
ZAPISNIK 

1. sestanka SVETA STARŠEV, ki  je bil v  torek, 1. 10. 2019, ob 18. uri v 

predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj  

Prisotni člani: Irena Miketič, Sanela Zukanović, Dejan Čurk, Darinka Absec, Lucija Papež, 

Katja Pezdirc, Janez Avgustinčič, Martina Butala, Vesna Dragoš, Marko Milkovič, Jožica 

Veselič, Mateja Perak (zastopala tudi 5.a), Marica Domitrovič, Hedvika Špišič, Monika Fajfar, 

Mateja Gašperič Rom, Jasna Brus Rožman, Darja Šneler,  Bojana Brodarič, Mateja Kapele, 

Tomo Veselič, Renata Lozar. 

Odsotni člani: 2. b, 2. c, 6. c, 7. c, 8. a, 8. b, 4.-5.r. Griblje, 1.-3. r. Adlešiči 

V začetku je predsednica lepo pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji 

 DNEVNI RED: 

1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnjega sestanka 
2. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019-2020 
3. Predlogi in pobude staršev s 1. roditeljskega sestanka 
4. Pobude in vprašanja 

 

 

Vabljeni: člani Sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice.  

Predsednica Sveta staršev je pozdravila prisotne. Vprašala je, če ima kdo pripombo ali 

dopolnilo na dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani niso imeli, je predlagala sprejem 

dnevnega reda. 

 Glasovanje: 22 prisotnih, 22 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 

 

 Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet. 

 

Točka 1: Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnjega sestanka 

Predsednica je povedala, da so zapisnik potrjevali člani Sveta staršev iz šolskega leta 

2018/2019 in da bo tudi objavljen na šolski spletni strani. Zapisnik je predsednica tudi 

prebrala, predvsem se je osredotočila na sprejete sklepe.  Pripombe ni bilo, zato je dala 

zapisnik na glasovanje. 

Glasovanje: 22 prisotnih, 22 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 

 Sklep 2: Zapisnik 3. sestanka sveta staršev z dne, 29. 08. 2019 je sprejet.   

 

 



Točka 2: Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019-2020 

Predsednica je prosila za predstavitev ravnateljico.  

Ravnateljica je povedala, da močno upa, da bo šolsko leto 2019/2020 prelomno, kar se tiče 

novogradnje šole. O podrobnostih bodo starši obveščeni. Povedala je, da je občina podprla 

pobudo, da se prva triada v kompletu preseli v poslovno hišo Stratus  (nekdanja poslovna 

zgradba Belta). Prostor je primerno osvetljen, ogrevan in tudi primerne velikosti. Iz šole 

bomo preselili table in pohištvo. O podrobnostih, kje se bodo zbirali učenci, se bomo 

pogovarjali naknadno, vsekakor bodo želje in potrebe staršev v veliki večini upoštevane. Šola 

je pripravljena na preselitev. Četrtošolci se vozijo v Adlešiče in petošolci so v Srednji šoli 

Črnomelj. Tako s starši četrtošolcev kot petošolcev smo imeli posebni sestanek. Pouk poteka 

brez težav.  

Starši so pohvalili organizacijo in prevoze četrtih razredov.  

Ravnateljica je pojasnila, da se župan maksimalno trudi, da bi bil projekt čim prej zaključen. V 

torek, 1. 10. 2019, dopoldne je bil sestanek komisije za pregled projektne naloge OŠ LOKA 

Črnomelj na povabilo župana. Na sestanku so sodelovali: župan s sodelavci, predstavniki 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, arhitekturno projektiranje Arhins in 

ravnateljica Damjana Vraničar.  

Cilj sestanka je bil uskladitev projektne naloge za izgradnjo OŠ Loka Črnomelj. Namen je bil, 

da pridemo čim prej do usklajenega projekta in vse pripombe, katere so bile podane na 

sestanku, bodo upoštevane v skladu z obstoječo zakonodajo. Vsi prisotni smo se strinjali, da 

pospešimo popravke in pripravimo projekt, da bo usklajen za investicijo.  

Dogovorili smo se, da se obveščamo o postopkih in se po elektronski pošti  uskladimo za 

naslednji čim prejšnji sestanek. 

 

Povedala je tudi, da smo preselili šolsko spletno stran na Arnesov strežnik in je trenutno še v 

delovni verziji. Vsi ključni podatki za starše so objavljeni in so tudi ažurni. Spletno stran je 

pregledala tudi pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov in po njenem priporočilu smo 

umaknili tudi zapisnike Sveta staršev in Sveta šole iz šolske spletne strani. Zapisnik zadnjega 

sestanka Sveta staršev pa je pripravljen že po njenih priporočilih in bo tudi objavljen na šolski 

spletni strani.  

Pregledali smo tudi Letni delovni načrt, ki ga je sprejel svet šole 30. 9. 2019.  Ravnateljica je 

predstavila organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, podala informacijo o oddelkih in 

učencih, predstavila prednostne naloge, šolski koledar za to šolsko leto, projekte, 

povezovanje z okoljem. Podrobno se je ustavila pri oblikah sodelovanja s starši in jih lepo 

povabila na predavanja, ki jih šola organizira za starše. Zdravko Kunič je prvi šolski dan izvedel 

predavanje za starše prvošolcev z naslovom  Pasti ob vstopu v 1. razred. Za starše 8. in 9. 

razredov pripravlja tudi predavanje Poklicna orientacija ali Pomen sposobnosti, delovnih navad, 

šolskih ocen.  Mojca Tomc, dr. med., je imela v septembru za starše šestošolcev predavanje na 



temo Cepljenje deklic proti HPV. V zimskem in spomladanskem času pa so predvidena naslednja 

predavanja:  

- Irena Mohorovič, univ. dipl. psihologinja: Zakaj postajajo otroci bolj nemirni, nezbrani, 

impulzivni …,  

- Vlasta Lah: Kaj lahko storimo sami za boljši govorno-jezikovni razvoj naših otrok  

- Miha Kramli: Odvisnost in zasvojenost od nekemičnih sredstev  
Ravnateljica je starše povabila, da spremljajo točne datume in se predavanj udeležijo v čim 
večjem številu.  
 

 

Starši niso imeli pripomb na Letni delovni načrt, zato je predsednica predlagala  

Sklep 3: Svet staršev OŠ Loka Črnomelj je seznanjen z Letnim delovnih načrtom za šolsko 

leto 2019/2020 in nanj nima pripomb. 

Glasovanje: 22 prisotnih, 22 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Točka 3: 1. Predlogi in pobude staršev s 1. roditeljskega sestanka 

Predsednica je naprosila  pomočnico ravnateljice, da povzame predloge in pobude staršev iz 

1. roditeljskega sestanka, ki je potekal v septembru. 

Prebrala je pobude in tudi že predlagane rešitve: 

Razred Pobuda rešitev 

2. c • šahovski krožek 

• premalo prostora za 

čevlje v garderobi  

iskali možne rešitve, letos v 

skupinah OPB 

že realizirano 

3.a • Športni krožek  Aktivno izvajali športni 

program v skupinah OPB (do 

novogradnje). 



4. b • Niso  bili zadovoljni, 

da jim namesto 

tehnike ni bil 

ponujen drugi izbirni 

predmet  

Organiziran je tehnični krožek 

za te učence, poteka ob 

petkih v preduri, vodi ga Anja 

Golobič. 

5. b Starši želijo, da 

se prenašanje malice v SŠ 

uredi kako drugače. Razlog: 

dolga pot, stopnice, težki 

pladnji in vedra, zamuda 

pouka... Predlagajo, da nam 

malico pripelje hišnik ali 

prinesejo dežurni- starejši 

učenci. Predlog je bil tudi, da 

bi malicali v jedilnici OŠ 

Loka.   

Preizkusili bomo dve 

možnosti: 

1. malico jim nosi dežurni 

učenec. 

2. učenci gredo na malico v 

šolsko jedilnico. 

 

Naknadno se bodo odločili za 

rešitev, ki bo veljala celo 

šolsko leto.  

6. a, 6. c Po 5. uri je dolga kolona za 

kosilo, zato učenci iz smeri 

Gr. in Ad. zamudijo 1. 

razvoz. Potem morajo k 

varstvu, ki ga drugače ne 

potrebujejo.  

Dogovor na pedagoški seji je 

bil, da gredo lahko 5 minut 

prej na kosilo. 

Dogovor je tudi z učitelji v 

OPB-ju, da ne gredo učenci iz 

OPB-ja na kosilo med 

odmorom.  

7. a Ne želijo objave dosežkov s 

tekmovanj v 

točkah/procentih.  

Jih tudi ne objavljamo, bomo 

pa še bolj pozorni na to. 

8. b Avtobus, ki vozi v smeri 

Črnomelj–Griblje, je 

premajhen. Že od začetka 

tega šolskega leta otroci v 

njem vso pot stojijo, ker ni 

dovolj prostora. Takšna 

vožnja ni varna.   

Obvestili MPOV in dobili 

odgovor: 

»Pred tremi tedni smo 

zagotovili večji avtobus, glede 

na število vozačev. Voznik nas 

je seznanil, da učenci do 

Čudnega sela konstantno 

stojijo in ne upoštevajo 

navodil voznika, da morajo 



sedeti in biti privezani z 

varnostnimi pasovi.« 

Zakaj dobijo učenci v začetku 

šol. leta kosilo šele 3. dan (v 

sredo), če so že pred 

počitnicami prejšnjega šol. 

leta izpolnjevali obrazce za 

prijavo na kosila? Po drugih 

šolah dobijo kosilo že prvi in 

drugi šolski dan. 

Prijave, ki se zbirajo v juniju, 

so za potrebe 

subvencioniranja prehrane; so 

predpisane s strani 

Ministrstva za šolstvo.  

1. triada ima kosilo že drugi 

dan. 

Zelo težko je razrednikom 

zbrati število kosil, ki so za vse 

učence že tretji dan. Učenci 

dobijo urnik in se lahko 

odločijo za kosilo samo za 

določene dneve. Starši doma 

uskladijo še z gl. šolo, 

veroukom, ID,… 

 

Pojavila se je tudi pripomba, 

da je bilo v lanskem šol. letu 

preveč domačih nalog in da 

so učenci zelo dolgo v šoli 

ter jim zato pogosto 

zmanjkuje časa za igro na 

prostem.   

Starši so že na roditeljskem 

sestanku sklenili, da bodo to 

težavo letos – če se bo spet 

pojavila – reševali sproti z 

učitelji posameznih 

predmetov. 

OŠ Loka Črnomelj je glede 

na nabavo učbenikov in del. 

zvezkov najdražja šola na 

Dolenjskem in ena dražjih 

šol v Sloveniji. V prejšnjem 

šol. letu naj bi učenci pri 

enem od predmetov rešili le 

štiri strani vaj.  Ali je res 

potrebno nabaviti toliko 

delovnih zvezkov?  

Do naslednje seje Sveta 

staršev na šoli pripravili 

primerjalno analizo (že 

sprejeto na 3. seji sveta 

staršev). 



 4. Zakaj na šoli ni e-

asistenta, ki omogoča 

takojšnjo informiranost 

staršev o ocenah njihovih 

otrok? Mnoge manjše šole v 

Beli krajini ga imajo že več 

let.  

Na šoli uporabljamo za e-

dnevnik aplikacijo Lopolis in 

omogoča tudi obveščanje 

staršev. Šola tega ne 

vzpodbuja, ker si želi 

konkretne stike s starši. Vsi, ki 

pa si to želijo, to lahko tudi 

dobijo. Pišejo na e naslov 

pomočnici: 

sonjamal@os-loka-crnomelj.si 

8. c Povprašati pri MPOV, če so 

avtobusi, ki jih uporabljajo 

za prevoz otrok, isti kot tisti, 

ki jih uporabljajo za prevoz 

migrantov, če so, preveriti, 

kako so avtobusi očiščeni. 

Poslali vprašanje na MPOV in 

dobili naslednji odgovor: 

»Navedbe, da z istim 

avtobusom izvajamo prevoze 

migrantov in otrok, so 

neutemeljene. Res je, da 

izvajamo prevoze migrantov, 

vendar s turističnimi avtobusi, 

kateri niso primerni za 

prevoze osnovnošolskih otrok. 

Prevoze migrantov opravlja 

direktor.« 

 

 

Točka 4: Pobude in vprašanja 

 

Starši so dali pripombo glede urejenosti WC-jev za prvo triado. Spraševali so tudi po možni 

zaposlitvi čistilke že v dopoldanskem času. Ravnateljica je povedala, da čistilka pride po 12. 

uri in mora najprej poskrbeti za urejenost toaletnih prostorov. V dopoldanskem času čistilke 

ni, za izjeme v čiščenju poskrbi hišnik in ostalo osebje  (bruhanje, mokra tla). 

Podprt je bil predlog starša, da bi dežurni učitelji med glavnim odmorom pregledali toaletne 

prostore in zagotovili wc papir, če ga bi zmanjkalo. 

Mama je dala nasvet za vse starše, da so zelo pozorni na oblačenje otrok in nošenje 

svetlobno odbojnih sredstev na različnih straneh. Približujeta se jesen in zima in s tem tudi 

jutranja tema, kar pa zelo zmanjša vidljivost in opaženje otrok v prometu.  

Ravnateljica je povedala, da mora Svet staršev izvoliti predstavnika v Komisijo za prehrano. 

Starši so predlagali Sanelo Zukanović. 



Predsednica je predlagala  

Sklep 4: Svet staršev OŠ Loka Črnomelj predlaga v Komisijo za prehrano Sanelo Zukanović. 

Glasovanje: 22 prisotnih, 22 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 1930. 

Zapisala: Sonja Malnarič 


