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ZAPISNIK 

                                                                          
 
2. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 28. 2. 2022 ob 17. uri v predavalnici OŠ Trebnje 
 
Prisotni člani: Majda Zaletel, Mateja Povhe, Herman Kotar, Jože Pucihar, Urška Barle, Jernej Gabrijel, Franc 
Kravcar, Petra Šijanec, Uroš Primc  
Opravičeno odsotni člani: / 
Neopravičeno odsotni: Andrej Miklič, Maja Žorga Dulmin 
Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, računovodkinja Helena Skol, predsednica inventurne komisije 
Viktorija Pirc, sindikalni zaupnik Zvonko Simeunić, tajnica Ana Hrovat 
 
Sejo je vodila predsednica Urška Barle. 
Gradivo je bilo vsem članom, vabljenim ter v vednost Občini poslano po elektronski pošti 22. 2. 2022. 
 
 
Predlog DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 20. 12. 2021 
2. Obravnava in potrditev letnega poročila zavoda za leto 2021  
3. Poročilo o delu inventurnih komisij 
4. Potrditev cen za uporabo šolskih prostorov za zunanje uporabnike za leto 2022 
5. Razno 
6. Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 
 
Sklep: Sprejme se predlagani dnevni red. 

 
K  1. točki  

 
Potrditev zapisnika 
Pri točki 7 (Razno) je k 2. točki (Uporaba mobilnega telefona v šoli) Uroš Primc predlagal, da se ob 
spremembi Pravil šolskega reda dopolni z besedilom "pametni mobilni telefon in pametna ročna ura". 
Soglasno je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Sveta šole z dne 20. 12. 2021.  
 

K  2. točki 
 

Letno poročilo OŠ Trebnje za leto 2021 
Člani so z vabilom prejeli Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2021. 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 je prisotnim zelo podrobno predstavil potek dela in poslovanja na šoli, računovodkinja je dodatno 
pojasnila finančni del poročila. 
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),  
- posebni del (opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov; poročilo o doseženih ciljih in 

rezultatih); 
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- računovodski del (finančno poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021; doseženi prihodki in odhodki v 
letu 2021 ter njihova analiza; dodatna pojasnila k računovodskim izkazom).  

Finančne pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Trebnje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. OŠ Trebnje pridobiva sredstva za delo: iz javnih sredstev, od sredstev ustanovitelja, s prispevki 
staršev, z donacijami, iz šolskega sklada in drugih virov. 
Ugotavlja se, da v letu 2021 ni bilo izpeljanih vseh nalog, ki so bile načrtovane v letnem delovnem načrtu. 
Na posameznih področjih so bili načrti realizirani, posamezne pa bo potrebno ponovno prestrukturirati in 
jih pri načrtovanju dela umestiti v naslednje obdobje. Ob ponovnem uvajanju izrednih ukrepov in izvajanju  
šolanja na daljavo zaradi koronavirusa se je bilo potrebno prilagajati vsakokratnim družbenim razmeram in 
potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Ravnatelj je v poslovnem delu poročila ponovno izpostavil prostorsko problematiko OŠ Trebnje in 
podružnic. Občina je skupaj z OŠ Trebnje pristopila k pripravi začasne rešitve prostorske stiske na matični 
šoli. Občina je oblikovala idejno zasnovo širitve PŠ Dolenja Nemška vas, oblikovala skupni šolski okoliš OŠ 
Trebnje in PŠ Dolenja Nemška vas ter s tem vzpostavila pogoje za omilitev pritiska na matično šolo z vidika 
številčnosti učencev. Gradnja se je januarja 2022 že začela.  
Investicije v letu 2021:  del sredstev je bil namenjenih za nakupe računalniške opreme (v okviru Zavoda 
Arnes), zamenjana oprema v oddelku 3. r., dokup opreme za PŠ Šentlovrenc, zgrajena letna učilnica na 
prostem, sanacija telovadnice v PŠ Dobrnič in zamenjava vrat (zaradi poplave) v spodnji etaži PŠ Dobrnič.  
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu vsebuje računovodsko poročilo za leto 2021 izkaz prihodkov in 
odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega roka. Finančni izid je pokazal 
pozitivno poslovanje v letu 2021. Celotni prihodki so bili v letu 2021 12 % višji kot v letu 2020, odhodki pa 
11,49 % višji. Razlika med končnimi prihodki in odhodki znaša 13.857,16 EUR. Računovodkinja Helena Skol 
in ravnatelj Rado Kostrevc sta prisotnim podrobneje razložila, zakaj so nekateri indeksi v tabeli finančnega 
prikaza tako visoki v primerjavi z letom 2020. Ni takšen porast v samih zneskih, določenih postavk pa v letu 
2020 sploh ni bilo. Terjatve do kupcev za nazaj so izterjane, stanje odprtih terjatev pa je dokaj realno. 
 
Razprava: 
V razpravi je ravnatelj pri točki, ki prikazuje analizo kadrovanja, povedal, da OŠ Trebnje v letu 2022 ne bo 
mogla zaposliti oseb v programih javnih del (za pomoč Romom, pomoč učencem in za področje športa), ki 
jih financira Zavod RS za zaposlovanje, delno tudi Občina, ker se šola po kriterijih zavoda po zbranih točkah 
ni uvrstila v izbor. 
- Član Sveta Jože Pucihar je predlagal, naj šola glede na številčnost učencev Romov zaprosi Občino Trebnje 

za celotno financiranje ene osebe, ki bi jo šola zaposlila v programu javnih del za pomoč Romom. 
- Uroš Primc je pohvalil ravnateljevo delo. Podpira in apelira, da se šolske delavce zaposluje za nedoločen 

čas. Pri investicijah je izpostavil potrebo po novem osebnem vozilu (zamenjava Škode), po postavitvi 
igral, ki bi jih mogoče sofinancirala tudi Krajevna skupnost Trebnje (za učence podaljšanega bivanja) v 
bližini vhodov za učence - na centralni šoli. 
Ravnatelj je povedal, da bi bila potrebna nabava novega kombija, ki ga bo šola potrebovala tudi za 
prevoz hrane v Dolenjo Nemško vas. Povedal je, da so potrebe po novih nabavah: v kuhinji na centralni 
šoli sta v okvari dva kuhinjska kotla. Glede postavitve igral ob južni strani šole je ravnatelj povedal, da je 
bilo to pred leti že zamišljeno in strokovno ocenjeno, da je za takšen projekt premalo prostora, po 
zemljišču pa je speljana raznovrstna instalacija, in kakšen zemeljski poseg ne more priti v poštev. 

- Da je prostorska stiska na šoli velika, je bilo že velikokrat obravnavano, ravnatelj je  povedal, da bi šola 
zelo potrebovala prostor, ki ga sedaj pri mali telovadnici uporablja Glasbena šola Trebnje, in sicer malo 
telovadnico, ki bi omogočala učencem 1. triletja ustrezno vadbo.  

 Članica Mateja Povhe je povedala, da je bil v februarju 2022 na občinskem svetu sprejet rebalans 
proračuna za leto 2022, s katerim so z amandmajem zagotovljena sredstva 130.000 EUR za ureditev 
pritličja stavbe nekdanje občinske menze za potrebe Glasbene šole Trebnje, kar bi pomenilo sprostitev 
prostorov v OŠ Trebnje. 
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Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP: 
1. Svet se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trebnje za leto 2021 in ga potrdil. Predlaga se, da 

se  presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.857,16 EUR nameni za: 
- nakup čistilnega stroja (za športno dvorano), 
- nakup 5 vozičkov z opremo za čiščenje (za čistilke), 
- sofinanciranje plinskega kotla za kuhinjo na centralni šoli, 
- nujna vzdrževalna dela (npr. zaradi okvar). 

2. Letno poročilo je priloga arhivskemu zapisniku. 
Ker OŠ Trebnje na javnem povabilu za zaposlitve v programih javnih del pri Zavodu RS za zaposlovanje 
v letu 2022 ni prišla v izbor, naj šola zaprosi Občino Trebnje za financiranje ene osebe, ki bi jo šola 
zaposlila v programu javnih del za pomoč Romom. 

 
 

K 3. točki 
 
Poročilo o delu inventurnih komisij  
O delu popisnih komisij je na seji prisotne seznanila predsednica inventurne komisije Viktorija Pirc. Člani so 
gradivo prejeli z vabilom. 
Komisija je v skladu z izdanimi Navodili za letni popis za leto 2021 na dan 31. 12. opravila popis 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja. Ob popisu je komisija 
ugotovila, da je zaradi tehnološke zastarelosti, poškodovanja, dotrajanosti sredstev potreben odpis opreme 
v višini 13.570,51 EUR, odpis drobnega inventarja v višini 27.260,50 EUR. Komisija predlaga, da se odpiše 
200 lit. plinski kotel v kuhinji, ker je poškodovan in zato neuporaben. 
Komisija predlaga zaradi lažje izvedbe popisa v prihodnjih letih spremeniti sistema popisa, in sicer ne več 
ugotavljanje po inventurnem seznamu, temveč popis po prostorih. Komisija je popisala tudi zaloge živil v 
skladišču kuhinje, popisala terjatve, obveznosti in denarna sredstva ter časovne razmejitve, popisala zaloge 
energentov, predlagala za odpis poškodovano in zastarelo knjižno gradivo in učbeniškega sklada. 
Inventurna komisija je za računovodstvo pripravila inventurni elaborat. 
  
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP: 
Sprejme se poročilo o delu inventurnih komisij o popisu na dan 31. 12. 2021, 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. 2022. 
Ravnatelj je prisotnim podrobno povedal, da šolske prostore koristijo tudi zunanji uporabniki (klubi, 
rekreativne skupine), ki se jim zaračunava uporabnina, in stalni uporabniki (župnija, glasbena šola, vrtec, 
zobna ambulanta), ki se jim zaračunavajo obratovalni stroški.  
 
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 je povedal, da ima nogometni klub rezervirane termine, ki jih ne koristi 
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in zato šola ne more sprejeti drugih zainteresiranih uporabnikov, zato je mnenja, da odda te ure v uporabo 
rokometnemu klubu ali pa te ure delno zaračuna. O tem je že obvestil lokalno skupnost, ki soglaša, da je 
potrebno uporabnike zavezati k uporabi prostora ali k odstopu termina. 
 
Ravnatelj je povedal, da so v predlogu cenika cene vsako leto približno enake, povišajo se le za odstotek 
inflacije, ki je ugotovljena za preteklo leto. V letu 2021 je bila inflacija 4,9 % in se predlaga, da se za tak 
odstotek zviša cena za uporabnike prostorov za leto 2022. 
 
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 zvišajo za 4,9 %. 
 

K  5. točki 
 
Razno 
 
1. Uroš Primc je izpostavil problematiko pouka oz. selitev v 2. in 3. triadi v času koronavirusa. Ravnatelj je 

povedal, da se bo takšno stanje sprostilo, takoj ko bodo to dovoljevali ukrepi,  in bo pouk potekal, kot je 
pred koronavirusom. 

 
2. Ravnatelj je povedal, da se v kratkem roku predvideva še eno srečanje članov Sveta, ki bodo  potrdili še 

finančni in kadrovski načrt za leto 2022. Tega na današnji seji še ni mogoče potrditi, ker šola od Občine 
še ni prejela izhodišč za pripravo finančnega načrta za tekoče koledarsko leto. 

 
 

K  6. točki 
 
Ocenjevanje redne delovne uspešnosti ravnatelja 

Okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 22. 2. 2022 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. 28/2021). Za delovno 
uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2 % do največ 5 % njihove letne osnovne plače.  

 

Ravnatelj je prisotnim podrobno predstavil svoje delo v letu 2021 in ocenjuje, da delo teče nemoteno: 
- šola posluje pozitivno kljub neugodnim trendom; 
- opravljena sta bila 2 inšpekcijska nadzora (glede samotestiranja, glede odložitve šolanja). V obeh 

primerih, ni bilo ugotovljenih kršitev; 
- realizacija pouka je bila dosežena; 
- kakovost programa pri pouku na daljavo – s strani staršev je bil zelo pozitiven odziv, preverjen z anketo; 
- nadaljuje se z evalvacijo izvajanja šolanja na daljavo; 
- opravljena je bila notranja revizija (učbeniški sklad); 
- šola je razvojno naravnani zavod (zgled tudi drugim šolam) in je ena izmed 30-ih razvojnih šol v projektu 

ZRSŠ v Sloveniji; 
- šola uvaja fitpedagogiko za boljše poučevanje; 
- uspešna je bila pri pridobitvi informatizacijsko komunikacijske tehnologije; 
- teče razvojna naloga – učna okolja, kjer šola sodeluje z ZRSŠ; 
- OŠ Trebnje je povabljena na Šolski center Grm v okviru mednarodnega projekta; 
- šola je podprla projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici in s tem podpira razvijanje lokalnega 

okolja; 
- učenci OŠ Trebnje so se udeležili pokala znanja v ZDA; 
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- teče kar nekaj investicijskih projektov (šola v Dol. Nemški vasi, letna učilnica) 
- zasnovan je načrt investicij na daljše obdobje. 

 

Ravnatelj je napovedal, kateri so zastavljeni cilji za kratkoročno in daljše obdobje. Ocenjuje, da delo poteka 
nemoteno. Za to pa je potrebno veliko energije, spretnosti, znanja. Po predstavitvi dela je ravnatelj sejo 
zapusti. Sejo so zapustili tudi ostali vabljeni, ki ni so člani Sveta šole. 

 

Ocenjevalni list - uspešnost ravnatelja Rada Kostrevca je izpolnjevalo 9 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 2021 – to je 5 %.  

 
Soglasno so bili sprejeti naslednji 
 
SKLEPI:  
1. Ocenjevanje ravnatelja se opravi tajno (na pripravljenih obrazcih). 
2. Imenuje se komisija za ugotavljanje dobljenega odstotka uspešnosti: Uroš Primc, Jernej Gabrijel, 

Herman Kotar. 
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. 2021 (ocenjevalo 
je 9 članov), dosegel 97,21 odstotka vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

4. Za delovno uspešnost ravnatelja Rada Kostrevca se za leto 2021 nameni 5 (pet) odstotkov letne mase 
njegove osnovne plače.  

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. 2022. Sredstva bo šoli zagotovilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport predvidoma do roka za nakazilo plače za maj 2022. 
 
 
 
Seja je bila končana ob 19.40. 
 
Številka: 900-1/2022-2 
Trebnje, 1. 3. 2022 
 
 
Zapisnikarica                                   Predsednica Sveta OŠ Trebnje 
Ana Hrovat                    Urška Barle        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


