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ZAPISNIK 

na 3. redno sejo SVETA STARŠEV, ki je bil  v  ponedeljek, 31. 8. 2020, ob 18. uri 

v jedilnici Osnovne šole Loka Črnomelj  

Prisotni člani sveta staršev: Irena Miketič, Bojana Klobučar (namesto Sanele Zukanović), 

Dejan Čurk, Mateja Jaklič, Darinka Absec, Lucija Papež, Katja Pezdirc, Martina Butala, Vesna 

Dragoš, Katja Jonke, Marko Milkovič, Jožica Veselič, Mateja Perak, Jasna Banovec, Marica 

Domitrovič, Hedvika Špišič, Mojca Šabanović, Peter Jugovič, Monika Fajfar, Jasna Brus 

Rožman, Bojana Brodarič, Anja Šutej Veselič, Mateja Kapele, Tomo Veselič. 

Ostali prisotni: Damjana Vraničar, Sonja Malnarič  

Opravičeno odsotna: Renata Lozar 

Odsotni člani: 2. b, 4. a, 8. a, 9. a, 9. c  in  4. 5. Griblje. 

 

 

 

Zapisnik je pisala Sonja Malnarič. 

Predsednica sveta staršev Renata Lozar je zbolela, zato je sestanek sklicala in vodila njena 

namestnica Jasna Banovec. Predlagala je naslednji dnevni red:  

1. Pregled in realizacija sklepov zadnji dveh zapisnikov 
2. Organizacija pouka v šol. letu 2020/2021 
3. Pobude in vprašanja 

 

Vprašala je, če ima kdo pripombo ali dopolnilo na dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani 

niso imeli, je predlagala sprejem dnevnega reda. 

 Glasovanje: 24 prisotnih, vsi ZA 

 

 Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet. 

 

Točka 1: 1. Pregled in realizacija sklepov zadnji dveh zapisnikov 

Vsi vabljeni so dobili tudi skupaj z vabilom oba zapisnika. Voditeljica je povzela sprejete 

sklepe iz obeh sestankov. Starši so predlagali, da se v primeru, ko se ponovno odloča o 

naboru delovnih zvezkov tudi samo za en razred, skliče celotni svet staršev in ne le 

predstavnike posameznih razredov.   

Glasovanje: 24 prisotnih, vsi ZA 
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Sklep 2:  Kadarkoli je potrebno soglasje sveta staršev (delovni zvezki ali kakšen drug 

primer) se vedno vabi celotni Svet staršev OŠ Loka in ne samo predstavnike določenih 

razredov. 

Sprejeli smo dogovor, da se na šolski spletni strani pregledajo objavljeni zapisniki Sveta 

staršev in se objavi manjkajoče zapisnike za preteklo šolsko leto ter poslovnik.  Za pregled in 

objavo se zadolži pomočnico Sonjo Malnarič.   

Pri pregledu sklepov iz 2. sestanka Sveta staršev, ki je potekal 13.05.2020 se je ugotovilo, da 

sklep številka 4: »Zadolži se predsednico Sveta in ostale predstavnike v Svetu staršev iz trenutno 

drugih razredov, da izpeljejo sestanek z vsemi starši drugih razredov in od njih poberejo tudi 

soglasje za nakup. Izbiro delovnega zvezka bodo predlagali učitelji, ki angleščino poučujejo v 

tretjem razredu.« ni realiziran.  Dogovorili smo se, da se izvrševanje sklepa podaljša do petka, 4. 

septembra in da predstavniki razredov v svetu staršev obvestijo šolo o odločitvi staršev.  

 

Točka 2: Organizacija pouka v šol. letu 2020/2021 

Voditeljica je predala besedo ravnateljici, ki je o organizaciji pouka v šolskem letu 2020/2021 

povedala: 

»Leta 2018 je neurje s točo močno poškodovalo streho iz leta 1967, ki je tako ali tako v 
gradbenih načrtih namenjena za rušenje in z letošnjim šolskim letom ne bo več v uporabi. 
Občina Črnomelj vodi postopek projektne naloge za gradnjo. Vsi si že nekaj let močno želimo, 
da bi gradnja končno stekla. 
Z začetkom novega šolskega leta se bomo vsi skupaj soočali s številnimi spremembami, izzivi 
in pričakovanji. Šolsko leto bo pestro ter organizacijsko in logistično najzahtevnejše, saj bo 
pouk potekal na petih različnih lokacijah: 
· matična šola Loka Črnomelj – 4. c, 6., 7., 8., 9. razredi (13 oddelkov); 
· Srednja šola Črnomelj – 5. a, b, c (3 oddelki); 
· Poslovna hiša Stratus – 1., 2., 3. razredi (8 oddelkov); 
· podružnica Adlešiči – 3 oddelki podružnične šole ter 4. a in 4. b – pripeljejo se iz matične 
šole; 
· podružnica Griblje – 2 oddelka podružnične šole. 
Za en oddelek četrtega razreda smo našli rešitev na matični šoli, trije oddelki 5. razreda pa 
bodo imeli pouk v bližnji Srednji šoli Črnomelj. Učenci dveh oddelkov 4. razreda se bodo pred 
poukom zbrali v matični šoli Loka, nato pa se bodo odpeljali na podružnično šolo Adlešiči in se 
po pouku vrnili v Črnomelj na kosilo, neobvezne izbirne predmete in OPB. Pouk za 4. razred na 
PŠ Adlešiči bo potekal z 20-minutnim časovnim zamikom glede na matično šolo. 
Največja sprememba je, da bo pedagoški proces za učence 1., 2. in 3. razreda v celoti potekal 
na nadomestni lokaciji – v Poslovni hiši Stratus. Stavba se nahaja v Črnomlju in je od matične 
šole oddaljena 1,5 km. Izvedba OPB in jutranjega varstva bo potekala v omenjeni stavbi, le na 
pouk športa bomo učence pripeljali v športno dvorano. Malico in kosilo bodo hišniki dnevno 
vozili iz matične kuhinje. 
Učence 1. razreda morajo starši pripeljati v šolo sami in jih po pouku oz. OPB tudi osebno 
prevzeti. Učence 2. in 3. razreda lahko v šolo pripeljejo starši ali pa uporabijo šolski prevoz. 
Pred Poslovno hišo Stratus smo namestili talne oznake za varen dovoz avtobusov. Za učence, 
ki stanujejo v okolici šole Loka in jih starši v šolo ne bodo vozili sami, bo organiziran mestni 
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prevoz s spremstvom učitelja, ki jih bo prevzel na avtobusni postaji pred šolo Loka in jih po 
pouku tudi odpeljal nazaj. Pouk bo zaradi logistike prevoza na tej lokaciji potekal z 10-
minutnim zamikom glede na matično šolo. 
Med poletnimi počitnicami smo del garderobe preuredili v učilnico za tehniko in tehnologijo. 
Ta bo namenjena nemotenemu poteku izvedbe pouka v času gradnje. Preselitev kuhinje je 
načrtovana v času letošnjih zimskih počitnic, med šolskim letom bo potrebno preseliti tudi 
računalniško učilnico in upravne prostore. 
Za vse učence in njihove starše smo letos pripravili natisnjene zgibanke o najpomembnejših 
informacijah v treh različicah (matična šola Loka, Poslovna hiša Stratus ter podružnici Adlešiči 
in Griblje). 
Pouk bo potekal po modelu B – OŠ; vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ. 
Najpomembneje je, da si ob vstopu v šolo VSI razkužite roke in nadenete obrazno masko, ki jo 
prinesete s sabo. Obvezna je vedno, kadar se gibljete po skupnih prostorih šole (hodniki – 
sledite talnim oznakam, WC) in kadar ni možno zagotoviti medosebne razdalje. Učencem 
istega oddelka znotraj matičnega razreda ni treba nositi obrazne maske. 
Prepričana sem, da bomo z vztrajnostjo, prizadevanji in odgovornostjo vseh – strokovnih 
delavcev, učencev in staršev zmogli uresničevati skupne cilje in drugačno organizacijo pouka 
na različnih lokacijah.« 
Gospa Jasna Banovec se je zahvalila ravnateljici za predstavitev organizacije dela v novem 

šolskem letu. Povedala je, da je bila osebno vabljena na roditeljski sestanek za starše 2. in 3. 

razreda in da si je ob tem lahko tudi ogledala prostore v katerih bo imela pouk 1. triada.  Z 

videnim je bila zadovoljna in prepričana je, da je to v dani situaciji najboljša rešitev.  V 

nadaljevanju je predala besedo pomočnici, ki je podrobno predstavila navodila učencem, ki 

jih bodo prvi šolski dan pregledali in upoštevali, saj so le-ta povezana so s priporočili NIJZ 

glede na trenutno situacijo v državi.  

NAVODILA ZA UČENCE – PODROBNO PREDELALI RAZREDNIKI  Z NJIMI ŽE 1. ŠOLSKI DAN 

 V šoli se ne preobuvate (razen pri športni vzgoji, za katero imate seveda kot do 
sedaj s seboj primerno obutev).   
 Če v šolo pridete peš, pridite tik pred začetkom pouka, saj vstop v šolo prej ne 
bo možen. Če v šolo pridete z avtobusom in nimate možnosti 2. prihoda,  boste na 
pouk počakali zunaj oziroma v primeru slabega vremena v jedilnici.  

  V šolo vstopate na dveh vhodih in sicer: na stari vhod prihajate učenci 5., 6. in 
7. razredov, na novi vhod pa učenci 8. in 9. razredov.  

 Pri vstopu v šolo in pri hoji po hodnikih se držite primerne varnostne razdalje. 
V vseh zaprtih javnih prostorih sta razkuževanje rok in nošenje maske oziroma 
rute ali šala OBVEZNA. Enako velja tudi za potnike v javnem prometu, ki 
morajo ob vstopu in med prevozom OBVEZNO, DOSLEDNO NOSITI ZAŠČITNO 
MASKO ter razkuževati roke.  Maske priskrbijo starši sami. Priporočamo 
nošenje vrečke ali posode za shranjevanje maske.  

 Pouk bo potekal v matičnih učilnicah – vi boste ves čas v tej učilnici, menjavali 
se bodo učitelji.  
 V učilnici boste ves čas sedeli na svojem mestu in sedeža ne menjate – prav 
tako morate sedeti na varnostni razdalji, če je to le mogoče (se pravi, če je dovolj 
miz, sedite vsak za svojo).   
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 Med odmori ste v učilnici, razen če morate na stranišče – v tem primeru si 
nataknete masko, držati pa morate varnostno razdaljo.   
 Z učenci drugih oddelkov se ne družite.   
 SKRBITE ZA USTREZNO HIGIENO!  Za zaščito pred okužbo je potrebno 
redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje 
rok ter upoštevanje higiene kašlja.  
 Zaprte prostore je treba zračiti večkrat dnevno. 
 Malico gredo iskat reditelji, ki si dobro UMIJEJO roke in nosijo masko. Ostali 
učenci si umijete roke in razkužite mize (vsak razkuži svojo).  
 Pred kosilom si je prav tako obvezno DOBRO umijte roke.  V jedilnici sedite na 
razdalji, če je to le mogoče. Da ne bo gneče, hodite na kosilo po razporedu:   
- tisti, ki imate  5 ur, greste takoj po končani uri, 
- tisti, ki imate varstvo 6. uro, pojdite ob 13.15, 
- tisti, ki imate 6.ur pa ob 13.30. 

 V jedilnico vstopajte po stopnicah na koncu hodnika levo (velika slika), iz nje 
pa pojdite na izhod pod balkonom. 

 V ŠOLO JE PREPOVEDAN VNOS HRANE IN PIJAČE IZ TRGOVINE OZIROMA OD 
DOMA!  Hrane iz jedilnice ni dovoljeno odnašati (sladoled, sadje…).  Bodite 
pozorni na dosledno ločevanje odpadkov pri kosilu.  
 Pri malici boste enkrat tedensko dobili plastenko vode, v katero si boste potem 
lahko točili tudi vodo iz pipe, če boste žejni, saj kozarčkov v učilnicah ne bo.   
 V ŠOLO PRIHAJAJTE SAMO ZDRAVI! Če zbolite, ostanite doma oziroma se 
posvetujte z zdravnikom glede svojega prihoda v šolo.  

Navodila bodo veljala s 1. septembrom naprej in do preklica oziroma do novih navodil. O njih 

bodo tako učenci kot starši obveščeni. 

V nadaljevanju je predstavila interesne dejavnosti, ki jih bo šola ponudila v naslednjem 

šolskem letu. Nova interesna dejavnost je šah, šola jo ponuja v 3. 4. in 5. razredu. Če je 

interesna dejavnost ponujena še ne pomeni, da se bo tudi dejansko izvajala (prijave učencev, 

Corona).  V 1. triadi je ponujenih manj ID, ker jih je zaradi prostorske stiske nemogoče 

izvajati.  Starši na nabor ID niso imeli pripomb.  Nabor ponujenih ID je v Prilogi 2.  

 

Točka 2: 1. Pobude, predlogi, vprašanja 

Namestnica predsednice je naprosila podravnateljico, da predstavi analizo ankete o uporabljenosti 

delovnih zvezkov v šolskem letu 2019/2020. Anketa se je izvajala na pobudo sveta staršev. 

Podravnateljica je povedala, da je pri anketi sodelovalo malo staršev in da zato vzorec ni dovolj 

reprezentativen. Naprosila je starše, da se  v bodoče odzovejo v večjem številu. Starši so se strinjali, 

da ni nujno, da nerešen delovni zvezek pomeni, da učitelj ne uporablja delovnega zvezka, ampak da 

pogosto tudi učenci sami niso dovolj dosledni pri njegovem izpolnjevanju. Analiza ankete je Priloga 1. 

Starši učencev razredne stopnje so podali pobudo, da bi v naslednjem šolskem letu šola poskrbela za 

nabavo potrebščin za likovno umetnost (kot na predmetni stopnji). Staršem se tako zaračuna strošek 

na položnici. 
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Gospa Jasna  Banovec je starše poklicala k repliki na odprto pismo ministrici, ki je bilo objavljeno v 

več medijih, 24.8.2020. V njem so bile zaznane kritike na račun pogojev v OŠ Loka in nadomestnih 

lokacij pouka v šolskem letu 2020/21. Svet staršev je na omenjeno pismo podal naslednjo  repliko: 

Omenjeno pismo ne odraža mnenja sveta staršev. Pomembno je, da vsi komuniciramo na podlagi 

preverjenih informacij in osebna nezadovoljstva rešujemo individualno z vodstvom šole ali 

svetovalno službo. Komuniciranje preko medijev, na podlagi nepreverjenih informacij, ni primerno. 

V času, ko se bliža realizacija gradnje nove šole je pomembno, da se tudi starši prilagodimo 

razmeram in skušamo razumeti nastale pogoje. 

Namestnica predsednice gospa Jasna Banovec  je z namenom pridobivanja natančnih informacij 

glede gradnje pisala županu in ga prosila, da poda dodatne informacije  o napredovanju gradnje šole. 

Županov kabinet je zato 31.8.2020 podal informacijo za svet staršev OŠ Loka, ki pojasnjuje stanje na 

ta dan. Informacija za svet staršev (priloga 3) in vladno gradivo je v prilogi 4. 

Pomočnica ravnateljice je tudi povedala, da so se na pedagoški seji odločili, da ponudijo staršem tudi 

dostop do e-redovalnice aplikacije Lopolis, ki jo uporabljajo v šoli. Za starše od 3. do 9. razreda se bi 

lahko generirala uporabniška imena in gesla, s katerimi bi starši dostopali do ocen učencev. Ta 

možnost je tudi brezplačna za starše.  Prejemanje sporočil pa je plačljivo. 

S tem bi lahko tudi sami starši vnesli obvezne  izbirne predmete (za 7. , 8. in 9. razred) in neobvezne 

izbirne predmete ( za 4. , 5. in 6. razred).  Več o ponudbi Lopolisa si lahko ogledate tudi na njihovi 

spletni strani (www.lopolis.si).  Dogovor je bil, da se starši o ponudbi odločajo na  naslednji seji sveta 

staršev.  

 

Sestanek je bil zaključen ob 1950. 

Zapisala Sonja Malnarič 

Seznam prilog:  

Priloga1:  Analiza ankete o uporabljenosti delovnih zvezkov v šolskem letu 2019/2020 

Priloga2: Nabor ponujenih interesnih dejavnosti za šolsko leto 2020/2021 

Priloga3: Odgovor župana Andreja Kavška Svetu staršev OŠ Loka Črnomelj glede informacij o gradnji šole 

Priloga4: Informacija glede financiranja izgradnje nove Osnovne šole Loka Črnomelj –predlog za obravnavo 

(vladno gradivo) 

 

  

http://www.lopolis.si/
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Priloga 1: Analiza ankete o uporabljenosti delovnih zvezkov v šolskem letu 

2019/2020 

Analiza ankete o uporabljenosti delovnih zvezkov v šolskem letu 2019/2020 

 

ŠESTI RAZRED 

V anketi je sodelovalo 17 staršev. 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 90% učencev, 10% pa uporablja delno. 

MATEMATIKA 

Delovni zvezek redno uporabljajo vsi učenci. 

ANGLEŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 90% učencev, 10% pa uporablja delno. 

ZGODOVINA 

Delovni zvezek redno uporablja 40% učencev, delno 45%, redko ali nikoli pa 15% učencev. 

 

Zgodovina  (n = 15) 

 

GEOGRAFIJA 

Redno uporablja 60% učencev, delno pa 40% učencev. 

NARAVOSLOVJE 

Delovni zvezek redno uporablja 60% učencev, delno pa 40% učencev. 

GLASBENA UMETNOST 

Delovni zvezek redno uporablja 55% učencev, delno 40% učencev, redko ali nikoli 5% učencev. 
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 25% učencev, delno 40% učencev, redko ali nikoli 35% učencev. 

Tehnika in tehnologija  (n = 15) 

 

 

SEDMI RAZRED 

V anketi je sodelovalo 30 staršev. 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 90% učencev, delno 10% učencev. 

MATEMATIKA 

Delovni zvezek redno uporablja 95% učencev, delno 5% učencev. 

ANGLEŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 90% učencev, delno 10% učencev. 

GEOGRAFIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 50% učencev, delno 35% učencev, redko ali nikoli 15% učencev. 

 

Geografija  (n = 30) 
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NARAVOSLOVJE 

Delovni zvezek redno uporablja 65% učencev, delno 30% učencev, redko ali nikoli 5% učencev. 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 

Delovni zvezek redno uporablja 55% učencev, delno 40% učencev, redko ali nikoli 5% učencev. 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 30% učencev, delno 45% učencev, redko ali nikoli 25% učencev. 

 

Tehnika in tehnologija  (n = 29) 

 

 

OSMI RAZRED 

V anketi je sodelovalo 24 staršev. 

 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 68% učencev, delno 32% učencev. 

MATEMATIKA 

Delovni zvezek redno uporablja 82% učencev, delno 18% učence. 

ANGLEŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 90% učencev, delno 10% učencev. 

GEOGRAFIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 50% učencev, delno 50% učencev. 

 

 

 

 



9 
 

ZGODOVINA 

Delovni zvezek redno uporablja 32% učencev, delno 45% učencev, redko ali nikoli 23% učencev. 

Zgodovina  (n = 22) 

 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 

Delovni zvezek redno uporablja 32% učencev, delno 50% učencev, redko ali nikoli 18% učencev. 

Državljanska in domovinska kultura ter etika  (n = 22) 

 

BIOLOGIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 78% učencev, delno 18% učencev, redko ali nikoli 4% učencev. 

KEMIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 45% učencev, delno 45% učencev, redko ali nikoli 10% učencev. 
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 44% učencev, delno 38% učencev, redko ali nikoli 18% učencev. 

Tehnika in tehnologija  (n = 21) 
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DEVETI RAZRED 

V anketi je sodelovalo 19 staršev. 

 

SLOVENŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 70% učencev, delno 30% učencev. 

MATEMATIKA 

Delovni zvezek redno uporablja 75% učencev, delno 25% učencev. 

ANGLEŠČINA 

Delovni zvezek redno uporablja 64% učencev, delno 36% učencev. 

GEOGRAFIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 32% učencev, delno 58% učencev, redko ali nikoli 10% učencev. 

BIOLOGIJA 

Delovni zvezek redno uporablja 10% učencev, delno 75% učencev, redko ali nikoli 15% učencev. 

Biologija  (n = 19) 

 

FIZIKA 

Delovni zvezek redno uporablja 18% učencev, delno 72% učencev, redko ali nikoli 10% učencev. 

 

 

Pri odgovoru, da učenci redko ali nikoli ne uporabijo delovnega zvezka, so anketiranci utemeljevali, 

da: 

- delovni zvezek ni rešen, 

- se ne uporablja pri urah, 

- izdelujejo izdelke in ne uporabljajo delovnega zvezka (tehnika in tehnologija), 

- vse kar morajo vedeti jim pove učitelj 
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Zaradi uporabe delovnih zvezkov največ staršev meni, da so šolske torbe pretežke. Hkrati pa le malo 

staršev meni, da je otrok, zaradi uporabe delovnih zvezkov, manj ustvarjalen. Pri predmetih, kjer 

delovni zvezek ni bil potreben so starši mnenja, da le tega ne potrebujejo. Prav tako jih je večina 

mnenja, da so delovni zvezki predragi. 

 

Izberite trditev. 
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Priloga2: Nabor ponujenih interesnih dejavnosti za šolsko leto 2020/2021 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  

 

(MOŽNOST IZBIRE PO POSAMEZNIH RAZREDIH) 

1. RAZRED 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEBELICE Anica Butala 

PRAVLJIČNI KROŽEK Urša Prus 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA učiteljica/vzgojiteljica 

IGRIVA MATEMATIKA Ana Gorše 

GORNIŠKI (2 POHODA) Sonja Štefanič 

2. RAZRED 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEBELICE Anica Butala 

PRAVLJIČNI KROŽEK Urša Prus 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA razrednik 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

IGRIVA MATEMATIKA N. Tina Prijanovič 

GORNIŠKI (3 POHODI) Sonja Štefanič 

3. RAZRED 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEBELICE Anica Butala 

PRAVLJIČNI KROŽEK Urša Prus 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA razredniki 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

IGRIVA MATEMATIKA N. Tina Prijanovič 

ŠAH Franci Mravinec 

GORNIŠKI (3 POHODI) Sonja Štefanič 

4. RAZRED 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA razredniki 
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NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Petra Poplašen 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA učitelji angleščine 

VESELA ŠOLA Dragica Jankovič 

ZABAVNA MATEMATIKA Darja Matkovič 

STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR Majda Veselič 

USTVARJALNE DELAVNICE Marjetka Žunič 

RECITATORSKI  KROŽEK Radha Bacurina, Urša 

Prus 

FOLKLORA Stanka Mržljak, Nataša 

Tina Prijanovič 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

DRUŠTVO MLADI GASILEC - mlajši Ana Gregorac 

KAMIŠIBAJ Ana Gorše 

GORNIŠKI (4 POHODI) Zdravko Kunič 

ODBOJKA Branka Weiss 

TEHNIČNI KROŽEK Anja Golobič 

ŠAH Franci Mravinec 

5. RAZRED 

BADMINTON Marko Šikonja 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Petra Poplašen 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA učitelji angleščine 

VESELA ŠOLA Dragica Jankovič 

STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR Majda Veselič 

BELOKRANJSKE PISANICE Majda Veselič, Anja 

Golobič 

ODBOJKA Branka Weiss 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA razredniki 

RECITATORSKI   KROŽEK Radha Bačurina, Urša 

Prus 
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KOŠARKA David Štefanič 

DRUŠTVO MLADI GASILEC - mlajši Ana Gregorac 

FOLKLORA Nataša Tina Prijanovič, 

Stanka Mržljak 

KAMIŠIBAJ Ana Gorše 

GORNIŠKI (4 POHODI) Zdravko Kunič 

ŠAH Franci Mravinec 

6. RAZRED 

LEGO ROBOTI Peter Mravinec 

MALI  NOGOMET Rok Weiss 

BADMINTON (tekmovalna skupina) Marko Šikonja 

SMUČANJE Rok Weiss 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA slovenisti 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Petra Poplašen 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA učitelji angleščine 

KOŠARKA David Štefanič 

LIKOVNI KROŽEK Špela Vraničar 

VESELA ŠOLA Dragica Jankovič 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Majda Veselič 

BELOKRANJSKE PISANICE Anja Golobič, Majda 

Veselič 

NOVINARSKI KROŽEK Katja Peganc 

DRAMSKI KROŽEK Sonja Jerman, Urša 

Prus 

ODBOJKA Branka Weiss 

GEOGRAFSKI KROŽEK Helena Željko 

LOGIKA Anja Golobič 

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST Veronika Vrbanac 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Katarina Pavlakovič 
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ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

KAMIŠIBAJ Ana Gorše 

DRUŠTVO MLADI GASILEC - starejši Sonja Malnarič,  Anton 

Jakša, Rok Weiss 

FOLKLORA Nataša Tina Prijanovič, 

Stanka Mržljak 

GORNIŠKI (6 POHODOV) Zdravko Kunič 

7. RAZRED 

VERIŽNI EKSPERIMENT Peter Mravinec 

MALI NOGOMET Rok Weiss 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA slovenisti  

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Petra Poplašen 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA učitelji angleščine 

KOŠARKA David Štefanič 

BADMINTON (tekmovalna skupina) Marko Šikonja 

LIKOVNI KROŽEK Špela Vraničar 

LOGIKA Anja Golobič 

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST Veronika Vrbanac 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

GEOGRAFSKI KROŽEK Helena Željko 

ASTRONOMSKI KROŽEK Jožica Kuzma, Jure 

Hribar 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Majda Veselič 

BELOKRANJSKE PISANICE Anja Golobič, Majda 

Veselič 

NOVINARSKI KROŽEK Katja Peganc 

DRAMSKI KROŽEK Sonja Jerman,  Radha 

Bačurina, Urša Prus 

ODBOJKA  Marko Šikonja 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Katarina Pavlakovič 
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VESELA ŠOLA Irena Mihelčič 

DRUŠTVO MLADI GASILEC - starejši Sonja Malnarič, Anton 

Jakša, Rok Weiss 

MLADINA IN GORE (pohodi in priprava 

na tekmovanje) 

Janez Jerman, Zdravko 

Kunič 

LUTKOVNI KROŽEK Barbara Hlebec, 

Renata Grguraš 

8. RAZRED 

VERIŽNI EKSPERIMENT Peter Mravinec 

MALI NOGOMET Rok Weiss 

BADMINTON (tekmovalna skupina) Marko Šikonja 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA slovenisti  

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Petra Poplašen 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA učitelji angleščine 

KOŠARKA David Štefanič 

LIKOVNI KROŽEK Špela Vraničar 

FOTOGRAFSKI KROŽEK Katarina Pavlakovič 

LOGIKA Anja Golobič 

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST Veronika Vrbanac 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

GEOGRAFSKI KROŽEK Helena Željko 

ZGODOVINSKI KROŽEK Tomaž Grdešič 

FILMSKI KROŽEK Katarina Pavlakovič 

ASTRONOMSKI KROŽEK Jožica Kuzma, Jure 

Hribar 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Majda Veselič 

BELOKRANJSKE PISANICE Anja Golobič, Majda 

Veselič 

NOVINARSKI KROŽEK Katja Peganc 
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DRAMSKI KROŽEK Sonja Jerman,  Radha 

Bačurina, Urša Prus 

ODBOJKA Marko Šikonja 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Katarina Pavlakovič 

VESELA ŠOLA Irena Mihelčič 

DRUŠTVO MLADI GASILEC - starejši Sonja Malnarič, Anton 

Jakša, Rok Weiss 

MLADINA IN GORE (pohodi in priprava 

na tekmovanje) 

Janez Jerman, Zdravko 

Kunič 

MLADI PODJETNIK  Tomaž Grdešič, Sonja 

Malnarič  

9. RAZRED 

VERIŽNI EKSPERIMENT Peter Mravinec 

BADMINON (tekmovalna skupina) Marko Šikonja 

MALI NOGOMET Rok Weiss 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA slovenisti  

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Petra Poplašen 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA učitelji angleščine 

KOŠARKA David Štefanič 

LIKOVNI KROŽEK Špela Vraničar 

FOTOGRAFSKI KROŽEK Katarina Pavlakovič 

LOGIKA Anja Golobič 

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST Veronika Vrbanac 

ČEBELARSKI KROŽEK Dušan Milinkovič 

GEOGRAFSKI KROŽEK Helena Željko 

ZGODOVINSKI KROŽEK Tomaž Grdešič 

FILMSKI KROŽEK Katarina Pavlakovič 

ASTRONOMSKI KROŽEK Jožica Kuzma, Jure 

Hribar 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Majda Veselič 
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BELOKRANJSKE PISANICE Anja Golobič, Majda 

Veselič 

NOVINARSKI KROŽEK Katja Peganc 

DRAMSKI KROŽEK Sonja Jerman, Urša 

Prus 

ODBOJKA Marko Šikonja 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Katarina Pavlakovič 

VESELA ŠOLA Irena Mihelčič 

DRUŠTVO MLADI GASILEC - starejši Sonja Malnarič, Anton 

Jakša, Rok Weiss 

MLADINA IN GORE (pohodi in priprava 

na tekmovanje) 

Janez Jerman, Zdravko 

Kunič 

MLADI PODJETNIK   

 

Tomaž Grdešič, Sonja 

Malnarič 

 

 

PODRUŽNICA ADLEŠIČI 

 

ŠOLSKI EKOVRT Katarina Simčič, 

Renata Grguraš 

IGRIVA MATEMATIKA Tadeja Kuzma 

FOLKLORA Katarina Simčič 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA razredniki 

OPZ KRESNIČKE Majda Veselič 

DRUŠTVO MLADI GASILEC Sonja Malnarič 

RECITATORSKI IN DRAMSKI KROŽEK Tadeja Kuzma 

KAMIŠIBAJ Darko Kočevar 

 

 

PODRUŽNICA GRIBLJE 

 

DRAMSKI KROŽEK Branka Weiss 
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OBLIKOVALNI KROŽEK Jana Štajdohar 

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA razrednika 

ZABAVNA MATEMATIKA 3.-5. r. Jana Štajdohar 

MLADI NARAVOVARSTVENIK Veronika Vrbanac 

ZABAVNA MATEMATIKA 1., 2. r. Branka Weiss 

VESELA ŠOLA Jana Štajdohar 

DRUŠTVO MLADI GASILEC Ana Gregorac 
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Priloga 3:  Odgovor župana Svetu staršev OŠ Loka Črnomelj 

 

Spoštovani, 
  

pošiljamo vam informacijo o stanju na projektu »Graditev objekta OŠ Loka, pri kateri so 

upoštevani okoljski vidiki«. 
  
Javno naročilo »Graditev objekta OŠ Loka, pri kateri so upoštevani okoljski vidiki« je v 

teku,  v naslednjem tednu bo zaključen postopek dopolnjevanja prijav. Nato bomo pričeli 

konkurenčni dialog s ponudniki, in sicer bodo pogajanja trajala od predvidoma september do 

novembra. V okviru prvega kroga pogajanj, bodo ponudniki anonimno oddali idejne zasnove. 

Ocenjevanje idejne zasnove bo potekalo na način, da bo do zaključka ocenjevanja 

zagotovljena anonimnost ponudnikov, ocenjevanje pa bo izvajala neodvisna strokovna 

komisija, ki jo bo sestavljalo pet članov predstavnikov občine, MIZŠ in zunanjih 

strokovnjakov. V skladu s terminskim planom naj bi bil ponudnik za projektiranje in gradnjo 

šole, izbran v januarju 2021. Gradbena dela naj bi se pričela maja 2021 in predvidoma 

zaključila v septembru 2022. 

  

Ob tem vas še obveščamo, da je Vlada RS  dne 19.6.20210 sprejela sklep s katerim je 

investicijo v izgradnjo nove OŠ Loka uvrstila med pomembne investicije za zagon 

gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni COVID-19. 
  
Dne 23.7.2020 je bilo v obravnavo na Vlado RS dano gradivo: »Informacija glede 

financiranja izgradnje nove Osnovne šole Loka Črnomelj«. Predmet vladnega gradiva je 

seznanitev Vlade RS s stanjem investicije in možnostih financiranja izgradnje nove šole. 

MIZŠ bo lahko, šele po zagotovitvi finančnih sredstev s strani Vlade RS, obravnavalo DIIP in 

pripravilo novo Vladno gradivo za uvrstitev projekta v NRP. Gradivo vam tudi prilagamo. 

Lep pozdrav. 
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Priloga 3: Informacija glede financiranja izgradnje nove Osnovne šole Loka Črnomelj – 

predlog za obravnavo (vladno gradivo) – samostojna datoteka 

 

 


