
   
                                                                             

                                                                                                                                                               Osnutek 
 

Zapisnik 11. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila v četrtek, 30. 9. 2021, ob 18. uri v 
predavalnici OŠ Trebnje  

 
 
Prisotni člani: Marija Bahun, Nadja Marn, Irena Brčon, Uroš Primc, Smiljan Pristavnik, Alfonz Gričar Andrej 
Miklič, Jože Pucihar, Gregor Kaplan,  Bogdana Brilj, Helena Vlaj 
Opravičeno odsotni člani: / 
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, sindikalni zaupnik Zvonko Simeunić, tajnica Ana Hrovat 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta šole Smiljan Pristavnik.  
 
Gradivo je bilo poslano vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini Trebnje po elektronski pošti 24. 9. 
2021. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 6. 5. 2021 
2. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 
3. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 
4. Ugotovitveni sklep o poteku mandata članom Sveta šole 
5. Razno 
 
Pred začetkom seje je predsednik predlagal, da se spremeni dnevni red, tako da se doda še ena točka 
dnevnega reda, in sicer kot prva točka: Seznanitev o spremembi zastopnikov kolektiva OŠ Trebnje v Svetu 
šole. 
 
Sklep:  
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet in se glasi: 
DNEVNI RED: 
1. Seznanitev o spremembi zastopnikov kolektiva OŠ Trebnje v Svetu šole 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 6. 5. 2021 
3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 
4. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 
5. Ugotovitveni sklep o poteku mandata članom Sveta šole 
6. Razno 
 
 

K točki 1 
 

Predsednik je prisotne seznanil, da je dosedanjemu članu Sveta šole Trebnje Roku Kocjanu prenehalo 
delovno razmerje 31. 8. 2021, zato ga je nadomestila Irena Brčon, ki je na volitvah 22. 11. 2017 dobila kot 
naslednja največje število glasov. 
Soglasno je bil sprejet  
 
Sklep:  
Svet šole je seznanjen o novi sestavi Sveta šole iz sredine članov kolektiva OŠ Trebnje, ki zastopajo Svet 
šole, in sicer nadomesti člana Roka Kocjana, ki od 1. 9. 2021 ni več zaposlen v OŠ Trebnje, nadomestna 
članica Irena Brčon. 
 

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE  

Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje 
Telefon: 07 3481 870 

E-naslov: sola@os-trebnje.si 

 

mailto:sola@os-trebnje.si


K točki 2 
 
Soglasno je bil sprejet 
 
Sklep:  
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Sveta šole z dne 6. 5. 2021. 
 

K točki 3  
 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 
Pisno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN) za preteklo šolsko leto je skupek posameznih 
poroči in predstavlja okvir, znotraj katerega je šola delovala. Poročilo je dosegljivo na spletni strani OŠ 
Trebnje, tiskani izvod pa je priloga arhivskemu zapisniku 11. seje. Posamezne točke je na seji ravnatelj še 
dodatno obrazložil:  
Pouk: realizacija rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka, zgodnjega učenja angleščine, podaljšanega 
bivanja, jutranjega varstva, dnevov dejavnosti 
Rezultati vzgojno-izobraževalnega dela: učni uspeh, popravni izpiti, delo z učenci Romi, individualna in 
skupinska pomoč, delo z učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje osnovnošolskega programa, delo z 
nadarjenimi učenci, karierna orientacija, branje, nacionalno preverjanje znanja, interesne dejavnosti, druge 
občasne dejavnosti, posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, usposabljanje, knjižnica, ekošola, zdrava 
šola, šolska prehrana, delo s starši, sodelovanje in povezovanje šole z zunanjimi inštitucijami. 
 
Ravnatelj je podal oceno realizacije. Vse načrtovane oblike obveznega in dogovorjenega vzgojno-
izobraževalnega dela niso mogle potekati v skladu z LDN, saj je bilo potrebno z uvedbo izrednih razmer delo 
prilagoditi ukrepom, ki jih je zaradi ponovne širitve epidemije koronavirusa razglasila Vlada Republike 
Slovenije. Dejavnosti je bilo potrebno prilagoditi navodilom pristojnega ministrstva in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
Že vrsto let se šola sooča s prostorsko stisko na centralni šoli in podružnicah, pouk 4. razreda še vedno 
poteka v prostorih CIK-a, en oddelek 3. razreda pa v šolskem letu 2021/22 v prostorih prenovljenega 
hišniškega stanovanja nad garažo. 
Ravnatelj je povedal, da načrtuje Občina Trebnje z začetkom rekonstrukcije in dozidave pri podružnični šoli 
v Dolenji Nemški vasi v začetku leta 2022, gradnja pa naj bi bila končana konec leta 2023. 

 
K točki 4 

 
Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 
 
Ravnatelj je prisotnim predstavil predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22, ki je po Zakonu 
o osnovni šoli obvezni dokument šole. Poročilo je dosegljivo na spletni strani OŠ Trebnje, tiskani izvod pa je 
priloga arhivskemu zapisniku 11. seje 
Ravnatelj je v  letnem delovnem načrtu  prikazal: 

 organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela (dnevni razpored vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, druge 
oblike dela in neposrednega dela z učenci, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, tekmovanja,   druge 
občasne dejavnosti učencev – pohodi, natečaji, šolsko glasilo, tabori, humanitarne, zbiralne in delovne 
akcije); 

 prednostne naloge in vsebinske poudarke (spremljanje dosežkov učencev, spremljanje učiteljevega dela, 
prednostne naloge po aktivih, strokovno spopolnjevanje);  

 delo strokovnih organov in delovnih skupin (strokovni organi šole, pripravništvo, delovne skupine, 
učbeniški sklad, šolska svetovalna služba, šolska knjižnica);  

 sodelovanje med starši in šolo; 

 odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi; 

 sodelovanje šole z okoljem; 

 investicijsko vzdrževanje in materialno opremljanje šole; 



 organe upravljanja (vodstvo, Svet šole). 
  
Število vseh učencev v šolskem letu 2021/22 je 1155 (v Trebnjem 929,   v Dol. Nemški vasi 110, v Dobrniču 
66, v Šentlovrencu 50).  
 
Ravnatelj je podal še dodatna pojasnila pod točko investicij, vzdrževanja in opreme. Povedal je, da si šola 
prizadeva za pridobitev dodatnih prostorov, z dograditvijo podružnične šole v Dolenji Nemški vasi pa bo 
razbremenjena tudi matična šola. Določen bo nov šolski okoliš. 
Ravnatelj je predstavil potek aktivnosti Občine Trebnje v zvezi z rekonstrukcijo in dozidavo PŠ Dolenja 
Nemška vas. Začetek del je predviden v začetku leta 2022. Izpostavil je tudi problematiko terena okrog te 
šole. Pred nekaj dnevi se je pred šolo udrla zemlja, nastala je jama, ki sta jo hišnika zaščitila). Med razpravo 
o tem so prisotni izrazili skrb, ali ne bo kasneje prišlo zaradi kraškega terena in zalivi/vdor vode in 
podzemne kanalizacijske napeljave do zapletov oz. dragih sanacij. Člani so mnenja, da bi bilo zaradi 
podtalnice smiselno že pred gradnjo nameniti pozornost proučitvi terena, na katerem bo potekala gradnja. 
 
Po izčrpni predstavitvi člani na Letni delovni načrt niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP: 
Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. 
 
Letni delovni načrt je priloga arhivskemu zapisniku. 

 
K točki 5 

 
Predsednik je prisotne seznanil, da sedanjim članom Sveta šole poteče 4-letni mandat 21. 12. 2021. 
Razpisati je potrebno volitve za imenovanje petih članov delavcev zavoda za naslednje štiriletno obdobje. 
Soglasno so bili sprejeti  
 
SKLEPI: 
1. Razpiše se volitve petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Trebnje. 
2. Volitve petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Trebnje bodo v ponedeljek, 25. 10. 

2021. 
3. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v prostorih OŠ Trebnje. 
4. Šola  zaprosi Občino Trebnje za imenovanje treh svojih predstavnikov, ki bodo v Svetu šole zastopali 

ustanovitelja, in zaprosi Svet staršev OŠ Trebnje za imenovanje treh predstavnikov, ki bodo v Svetu šole 
zastopali starše v naslednjih štirih letih. 

5. Volilna komisija za dobo štirih let bo imenovana oktobra na dopisni seji Sveta OŠ Trebnje. 
 

K točki 6 
 
Razno 
Pobud in predlogov ni bilo.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 
 
Številka: 900-7/2021-2 
Trebnje, 4. 10. 2021 
 
 
Zapisnikarica                                                           Predsednik Sveta OŠ Trebnje 
Ana Hrovat  Smiljan Pristavnik    
    
                                                           


