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Osnutek 

ZAPISNIK 
                                                                          

 
9. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 1. 3. 2021 ob 18. uri v predavalnici OŠ Trebnje 
 
Prisotni člani: Nadja Marn, Bogdana Brilj, Marija Bahun, Rok Kocjan, Uroš Primc, Smiljan Pristavnik, Alfonz 
Gričar, Andrej Miklič, Jože Pucihar, Helena Vlaj 
Opravičeno odsotni člani: Gregor Kaplan,  
Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, računovodkinja Helena Skol, sindikalni zaupnik Zvonko Simeunić, 
tajnica Ana Hrovat 
 
Sejo je vodil predsednik Smiljan Pristavnik. 
Gradivo je bilo vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini poslano po elektronski pošti 23. 2. 2021. 
 
 
Predlog DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje z dne 24. 12. 2020 
2. Obravnava in potrditev letnega poročila zavoda za leto 2020  
3. Poročilo o delu inventurnih komisij 
4. Potrditev cen za uporabo šolskih prostorov za zunanje uporabnike za leto 2021 
5. Razno 
6. Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 
 
Sklep: Sprejme se predlagani dnevni red. 

 
K  1. točki  

 
Potrditev zapisnika 
 
Pred potrditvijo zapisnika je predsednik Sveta čestital ravnatelju Radu Kostrevcu za ponovno imenovanje za 
ravnatelja OŠ Trebnje, ravnatelj pa se je zahvalil za izkazano zaupanje za vodenje šole v mandatnem 
obdobju 2020–2025. 
 
Soglasno je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje Sveta šole z dne 24. 12. 2020. 
 

K  2. točki 
 

Letno poročilo OŠ Trebnje za leto 2020 
Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2020. Poročilo je sestavljeno iz  
poslovnega poročila, ki ga je pripravil ravnatelj Rado Kostrevc, in računovodskega poročila, ki ga je  
pripravila računovodkinja Helena Skol. Letno poročilo je izdelano v skladu z 21. členom Zakona o 
računovodstvu in 62. člena Zakona o javnih financah.  
 
Ravnatelj in računovodkinja sta prisotnim predstavila celotno letno poslovanje. 
Poročilo je pripravljeno razumljivo in pregledno. Vsebuje (za matično šolo in PŠ Dobrnič, Šentlovrenc ter 
Dolenjo Nemško vas): 
- splošni del (predstavitev zavoda, poročilo Sveta o izvedenih sejah, organiziranost),  
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- 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. 2020; doseženi prihodki in odhodki v 
letu 2020 ter njihova analiza; dodatna pojasnila k računovodskim izkazom).  

 
Ravnatelj v poročilu navaja, da v letu 2020 ni bilo mogoče opraviti vseh nalog, ki so bile načrtovane v 
letnem delovnem načrtu. Na posameznih področjih so bili načrti realizirani, posamezne pa bo potrebno 
prenesti v kasnejše obdobje. Na področju učnih rezultatov si je šola prizadevala doseči pri učencih čim 
boljše znanje in učni uspeh v izrednih razmerah zaradi epidemije Covid-19, zaradi česar je potekal pouk na 
daljavo. Šola v naravi ni bila v celoti realizirana, interesne dejavnosti tudi ne. 
 
Poslovni izid je pokazal, da je imela šola v letu 2020 pozitiven poslovni izid. Presežek prihodkov nad odhodki 
je namenjen pokrivanju izgube preteklih let. 
Prihodki s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bili v primerjavi s preteklim letom za plače 
višji za 7,26 %, za materialne stroške pa 3,20 % večji. S strani Občine so se celotni transferji povečali za 5,93 
%. Sredstva za dogovorjeni dodatni program, varstvo vozačev in sredstva za prehrano socialno ogroženih so 
v letu 2020 skoraj za pol manjša, kar je posledica epidemije koronavirusa.  
Celotni odhodki so v primerjavi s preteklim letom za 1,65 % višji. Porast je pri stroških za sanitetni material, 
pisarniški material, redne servise, poštne storitve, svetovanja (varstvo podatkov, javna naročila, izterjave).  
Računovodkinja je v obrazložitvi povedala, da se je skupna vrednost premoženja OŠ Trebnje januarja 2020 
zmanjšala za 8,96 % - z Občino je bil podpisan aneks za zmanjšan delež sredstev, danih v upravljanje 
(rekonstrukcija in dozidava PŠ Dobrnič (vrtec). 
 
Ravnatelj je povedal o investicijskih vlaganjih in vzdrževanju ter o potrebah, tako prostorskih kot 
materialnih. Ponovno je izpostavil prostorsko stisko, že potekajo aktivnosti razširitve podružnične šole v 
Dolenji Nemški vasi. Prisotne je podrobneje seznanil o posledicah izliva vode na podružnični šoli Dobrnič, 
ker je odtrgalo del notranjega hidranta. Škoda zaradi poplave je velika, tla v telovadnici je potrebno 
zamenjati, sanacija poteka. 
 
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP: 
Svet se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trebnje za leto 2020 in ga potrdil. Letno poročilo je 
priloga arhivskemu zapisniku. 
 
 

K 3. točki 
 
Poročilo o delu inventurnih komisij  
Delo popisnih komisij je na seji predstavil ravnatelj. 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. 2020 so popise opravile v skladu z navodili ter pripravile poročila s 
sklepom za odpis. 
V razpravi je ravnatelj povedal, da je bila v začetku letošnjega leta opravljena notranja revizija za področje 
inventure. Priporočilo je, da se z ročnega popisovanja inventarja preide na digitalno, kar pomeni, da je v 
vsakem prostoru s črtno kodo označen ves drobni inventar in vsa osnovna sredstva. Tako bi si zagotovili lažji 
popis. Opredeliti bi bilo tudi potrebno, s čim upravlja šola in s čim ustanovitelj. 
 
Na vprašanje člana Andreja Mikliča, kdo je odgovoren za igrišče pri CIK-u, je ravnatelj povedal, da ta status s 
strani Občine še ni natančno opredeljen. Lastnik je Občina, šola pa upravljavec in šola igrišča nima finančno 
ovrednotenega. Šola skrbi tudi za športne naprave, ki so nameščene na igrišču, ni pa odgovorna za 
dogajanja in dogodke, ki jih organizirajo drugi uporabniki občine Trebnje v času izven urnika pouka OŠ. 
Soglasno je bil sprejet 
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SKLEP: 
Sprejme se poročilo o delu inventurnih komisij o popisu na dan 31. 12. 2020, ki vključuje tudi sklep za 
odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 
 
Poročila inventurnih komisij so priloga pri arhivskem zapisniku te seje. 
 
 

K  4. 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 in obratovalnih stroškov zunanjim uporabnikom od 1. 1. do 31. 12. 2021.  
V ceniku so predlagane cena za uporabo učilnic, športne dvorane OŠ Trebnje in telovadnic na podružničnih 
šolah:  za uporabnike v zimskem času ali skozi vse leto, občasne uporabnike, stalne uporabnike, treningi, 
tekme, večerne prireditve. Ravnatelj in računovodkinja sta povedala, da so v predlogu cenika cene vsako 
leto približno enake, dvignejo se le za odstotek inflacije, ki je ugotovljena za preteklo leto. V letu 2020 ni 
bilo inflacije, pač pa deflacija (- 1,1 %) in se predlaga, da se cen ne znižuje in da ostanejo nespremenjene –
enake kot za leto 2020. 
 
V razpravi je glede vprašanja člana Andreja Mikliča, koliko plačuje najemnine zasebna zobozdravstvena 
ambulanta, ravnatelj pojasnil, da je najemnina za zobno ambulanto v času koronavirusa 30 % nižja na 
osnovi soglasja Občine, ki ga je le-ta na prošnjo izdala Zasebni zobozdravstveni ordinaciji Nataša Dajović, in 
znaša skupaj z materialnimi stroški okrog 300 eur na mesec. (Kasneje preverjeno: najemnina po pogodbi 
znaša 193,55 EUR.) Meni, da zniževanje najemnine ne bi bilo potrebno, ker je ambulanta ves čas obratovala 
v jesenskem obdobju koronavirusa in naj šola ne pristaja na zniževanje najemnin. 
Ravnatelj je povedal, da je šoli tudi CIK v času koronavirusa zaračunaval manjšo najemnino. 
 
Ravnatelj je povedal, da se v pogovoru z županom Občine Trebnje prihodkov od uporabe prostorov 
zunanjih uporabnikov ne bo več vključevalo v finančni načrt. Če se bo iz tega dela pokazal presežek, o 
razporeditvi le-tega odločita šola in Občina. 
 
Ugotavlja se, da šola od rokometnega kluba še ni dobila prošnje  za plačevanje nižje cene uporabnine 
športne dvorane v letu 2021. 
 
Vrtec na podružnični šoli Dobrnič od 1. 1. 2020 ni več v upravljanju OŠ Trebnje, zaračunavajo se le 
materialni stroški, oddelek vrtca v PŠ Šentlovrenc pa od poletja 2020 ni več uporabnik šolskih prostorov, ker 
se je preselil v novi vrtec v Šentlovrencu. 
 
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 v OŠ Trebnje, v 
podružnični šoli Dolenja Nemška vas in v podružnični šoli Dobrnič v primerjavi z lanskim letom ne 
spremenijo. 
 

K  5. točki 
 
Razno 
 
1. Razširitev šole PŠ Dolenja Nemška vas 

Občina Trebnje je z namenom razbremenitve matične šole OŠ Trebnje pristopila k projektu razširitve 
podružnične šole Dolenja Nemška vas, kjer je trenutno 5 oddelkov od 1. do 5. razreda. Z dodatnimi 
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oddelki in posledično povečanim šolskim okolišem bi šola nase prevzela del bremena povečanega vpisa 
in omogočila šoli Trebnje da nekoliko "lažje zadiha". V Uradnem listu št. 26, 19. 2. 2021 je glede šolskega 
okoliša že objavljena sprememba Odloka o ustanovitvi. Podpisan je že tudi dokument identifikacije 
idejnega projekta. Jože Pucihar je opozoril, da bi bilo  smiselno pri načrtovanju projekta obrniti pozornost 
tudi na spreminjajoče stanje podtalne vode v tistem okolju, ki lahko nepredvidljivo povzroči škodo na 
podzemno vgrajenih elementih. 
Počakati pa bo potrebno nadaljnji potek postopka, ki ga vodi Občina Trebnje. 

 
2. Greznica pri PŠ Šentlovrenc 

Ravnatelj je prisotne seznanil, da je v Šentlovrencu ob podružnični šoli in kulturnem domu zgrajena 
čistilna naprava, na katero ne bo priključena samo podružnična šola, ampak tudi drugi uporabniki v tisti 
bližini. Tako za šolo ne bo več nastajal strošek za zelo pogosto praznjenje greznice. Za novo pridobitev se 
je ravnatelju zahvalil Uroš Primc. 
 

3. Postavitev učilnic v naravi 
Ravnatelj je povedal, da je v načrtu gradnja (v dveh letih) zunanjih učilnic na travnatem igrišču za/nad OŠ 
Trebnje (odprt objekt s streho, sanitarijami, klopmi, ograjo, eko vrtom, …).  V načrtu je, da bo kompleks 
opremljen z vodo, elektriko (mogoče tudi s samooskrbo), razsvetljavo, telekomunikacijskim omrežjem.  
Investicija je ocenjena na 120.000 EUR. 
 
Članica Mojca Bahun je povedala, da se uresničuje v lanskem šolskem letu zastavljeni načrt – urejanje 
okolice šole po delčkih, za katere so zadolžene skupine oz. posamezni oddelki celotne šole. 
 

4. Pouk (podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, geografija) 
1) Postavitev sporočilnih simbolov ob prevzemu otrok iz podaljšanega bivanja: Andrej Millič je predlagal, 

da bi bilo smiselno kot sporočilo za starše, ki pridejo po pouku po svoje otroke, zunaj postaviti 
sporočilne oznake/simbole, tako bi takoj vedeli, kje se njihov otrok nahaja - ali v šolskih prostorih ali 
na enem izmed obeh šolskih igrišč (za šolo in pri CIK-u).  

2) Nabava robotkov: Bogdana Brilj je ravnatelja vprašala, ali je možno nabaviti več robotkov za interesno 
dejavnost robotika. Povedal je, da bo za ta namen potrebno proučiti dane finančne možnosti. 

3) Začetek izvajanja interesnih dejavnosti: Andrej Miklič je izrazil željo, da bi interesne dejavnosti ob 
začetku šolskega leta zaživele že v septembru, ne šele oktobra. Ravnatelj je povedal, da je glede na 
velik obseg interesnih dejavnosti potrebno ob tem prilagajati in usklajevati še vrsto drugih urnikov, 
kot vzporedne interesne dejavnosti, pevski zbor, glasbena šola, verouk, vozači … Šola daje vsekakor 
prednost rednemu pouku in izbirnim predmetom. 

4) Učbenik pri geografiji: Andrej Miklič je prenesel pobudo staršev iz 8. razreda, da bi pri pouku 
geografije želeli še učbenik, da je samo delovni zvezek premalo. Zvonko Simeunić, ki je v delovnem 
aktivu za zgodovino in geografijo, je pojasnil, da je delovni zvezek kombinacija delovnega zvezka in 
učbenika. Ravnatelj je povedal, da bo aktiv predlog proučil, sam pa se nagiba k uporabi interaktivnega 
poučevanja. 

5) Pohvala za organiziranost v času dela na daljavo: Člani so pohvalili ravnatelja za dobro vzpostavljeno 
delo na daljavo v času koronavirusa, ko so morali biti učenci doma. Ravnatelj je povedal, da so imeli 
učitelji v izposoji prenosne računalnike in interaktivne tablice, možnost izposoje računalnikov so imeli 
tudi učenci. Za pouk na daljavo je bil v tem šolskem letu narejen prehod na uporabo sodobnejšega in 
hitreje delujočega spletnega orodja (licenčni Zoom preko Arnesa).  Potrebovali bi še več prenosnih 
računalnikov za učitelje. Povedal je, da so bili učenci od 1. septembra 2020 do ponovne vrnitve 
februarja 2021 v šoli le 39 dni 1.–5. r. in 34 dni 6.– 9. r.  

6) Ravnatelj bo prisotnim na naslednji seji sveta preko projektorja pokazal zasnovan načrt/izgled PŠ 
Dolenja Nemška vas s prizidkom in načrt/izgled učilnic v naravi pri centralni osnovni šoli. 

 
 

K  6. točki 
 
Ocenjevanje redne delovne uspešnosti ravnatelja 
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Okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 3. 2. 2021 so člani prejeli z vabilom.  

Postopek ugotavljanja redne delovne uspešnosti ravnateljev je treba izvesti v skladu s Pravilnikom o merilih 
za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 – 
popr. 104/09, 4/10 in 6/12). Za delovno uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2 % do največ 5 % 
njihove letne osnovne plače.  

Ocenjevalni list - uspešnost ravnatelja Rada Kostrevca je izpolnjevalo deset članov, ki so bili  prisotni na seji. 
(Svet sestavlja enajst članov.). Svet zavoda je odločil, koliko odstotkov osnovne plače ravnatelja se nameni 
za njegovo delovno uspešnost za leto 2020 – to je 4,8 %, kar se zaokroži na 5 %. (Uspešnost se ponovno 
izplačuje od 1. 7. 2020 dalje, ponovno po določbah ZSPJS.) 
Soglasno so bili sprejeti naslednji 
 
SKLEPI:  
1. Ocenjevanje ravnatelja se opravi tajno (na pripravljenih obrazcih). 
2. Imenuje se komisija za ugotavljanje dobljenega odstotka uspešnosti: Andrej Miklič, Nadja Marn in 

Uroš Primc. 
3. Svet Osnovne šole Trebnje  ugotavlja, da je ravnatelj Rado Kostrevc na podlagi ocenjevanja članov 

sveta, ki so ovrednotili ravnateljevo delovno uspešnost za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 (ocenjevalo 
je 10 članov), dosegel 92,10 odstotka vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

4. Za delovno uspešnost ravnatelja Rada Kostrevca se za leto 2020 nameni 5 (pet) odstotkov polletne 
mase njegove osnovne plače (1.7.–31.12.2020).  

5. Oceno delovne uspešnosti oz. odločitev o višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Rada 
Kostrevca pošlje Svet v soglasje Občini Trebnje. 

 
Obrazec zahtevka za izplačilo redne delovne uspešnosti ter ocenjevalni list pošlje računovodstvo šole na 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do 30. 4. 2021. Sredstva bo šoli zagotovilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport predvidoma do roka za nakazilo plače za maj 2021. 
 
 
 
Seja je bila končana ob 20.50. 
 
Številka: 900-2/2021-2 
Trebnje, 3. 3. 2021 
 
 
Zapisnikarica                                   Predsednik Sveta OŠ Trebnje 
Ana Hrovat                    Smiljan Pristavnik      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


