
ZAPISNIK    013-3/2021-1 

 

 

 

1. sestanka SVETA ŠOLE, ki je bil v sredo, 1. 9. 2021, ob 17. uri, v predavalnici (prilagoditev 
prostora glede na zahteve NIJZ) šole. 

 

Prisotni člani sveta šole (priloga – podpisna lista) 

Na 1. seji sveta zavoda so bili prisotni vsi člani. 
 

Sestanek je pričela in vodila dosedanja predsednica sveta zavoda Maja Kocjan. Pred prehodom na 

dnevni red so se novi člani z nekaj stavki predstavili. 
 

V novi svet so izvoljeni 3 dosedanji kandidati. Pri predstavljanju so imeli vsi skupno željo: premik 

aktivnosti glede gradnje šole in da bodo lahko ob koncu mandata z zadovoljstvom naredili poročilo o 
uspehu in dobrem sodelovanju in prizadevanju za dobrobit šole in učencev.  

 

Dnevni red:  

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta  

2. Obravnava sklepov o imenovanju članov  

3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov članov 

sveta  

4. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika  

5. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole  

6. Razno 

 

Ad. 1, 2 in 3 

Dosedanja aktualna predsednica je prisotne pozdravila in predstavila potek aktivnosti in volitve za 

člane Sveta zavoda za mandatno obdobje 2021-2025. Na podlagi sklepov, ki smo jih prejeli na naslov 

Sveta zavoda se imenujejo za člane sveta zavoda za to mandatno obdobje:  
 

Člani sveta OŠ Loka so: 

 

Predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj: 

1. Maja Kocjan, Butoraj 1, 8340 Črnomelj 

Maja.kocjan@gmail.com 
 

2. Vesna Fabjan, Ulica Danila Bučarja 23, 8340 Črnomelj 

Vesna.fabjan@guest.arnes.si 

 
3. Mateja Perak, Kolodvorska cesta 56 b, 8340 Črnomelj 

Mateja.perak@gmail.com 

 

Predstavniki OŠ Loka Črnomelj: 

1. Barbara Hlebec, Griblje 9b, 8332 Gradac 

Barbara.hlebec@os-loka-crnomelj.si 
 

2. David Štefanič, Ulica Bratov Klemenc 19, 8340 Črnomelj 

David.stefanic@os-loka-crnomelj.si 

 
3. Darko Kočevar, Nova Loka 25, 8340 Črnomelj 

Darko.kocevar@os-loka-crnomelj.si 
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4. Jana Štajdohar, Podturn 52, 8350 Dolenjske Toplice 
Jana.stajdohar@os-loka-crnomelj.si 

 

5. Adrijana Gršič, Tanča Gora 46, 8343 Dragatuš 
Adrijana.grsic@os-loka-crnomelj.si 

 

 

 
Predstavniki staršev: 

 

1. Maja Brinc, Križevska vas 16, 8330 Metlika 
Maja.brinc49@gmail.com 

 

2. Mateja Jaklič, Trubarjeva 13, 8340 Črnomelj 
Jmateja75@gmail.com 

 

3. Renata Lozar, Petrova vas 11, 8340 Črnomelj 

Dare.zver@gmail.com 
 

 

 

Sklep: 1, 2 in 3 

Prisotni člani so soglasno sprejeli in potrdili sklep o konstituiranju mandatov članov sveta. 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok to soglasno potrdili. 

 

Ad. 4 

Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika: 

Po predhodnem pogovoru in predlaganju sta kandidatki, Maja Kocjan – za predsednico in Jana 
Štajdohar – za namestnico predsednice, kandidaturo sprejeli. 

Predsednica je navzoče člane poklicala h glasovanju. Odločili so se za javno glasovanje z dvigom rok. 

 
Za predsednico Majo Kocjan je glasovalo 11 članov 

Za namestnico predsednice Jano Štajdohar je glasovalo 11 članov. 

 

Sklep: 4 

Predsednica sveta zavoda Osnovne šole Loka Črnomelj za mandatno obdobje 2021-2025 je Maja 

Kocjan, namestnica predsednice pa Jana Štajdohar. 

 
Vodenje seje je nadaljevala predsednica Maja Kocjan. Za zaupanje se je navzočim zahvalila in 

predlagala naslednjo točko dnevnega reda. 

 

 

Ad. 5 

Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole: 

Ravnateljica na kratko pojasni zakonske predpise in akte o delovanju šole, določene pa bodo lahko 

prejeli tudi po e-pošti. Po e-pošti bojo člani z zapisnikom seje dobili tudi Pravila OŠ Loka Črnomelj in 
Katalog informacij javnega značaja. Poslovnik sveta zavoda pa so v pisni obliki člani že prejeli. 

 

Podatki in novice Osnovne šole Loka Črnomelj so redno ažurirani na šolski spletni strani. 

 

Sklep: 5 

Prisotni so seznanjeni s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja. 
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Poslovnik o delovanju sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj bodo člani dobili tudi po e-pošti s prvim 

zapisnikom. 

Vabila z gradivom in že oblikovanimi sklepi se članom pošljejo 5 (pet) dni pred sejo po e-pošti. 

E-naslovi so navedeni na listi prisotnosti. K vabilom se priloži vso obravnavano gradivo in 

oblikuje sklepe k posameznim točkam, v kolikor je to možno. 

 

 

Ad. 6 

 
Predsednica je dala besedo ravnateljici, ki spregovori o že zguljeni temi o gradnji nove šole, ki traja od 

leta 2014. Na seji sveta staršev, ki je bila 30. 8. 2021, je župan ponovno obljubil, da se bo šola pričela 

graditi v marcu 2022, v času jesenskih počitnic naj bi se selila kuhinja … 
Zaposleni na Osnovni šoli Loka kakor tudi starši in predstavniki sveta staršev in sveta zavoda 

obljubam župana žal ne verjamemo več. V javnost prihajajo različne informacije, ki nakazujejo da 

županove izjave ne držijo. To dejstvo potrdi tudi dosedanja predsednica sveta staršev na podlagi izjav 

enega izmed staršev na seji sveta staršev, kamor je bil povabljen tudi župan: projekt je iz strani 

države že v celoti potrjen cca 2 leti, ministrstvo pa trenutno čaka na predlog finančne 

konstrukcije občine Črnomelj.  
Predsednica sveta zavoda po preverjanju informacij potrdi, da se je čakalo potrditev finančne 

konstrukcije s strani občine, ki naj bi ga sedaj občina poslala v juniju. Pristojno ministrstvo in Vlada 
RS projekt vsekakor podpira in sedaj potekajo dogovori tudi o kritju davka s strani države. V razpravi 

je bilo večkrat omenjeno, da zaradi zavlačevanja stroški materiala rastejo, kopičijo se stroški najema 

rezervnih lokacij za izvajanje pouka, prevoza na podružnice in rezervne lokacije, rezervna kuhinja v 
hotelu, katero je potrebno adaptirat in izgradit v skladu s HACCP, stroški dodatnega vozila in razvoza 

pripravljenih malic in kosil na vse lokacije, kader … 

 

Sklep 6: 

a) Poziva Občino Črnomelj, da do naslednje seje (konec septembra 2021) poda vrednost 

vseh stroškov, ki so nastali do 31.8.2021 zaradi preselitve izvajanja pouka na začasne 

lokacije, (najemi, dodatni prevozi, kader, stroški priprave prostora kuhinje v hotelu…) 

b) Občina naj pospeši z aktivnostmi gradnje nove šole in v najkrajšem možnem z Vlado 

Republike Slovenije podpiše Sklep o financiranju in izgradnji nove šole. 

Sklep 7: 

Člani sveta se odpovejo izplačila stroškov prevoza na seje Sveta zavoda. 

Sklep 8:  

V bodoče se na seje Sveta Zavoda OŠ Loka Črnomelj povabi tudi predsednika Sveta staršev OŠ 

Loka Črnomelj. 

Sestanek je predsednica zaključila ob 18.30. 

 

Zapisala:     Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 

Elica Gorše     mag. Maja Kocjan 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


