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ZAPISNIK 

3. redne seje SVETA STARŠEV OŠ LOKA ČRNOMELJ, ki je bila 

v ponedeljek, 30. 08. 2021, ob 18. uri v jedilnici Osnovne 

šole Loka Črnomelj 

 

Prisotni člani sveta staršev: Irena Miketič, Ines Banovec, Mateja Jaklič, Darinka Absec, Petra 

Vrščaj, Tadeja Sopčič, Marko Milkovič, Mateja Perak, Marica Domitrovič, Mateja Klepec, 

Jožica Veselič, Mojca Brus, Bojana Brodarič, Maja Brinc, Mateja Kapele, Renata Lozar, Brigita 

Štefanič, Bojana Klobučar, Martina Butala, Vesna Dragoš, Nika Mušič, Kristina Jug, Tomo 

Veselič. 

 

Ostali prisotni: župan Andrej Kavšek, Tamara Potočar, Željka Karin Beličič, 

ravnateljica Damjana Vraničar, pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič 

 

Opravičeno odsotni: Monika Fajfar, Mojca Pavlovič Jakofčič. 

 

Odsotni člani staršev oddelčnih skupnosti: 1. a, 1. c, 5. a, 5. b, 6. c, 9. a, 1.,2. Adl. 

 

Predsednica Renata Lozar je vse zbrane lepo pozdravila, še posebej župana in ravnateljico ter 

predlagala naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika pretekle seje 

2. Informacija o projektu gradnje šole (župan Andrej Kavšek) 

3. Aktualne informacije 

 

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

 Glasovanje: 23 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet. 

Predsednica je predlagala, da zapisnik seje piše pomočnica Sonja Malnarič in dala predlog na 

glasovanje. 
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Glasovanje: 23 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 2: Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj v šolskem letu 2020/21 piše 

Sonja Malnarič. 

 

Točka 1: Potrditev zapisnika zadnje seje 

Predsednica Renata Lozar je povedala, da je zadnja seja potekala 29. 6. 2021 in da so bile na 

njej izvedene volitve predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ Loka Črnomelj. Predstavniki Sveta 

staršev OŠ Loka Črnomelj v Svet zavoda OŠ Loka Črnomelj za mandatno obdobje 2021 - 2025 

so: Maja Brinc, Mateja Jaklič in Renata Lozar.  Vsi člani so zapisnik dobili po e-pošti in nanj ni 

bilo pripomb. Ker tudi na sestanku ni bilo pripomb na zapisnik, je predstavnike v Svetu staršev 

prosila, da z dvigom rok potrdijo zapisnik. 

Glasovanje: 23 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 3: Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj z dne  29. 6. 2021 je 

potrjen.  

 

Točka 2:  Informacija o projektu gradnje šole (župan Andrej Kavšek) 

Predsednica je k besedi povabila župana Andreja Kavška. Predvsem ga je prosila, da pove vsem 

zbranim, kaj je novega glede gradnje šole.  

Župan se je zahvalil za povabilo. Povedal je, da je razpis izpeljan do konca. Kot je že večkrat 

poudaril, gre za najbolj obsežen projekt zadnjih let. Trenutna situacija je tudi zelo neprimerna 

za gradbeništvo, saj se gradbeni materiali dnevno enormno dražijo. Prve pogodbe so imele  

ceno 13.500 000 €,  po uspešnih pogajanjih je končna cena 12.100 000 € z DDV-jem. Državni 

sekretar je bil s pogojeno ceno zadovoljen, kljub temu, da je bila prvotna cena v finančnem 

načrtu 8.900.000 €. Župan pohvali razumevanje Ministrstva, skupaj iščejo možnosti, da projekt 

izpeljejo v celoti in do konca. Trenutno so dokumenti na Ministrstvu  za finance, do polovice 

septembra naj bi bil načrt usklajen. Vsem je jasno, da je to ena ključnih investicij, ne samo za 

Občino Črnomelj, ampak tudi v Sloveniji. Razlika več kot 3. milijone € ni mala in potrebno je 

najti finančne rešitve. Poudaril je tudi, da so trenutno ostale investicije v občini zamrznjene.  

Na podano informacijo o gradnji šole in poteku potrjevanja stroškov glede projekta g. župana 

je predstavnica 3.b razreda komentirala, da so ji iz Ministrstva za finance in MIZŠ podali 

drugačne informacije. Projekt je res ocenjen na 12,1  milijonov evrov, vendar bo sredstva v 

celoti zagotovila država, občina Črnomelj pa bi plačala davek, kar predstavlja cca 2 milijona 

evrov. Projekt je s strani države že v celoti potrjen cca 2 leti, Ministrstvo pa trenutno čaka na 

predlog finančne konstrukcije občine Črnomelj.  
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Župan ji je odgovoril, da zagotavlja, da je občina Črnomelj predlog finančne konstrukcije 

oddala prejšnji teden in sicer je projektna skupina predlagala, da država poleg stroškov 

projekta pokrije tudi davek. 

Na vprašanje predstavnice 3. b razreda, če bo občina v primeru zavrnitve predloga plačala 

davek, g. župan odgovarja, da bodo vsak predlog Ministrstva sprejeli in v primeru zavrnitve 

plačali davek od projekta. Župan zagotavlja, da ima Občina Črnomelj potrebnih 2 milijona 

evrov.  

K razpravi se je pridružila še ravnateljica in poudarila, da si tako zaposleni, učenci in starši 

zaslužimo resnico, zato župana naproša za točne informacije. Dejstvo je, da se v črnomaljski 

občini zadnje leto veliko gradi, kar pomeni tudi veliko finančno breme občinskemu proračunu. 

Tako ona kot starši se bojijo, da bo za OŠ Loka zmanjkalo denarja. Župana je povabila tudi na 

sejo učiteljskega zbora, saj trenutno poteka pouk na 5. lokacijah, kuhinja bo na šesti. Kljub 

slabim pogojem imamo izjemne uspehe učencev. Pove, da je ponosna na naše učitelje, ki  kljub 

prostorski stiski in delu na daljavo, dosegajo z učenci zavidljive uspehe na različnih področjih.   

Predsednica Renata Lozar je vprašala župana, ali je z vlado podpisan sklep o financiranju (Le-

to  je župan zatrjeval na majski seji) in ali je zadeva še nerealizirana. 

Župan ji je pritrdil in povedal, da rad posreduje informacije iz prve roke in da se bo močno 

trudil, da bi Ministrstvo plačalo celoten znesek. Občina ima veliko stroškov že s samo selitvijo 

in vzdrževanjem začasnih lokacij in dodatnih prevozov. Zagotavlja, da bo to solidna gradnja , 

stvari bodo postavljene na nivo, ki je ne dosega nobena šola v Beli krajini. Pri projektu je 

sodelovalo veliko strokovnjakov, ki so zagotovilo, da bo zadeva izpeljana kvalitetno.  

Povedel je tudi, da se bo z veseljem udeležil seje Sveta staršev, ki bo konec septembra in 

sestanka z učitelji OŠ Loka. 

Predsednica se je zahvalila županu  za obisk in povedano. Župan s sodelavkami je zapustil sejo. 

Predsednica se je lepo zahvalila tudi predstavnici 3.b razreda za podane informacije.  V 

nadaljevanju je ravnateljica predstavila preselitev kuhinje, ki za šolo pomeni veliko 

organizacijskega dela, bo pa tudi velik finančni strošek, ki ga pokriva občina.  

 

Predlagala je, da sprejmejo sklep, da se na naslednji sejo zopet povabi župana.  

Glasovanje: 23 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 4: Na naslednjo seja Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj, ki bo v drugi polovici 

septembra 2021, se povabi župana  

 

Točka 3: Aktualne informacije 

Predsednica je povabila ravnateljico, da poda še kakšno  aktualno informacijo glede začetka 

pouka. Ravnateljica je povedala, da smo imeli sestanek za starše prvošolcev že 26. 8. 2021, 
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danes ob 17. uri pa za starše 4. a in 4. b, ki se bodo vozili k pouku na PŠ Adlešiče in petošolce, 

ki bodo imeli pouk na SŠ Črnomelj. 4. c bo do rušenja še ostal v učilnici nasproti jedilnice, 

potem pa se najverjetneje seli na PŠ Griblje. Petošolci imajo učilnice na Srednji šoli Črnomelj. 

S starši drugih in tretjih razredov niso imeli posebej sestanka, ker ostanejo na isti lokaciji, kot 

prejšnje šolsko leto. Sicer pa je prvi roditeljski sestanek načrtovan že v torek, 7. 9. 2021, kjer 

bodo starši dobili vse podrobne informacije. Starše je tudi pozvala, če imajo kakšno vprašanje 

oziroma pobudo. 

Starši so izrazili željo, da se z novim letom ne bi ukinjale spletne učilnice. Pomočnica 

ravnateljice je na pobudo odgovorila pritrdilno.  Tudi v šolskem letu 2021/2022 bodo za delo 

na daljavo uporabljali spletne učilnice MS Teams, ob začetku leta se bodo učenci razvrstili v 

nove učilnice, glede na razred. Starši prvošolčkov so tudi že dobili podatke za AAI prijavo.  

Poudarila pa je, da so ob zaključku lanskega leta naredili temeljito analizo dela na daljavo pri 

razrednih in strokovnih aktivih in predlagali tudi izboljšave za novo šolsko leto. Ena izmed njih 

je tudi ta, da učenci pri delu na daljavo uporabljajo kamere. Veliko se jih je v prejšnjem šolskem 

letu izgovarjalo, da je nima oziroma mu ne dela. Prosila je starše, da bi ob začetku šolskega 

leta pregledali doma strojno opremo za delo na daljavo.  V primeru, da družina nikakor ne 

more zagotoviti primerne strojne opreme, se lahko obrne na šolsko svetovalno službo. Starši 

so soglašali, da v naslednjem šolskem letu pri delu na daljavo uporabljamo tudi kamere in da 

bodo v svojih razredih prenesli informacijo. 

Pomočnica je obvestila starše, da se je šola uspešno prijavila na projekt SLOfit, in da bodo 

starši na začetku šolskega leta dobili v podpis tudi soglasje, da želijo pri tem sodelovati. SLOfit 

je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja 

otrok in mladine – Športno-vzgojnega kartona (ŠVK). ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo 

mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, podprta z 

aplikacijo Moj SLOfit, ki omogoča tudi vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti in 

nekaterih, z njo povezanih pomembnih podatkov. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, 

mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe tako dostopajo do zbranih podatkov o telesni 

zmogljivosti in dejavnosti ter vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. S pomočjo 

SLOfit poročil v času šolanja lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se 

šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo 

pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem 

razvoju težave, ali so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo. Starši so bili nad 

informacijo navdušeni. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 

Zapisala: Sonja Malnarič     Predsednica SS OŠ Loka: 

        Renata Lozar 


