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ZAPISNIK 

3. sestanka SVETA STARŠEV, ki  je bil v četrtek, 29. 8. 2019, ob 18. uri v 

predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. 

 

Prisotni člani: Dejan Čurk, Marjetka Špehar,  Lucija Papež, Mojca Brus, Tanja Ramuta, 

Martina Butala, Janez Avguštinčič, Katja Jonke, Mateja Perak, Irena Miketič, Barbara Sedlar, 

Jasna Banovec, Denis Imširović, Boris Majerle, Hedvika Špišič,  Peter Jugovič, Mirjana Adlešič, 

Jože Vrščaj, Tanja Vraničar, Renata Lozar. 

Opravičeno odsotni: Jani Stepan, Darinka Absec, Jasmina Grabrijan, Roland Lilek. 

Odsotni člani: 6. c, 7. a, 8. b, 8. c, 9. b, 1.-3. r.  in  4., 5. r. Griblje, 2.-3. r. Adlešiči.  

Odsotno članico iz 2. c je nadomestila Mojca Brus. 

V začetku je predsednica lepo pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji 

 DNEVNI RED: 

1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnjega sestanka 
2. Organizacija pouka v šol. Letu 2019/2020 in priprave na začetek gradnje šole 
3. Predstavitev varnih in nevarnih šolskih poti 
4. Pobude in vprašanja 

 

 

Vabljeni: člani sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice.  

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

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

dnevnega reda. 

 Glasovanje: 21 prisotnih, 21 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 vsi lahko podali dopolnitve k zapisniku in da je ta že potrjen in 

objavljan na šolski spletni stani. Vprašala je prisotne ali bi imeli še kakšno pripombo na 

zapisnik. Pripombe ni bilo zato je dala zapisnik na glasovanje. 

Glasovanje: 21 prisotnih, 21 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 

 Sklep 2: Zapisnik 2. sestanka sveta staršev z dne, 03.06.2019, je sprejet.  
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Pri pregledu sklepov zadnje seje se je ugotovilo sledeče: 

Na Občino Črnomelj smo ponovno poslali dopis glede avtobusnih prevozov in dobili tudi 

njihov uradni odgovor – Priloga1. 

Z odgovorom starši nisi bili zadovoljni.  

Glasovanje: 21 prisotnih, 21 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 

Sklep 3: Predsednica sveta staršev OŠ Loka ga. Renata Lozar se osebno najavi do pristojnih 

na Občini Črnomelj in jim osebno predstavi dejansko problematiko in se dogovori o 

možnih spremembah. 

Starši so imeli tudi pobudo, da se pripombe staršev na prevoznika ne pošiljajo direktno 

naprej (da prevoznik vidi pošiljatelja), temveč iz šolskega naslova.   

 

Glede pobude občini, da čimprej dokonča projekt Nevarne poti OŠ Loka Črnomelj in ga javno 

objavi, je le-ta dokončan in objavljen. Predstavljen je bil tudi pod točko 3. 

 

Točka 2: Organizacija pouka v šol. Letu 2019/2020 in priprave na začetek 

gradnje šole 

Predsednica je prosila za predstavitev ravnateljico.  

Ravnateljica se je najprej podala informacijo glede začetka gradnje šole. Povedala je, da je po 

tem vprašanju bila tudi pri županu, ki je povedal, da se predvideva začetek gradnje konec 

šolskega leta 2019/2020. Informacija bo objavljena tudi na šolski spletni strani. Župan 

predvideva, da se bo gradnja zaključila v letu in pol od začetka gradnje.  V šolskem letu 

2019/2020 bomo vozili na Podružnico Adlešiči dva oddelka četrtih razredov in sicer 4. a in 4. 

b. 4. c bo v prostorih matične šole.  Za oba peta razreda poteka pouk na srednji šoli 

Črnomelj. V šolskem letu 2019/2020 bomo imeli samo dva peta razreda.  Oddelki od 1. do 3. 

razreda se bodo v primeru rušenja selili v Poslovno hišo Stratus (upravna stavba nekdanjega 

podjetja Belt). Vodstvo šole in učiteljice so prostore pregledale in ocenile, da so primerni za 

razrede. Občina Črnomelj se tudi strinja z rešitvijo. O podrobnostih bodo starši sproti 

obveščeni. Sicer pa bo na šoli v šolskem letu 2019/2020 na matični šoli 498 učencev, na 

podružnici Griblje 14 in Podružnici Adlešiči 41. S starši 1. 4. in 5. razredih so imeli že 

roditeljske sestanke in so starši seznanjeni z prostori in potekom pouka. Vsi učenci bodo prvi 

šolski dan dobili tudi zgibanko z osnovnimi podatki, celoten Kažipot pa bo objavljen na šolski 

spletni strani najpozneje do 20. septembra.  

Glasovanje: 21 prisotnih, 21 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 

Sklep 4 :  Svet staršev OŠ Loka Črnomelj apelira na župana Občine Črnomelj g. Andreja 

Kavška in pristojne, ki vodijo postopke za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo 

šole, da z Ministrstvom za znanost, šolstvo in šport in vlado RS speljejo postopke za 

čimprejšnji postopek gradnje. 
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V nadaljevanju je pomočnica staršem predstavila interesne dejavnosti, ki bodo ponujene v 

tem šolskem letu. Povedala je, da imamo kar nekaj novih interesnih dejavnosti in sicer:  

- Zopet je ponujen gorniški krožek za razredno stopnjo in krožek Mladina in gore za 
predmetno stopnjo. 

- Šestošolcem je ponujena interesna dejavnost smučanje, ki smo jo v lanskem šolskem 
letu izvajali tečajno. 

- Šestošolci imajo tudi novo dejavnost Lego roboti. 
- Osmošolcem ponujamo na novo podjetniški krožek. 
- 7. do 9. razredi  imajo na novo ID Verižni ekperiment. 
- Tudi na Podružnici Griblje bomo uvedli ID Mladi gasilec. 

 

Učenci razredne stopnje bodo dobili domov pisna obvestila o ponujenih ID in terminu 

izvajanja v prvem tednu pouka. Starši tudi podpišejo izjavo, v katero ID se bo otrok vključil. 

Učenci predmetne stopnje pa dobijo nabor ponujenih ID, za vključitev pa ni potreben podpis 

staršev. ID se običajno začnejo izvajati oktobra, nekatere tudi že prej. Določene so tudi 

tečajne oblike. 

Starši so imeli pobudo o kuharskem krožku. Ravnateljica je povedala, da je učencem zadnje 

triade ponujen obvezni izbirni predmet Sodobna priprava hrane in da je zelo množično 

obiskan. 

Podana je bila pobuda, da bi v projekt Erazmus+ vključili tudi učence. Pomočnica je 

obrazložila, da je tak tudi načrt. V tem šolskem letu bomo v okviru projekta izvedli štiri 

mobilnosti – tri na Irsko in eno na Malto. Projekt je na temo poučevanja tujih jezikov in 

vključevanja ter uporabe IKT pri pouku.  Za naslednje šolsko leto pa v šoli načrtujemo prijavo 

na projekt skupaj z učenci. 

Ostalih pripomb ni bilo. 

 

Točka 3: Predstavitev varnih in nevarnih šolskih poti 

Predsednica je naprosila ravnateljico za predstavitev projekta Varne in nevarne šolske poti 

OŠ Loka Črnomelj. 

Ravnateljica je povedala,  da je je projekt  Prometno varnostni načrt Osnovne šole Loka 

Črnomelj izdelal Matic Nagode za svojo magistrsko delo. Predstavil ga je že strokovnim 

delavcem šole in Svetu za preventivo Občine Črnomelj. Občina Črnomelj je omogočila, daje  

dostopen tudi na internetu in sicer na internetnem naslovu 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17m55TvHp7emZXfBEmIKhd5akiS2zMXTw&l

l=45.55092206408029%2C15.249017950000052&z=12 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17m55TvHp7emZXfBEmIKhd5akiS2zMXTw&ll=45.55092206408029%2C15.249017950000052&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17m55TvHp7emZXfBEmIKhd5akiS2zMXTw&ll=45.55092206408029%2C15.249017950000052&z=12
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Po burni debati so starši še enkrat potrdili že sprejeti sklep številka 3, saj so prepričani, da je 

načrt izdelan pomanjkljivo oziroma, se ne strinjajo z nekaterimi varnimi potmi.   

 

Točka 4: Pobude in vprašanja 

 

Podana je bila pripomba, da so delovni zvezki naše šole med najdražjimi v okolici. Pobuda je 

bila, da se natančno pregleda vse potrjene  delovne zvezke za šolsko leto in naredi 

primerjavo cen z  OŠ Metlika, OŠ Belokranjskega odreda Semič in OŠ Drska.  

Vprašanje je bilo, ali se za daljše razdalje strokovnih ekskurzij zbirajo različne ponudbe. Ali je 

za izbiro odločilna zgolj cena ali tudi število šoferjev? 

Ravnateljica je povedala, da za daljše razdalje izvedemo povabilo k ponudbi. Število šoferjev 

na ekskurziji po normativih zagotavlja prevoznik. 

Starši so predlagali, da bi skupaj naročali tudi material za  likovno vzgojo v I. triadi. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20. uri. 

Zapisala Sonja Malnarič 
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Seznam prilog:  

Priloga1: Odgovor Občine Črnomelj na zahteve Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj 

Priloga2: Odgovor na Sklep3 

 

Priloga1: Odgovor Občine Črnomelj na zahteve Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj 
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Priloga2: 

Odgovor na Sklep3/3: Predsednica sveta staršev OŠ Loka ga. Renata Lozar se osebno najavi 

do pristojnih na Občini Črnomelj in jim osebno predstavi dejansko problematiko in se 

dogovori o možnih spremembah. 

Ga Renata Lozar, predsednica sveta staršev OŠ Loka Črnomelj je zapisala: 

»Z  ga. Vladko sva se dogovorile, da se s starši otrok iz vasi kjer so težave oz, kjer so 

postajališča neustrezna, dogovorimo o rešitvah.  

Povedala je, da je potrebno se uskladit z vsemi starši in podat nato k njim predlog.  

S starši s smeri Petrova, Mihelja vas ter Rožancem navezala stik in se naj bi dobili v 

prihodnjem tednu. Za smer Tribuče, sem poprosila za pomoč g. Hajdi Špišič. 

Ko bom imela oblikovane predloge, se dobimo z ga. Vladko na občini.« 

 

 

 


