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ZAPISNIK 

1. redne seje SVETA STARŠEV OŠ LOKA ČRNOMELJ v šolskem letu 

2021/2022, ki je bila v sredo, 6. 10. 2021, ob 17. uri v jedilnici 

Osnovne šole Loka Črnomelj 

 

Prisotni člani sveta staršev: Sanela Majstorović, Dušan Matkovič, Uroš Likar, Bojana Klobučar, Renata 

Lozar, Ines Banovec, Klavdija Starešinič, Urška Hutar, Ivana Jezerinac, Katja Jonke, Mateja Klepec, Jasmina 

Žižek, Maja Brinc, Mateja Perak, Dušan Absec, Marica Domitrovič, Hedvika Špišič, Anton Čadonič, Bojana 

Brodarič, Sonja Žagar, Tomo Veselič, Ivana Milič. 

Prisotni nadomestni člani sveta staršev: 4. c, 5. c. 

Ostali prisotni: ravnateljica Damjana Vraničar, pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič 

Opravičeno odsotni: Brigitta Štefanič, Marjetka Špehar, Darinka Absec, Irena Miketič. 

Odsotni člani staršev oddelčnih skupnosti:  1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5. c, 6. c, 4. in 5. razred Griblje. 

 

Ravnateljica Damjana Vraničar je vse prisotne lepo pozdravila in povedala, da po veljavnem poslovniku 

Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj prvo sejo sveta staršev v tekočem šolskem letu skliče ravnatelj.  

Predlagala je naslednji dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnje seje 
2. Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev OŠ Loka Črnomelj 
3. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021-2022 
4. Predlogi in pobude staršev s 1. roditeljskega sestanka 
5. Pobude in predlogi 

 

Ker pripomb in dopolnil člani niso imeli, je predlagala sprejem dnevnega reda. 

 Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

 Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet. 

Ravnateljica je na diaprojekciji pokazala sestavo Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj za šolsko leto 2021/2022 

in prosila prisotne, da se predstavijo. 

Ravnateljica je prisotnim predstavila poslovnik sveta staršev, ki jim je dostopen tudi na šolski spletni strani. 

 Izpostavila je naloge in pristojnosti Sveta staršev: 

 predlaga nadstandardne programe; 

 daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pravilih šolskega reda ter 
daje mnenje o LDN; 

 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 

http://osloka.splet.arnes.si/files/2021/05/PoslovnikS%C5%A0-sprejet13052021.pdf
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 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 

 voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe; 

 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje; 

 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;  

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 

Točka 1:  Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnje seje 

Ravnateljica je povedala, da je zapisnik zadnje seje že objavljen na šolski spletni strani. Pri sklepu 4, da se 

na naslednjo sejo Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj  povabi župana, je prišlo do spremembe. Župan bo 

prisoten na šoli 14. 10. 2021 na zboru delavcev OŠ Loka Črnomelj. Zbor se začne ob 16. uri, zato je župan 

predlagal, da je ta dan sklicana tudi seja Sveta staršev. Ker se šele na prvi seji voli predsednika Sveta staršev 

in ker meni, da sejo z županom mora voditi predsednik Sveta staršev, predlaga, da se za četrtek, 14. 10. 

2021, ob 17.30 uri  skliče 1. izredno sejo Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj.  Prebrala je zapisano iz zapisnika 

seje Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 27. 9. 2021, na kateri je bil prisoten tudi župan: Župan je vidno 

zadovoljen povedal, da se aktivnosti glede gradnje šole pozitivno odvijajo, torej bližajo koncu. Že ta četrtek (30.  9. 

2021), če ne ta, pa sigurno drugi (7. 10. 2021), bo potrjen sklep o sofinanciranju gradnje 4.400 m2 velike osnovne šole 

Loka Črnomelj. Trenutna ocena stroškov je 12.100.000 €. Od tega bo prispevek vlade 6.941.000 €, 1.363.000 € 

prispevek Eko sklada in 3.800.000 € prispevek Občine Črnomelj. Pove, da se bodo iskale še finančne ugodnosti glede 

odloka plačil, plačila DDV … Po podpisu sklepa vlade se bodo podpisale pogodbe z izvajalci, razgrnitev projekta, pet 

do 6 mesecev je namenjeno času za predloge in ideje. Marca 2022 se predvideva uradna položitev temeljnega kamna 

in nadaljnjih 18 mesecev gradnje do zaključka del. Ravnateljica se zahvali županu in vpraša, kako potekajo aktivnosti 

glede selitve kuhinje in če je čas jesenskih počitnic realen za selitev. Zaprosi tudi za pomoč pri nadzoru izvajanja del v 

kuhinji na rezervni lokaciji in tehničnem prevzemu prostorov. Župan predlaga, da se v obstoječi kuhinji v Loki kuha čim 

dlje, oziroma dokler se prostori ne bodo zrušili, ker je to najbolj rentabilno in poceni. Dosedanji stroški (stroški do 31. 

8. 2021) znašajo 115.000 €, vendar še niso zajeti vsi. Predvidena ocena je 300.000 €. Na vprašanje članice sveta, ali 

naj verjamemo datumu začetka gradnje, župan odgovori pritrdilno. 

Starši so predlagali, da se županu pošljejo vprašanja, in jasne odgovore nanje pričakujejo na seji, 14.10. 

2021.  

 Vprašanja za župana so v Prilogi 1. 

 

 

Točka 2: Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj 

Ravnateljica je predstavila prisotnim 8., 9., 10 in 11. člen Poslovnika Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj, ki se 

navezujejo na izvolitev predsednika in namestnika predsednika. Povabila jih je h glasovanju o načinu 

izvedbe volitev, ali so javne ali tajne. 

Volitve so javne. 

Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 2: Volitve za predsednika Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj za šolsko leto 2021-2022 so javne. 

 Prisotne je povabila k podajanju predlogov. Starši so predlagali za predsednico Renato Lozar in njenega 

namestnika Uroša Likarja. 
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Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 3: Predsednica Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj za šolsko leto 2021-22 je Renata Lozar, njen 

namestnik pa Uroš Likar.  

Ravnateljica je čestitala Renati Lozar za ponovno izvolitev za predsednico SS in predlagala, da vodi sejo 

naprej. 

Renata Lozar se je prisotnim zahvalila za ponovno imenovanje in predlagala, da nadaljujemo z dnevnim 

redom. 

 

Točka 3: Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021-22 

Predsednica je predlagala, da najprej potrdimo zapisnikarja seje. Povabila je starše, da se javijo. Ker ni bilo 

nobenega zainteresiranega, je predlagala da zapisnik piše Sonja Malnarič, pomočnica ravnateljice.  

Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 4: Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Loka  v šolskem letu 2021-22 piše Sonja Malnarič.   

Predsednica je prosila ravnateljico, da predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-22. Ravnateljica je 

povedala, da je LDN za šolsko leto Svet zavoda potrdil na seji 27. 9. 2021. Predstavila je glavne točke, starši 

so lahko spremljali tudi projekcijo.  

Letni delovni načrt je Priloga 2. 

Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

Sklep 5: Letni delovni načrt OŠ Loka Črnomelj za šolsko leto 2021-22 je bil pregledan in soglasno sprejet.  

Starši so bili mnenja, da bi lahko v Srednji šoli Črnomelj imeli več oddelkov. Ravnateljica je povedala, da je 

dobila odobritev za tri oddelke, lahko pa se Srednji šoli Črnomelj pošlje ponovno vprašanje. Starši so se s 

predlogom strinjali. 

Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 6: Vodstvu Srednje šole Črnomelj se pošlje prošnja za odobritev dodatnih razredov za potrebe OŠ 

Loka Črnomelj.   

 

Točka 4:  Predlogi in pobude staršev s 1. roditeljskega sestanka 

 2. a, pismo starša na obvestilo o pojavu uši v šoli: 
„Lepo ste napisali da so starši odgovorni to, da otrokom pregledajo lasišče, ampak iz izkušenj vem, da temu 

ni tako. Določeni starši oziroma večina staršev k temu pristopi resno, določeni pa, žal ne, zato se to lahko 

vleče v nedogled, kar se je že zgodilo. Apeliram na vse starše, da k temu problemu pristopijo odgovorno in v 

kolikor nimajo sredstev za nakup preparatov, da to javijo šoli in se jim pri tem pomaga. Prosim pa vse 

starše, da dnevno pregledajo lasišče svojih otrok in o tem obveščajo učitelje. Samo tako lahko preprečimo 

prenos uši med učenci in posledično izostanek od pouka.“ 
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Šola preparate ne sme nabavljati, žal, je vsa odgovornost na starših. Šola pa takoj, ko se pojav uši pojavi, 

to javi staršem. 

 2. b 
Mamico zanima, zakaj se kosilo, kadar je v dveh delih, postreže otrokom v istem krožniku (npr. fižolova 

juha in potem »šmoren« ali pa enolončnica in potem štrudelj ...)? Je to možno kako urediti? 

O tem smo se pogovorili z vodjo šolske prehrane in kuharicami. Štrudelj oziroma pecivo se je vedno 

dajalo posebej.  

 Starši so povedali, da je zopet veliko pripomb na organizacijo šolskih prevozov. Zelo velike 
pomanjkljivosti opažajo tudi pri zagotovitvi varnih šolskih poti. Starš je povedal, da je sam videl 
pogodbo med prevoznikom in občino in da je prepričan, da v Sloveniji ni prevoznika, ki bi za te 
stroške pripeljal in razvozil učence iz 50. vasi. Predlog je bil, da se oblikuje delovna skupina za šolske 
prevoze v sestavi: Renata Lozar, Mateja Klepec, Heidi Špišič, ki se na to temo sestane posebej in 
predstavi težave ter predloge z rešitvami prevozniku oziroma občini Črnomelj, ki je podpisnik 
pogodbe s prevoznikom.  

 

Glasovanje: 22 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 5: Ustanovi se delovna skupina za šolske prevoze v sestavi: Renata Lozar, Mateja Klepec in Heidi 

Špišič. Na naslednji seji poroča o ugotovitvah. 

 Kje počakajo učenci, ki pridejo v šolo s šolskim avtobusom že ob 6.50? 

  Počakajo v šoli, če imajo garderobo v starem delu, se preobujejo in počakajo v jedilnici. Če imajo 

garderobo v novem delu, počakajo v prostoru pri dežurnem učencem (klopce) do 7.20, ko se odprejo 

vrata v novi del. Se gredo preobut in počakajo v jedilnici.  

 Nekateri razredi na višji stopnji niso bili seznanjeni z naborom interesnih dejavnostih, ki jih ponuja 
šola. 

Pisna obvestila o naboru interesnih dejavnostih šola daje staršev od 1. do 5. razreda. Oddelki od 6. do 9. 

razreda si nabor pregledajo pri razrednikovi uri (vsi razredniki imajo te podatke). Nabor je objavljen tudi 

v šolskem kažipotu. 

 6. a ima dvakrat na teden uro športa na preduri, ali se to lahko spremeni. 
Žal, ne. Pri skupinah za šport je potrebno izhajati iz normativov. V 6. razredu imamo veliko več fantov kot 

deklet in temu sledijo tudi skupine. 

 Na koga se obrne oseba, ki pride iskat učenca 4. razreda v OPB, ko na vratih ni dežurnega učitelja. 
Poišče  dežurnega učitelja na postaji ali po telefonu pokličete v tajništvo (učitelj ali tajnica gresta po 

učenca v razred). Številka je na vidnem mestu pred vhodom. 

 KS Griblje je podala prošnjo Občini Črnomelj, da zagotovi jutranje varstvo na PŠ Griblje od  6.30 ure 
dalje. Občina je prošnjo zavrnila, z razlogom, da je strošek prevelik. 

Ravnateljica je obrazložila, da je občina Črnomelj zaprosila za izračun stroškov JV in dodatne ure OPB-ja, 

ki jo je naknadno odobrilo ministrstvo in je že sistematizirano. Predlagala je, da KS Griblje občini poda 

ponovno vlogo za JV.  
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 Pomočnica je povedala, da so že v lanskem letu dobili starši ponudbo, da izkoristijo možnost, ki jim 
jo ponuja portal Lo.polis. Pri vodenju evidenc o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli uporabljajo 
program LO.polis. Sestavni del programa je tudi portal za starše, ki se je v lanskem letu temeljito 
posodobil, dodane so nove vsebine, do portala pa lahko starši dostopajo preko spletne strani. Tako 
imajo starši sedaj vse informacije, zbrane na enem mestu. 

Starši so se strinjali, da se izvedejo aktivnosti na šoli, da bodo lahko dobili uporabniška imena in gesla ter 

dostop do portala. O podrobnostih bodo obveščeni preko razrednikov in šolske spletne strani.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 

 

Zapisala: Sonja Malnarič     Predsednica SS OŠ Loka: 

        Renata Lozar 

 

 

Priloga1: VPRAŠANJA ZA ŽUPANA O GRADNJI OŠ LOKA ČRNOMELJ 

Priloga2: LDN OŠ Loka Črnomelj za šolsko leto 2021-2022 

 


