkov sestavljajo: Viktorija Pirc, Greti Gašperin in Vinko Ribič. 
Svet Osnovne šole Trebnje ugotavlja, da je ravnatelj Rado Kostrevc na podlagi ocenitve članov sveta, ki 

so ovrednotili ravnateljevo delovno uspešnost za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015, dosegel 90,57 % 

vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

Obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja je potrebno poslati na ministrstvo za 

izobraževanje do konca aprila 2016, soglasje ustanovitelja pa ni več  potrebno. 

Seja je bila končana ob 20. uri. 
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