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ZAPISNIK 

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

v četrtek, 5. 5. 2022, ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole 

Loka Črnomelj 

Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnje seje 

2. Pregled in potrditev nabora delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 (knjižničarka 

U. Prus) 

3. Predstavitev in pridobitev mnenja o kandidatih za delovno mesto ravnatelja OŠ Loka 

za mandatno obdobje 2022/2027 

4. Pobude in predlogi 

 

Prisotni člani sveta staršev: Urška Jakobčič, Martina Horvat (namest.), Brigita Štefanič, Uroš 

Likar, Irena Miketič, Iva Plut (namest.), Renata Lozar, Ines Banovec, Marjetka Špehar, Klavdija 

Starešinič, Tadeja Sopčič, Urška Hutar, Vesna  Dragoš (namest.), Katja Jonke, Mateja Klepec,  

Mateja Perak, Marica Domitrovič, Hedvika Špišič, Jožica Grdun Adlešič (namest.), Bojana 

Brodarič, Sonja Žagar, Tomo Veselič, Ivana Milič. 

 

Ostali prisotni: vodje strokovnih in razrednih aktivov, Jolanda Gerbec Kure, Jeni Kure, Stanka 

Mržljak, Maja Kunič, Helena Željko, Peter Mravinec, Franci Mravinec, ravnateljica Damjana 

Vraničar, pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič, knjižničarka Urša Prus. 

 

Opravičeno odsotni: Dušan Matkovič, Bojana Klobučar, Darinka Absec, Ivana Jezerinac, 

Dušan Absec, Anton Čadonič, Marjana Pršlja.  

 

Odsotni člani staršev oddelčnih skupnosti: 1. b, 6. c, 7. c, 8. a. 

 

Predsednica Renata Lozar je vse zbrane lepo pozdravila, še posebej ravnateljico in učitelje, ki 

so bili prisotni. Predlagala je naslednji dnevi red: 

1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnje seje 

2. Pregled in potrditev nabora delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 (knjižničarka 

U. Prus) 

3. Predstavitev in pridobitev mnenja o kandidatih za delovno mesto ravnatelja OŠ Loka 

za mandatno obdobje 2022/2027 
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4. Pobude in predlogi 

 

Ker pripomb na dnevni red starši niso imeli, je predlagala, da se ga sprejme s sklepom. 

Glasovanje: 19 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. 

Glasovanje: 19 prisotnih, vsi ZA. 

 

 Sklep 2: Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj v šolskem letu 2021/2022 

piše Sonja Malnarič. 

 

Točka 1: 1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnje seje 

Predsednica je pregledala dogovore in sklepe zadnjega zapisnika, ki je dejansko že potrjen in 

objavljen na spletni strani. Občina Črnomelj ni odgovorila na predlog staršev otrok OŠ Loka 

Črnomelj za ureditev avtobusnih postajališč in varne šolske poti (priloga 1, zapisnika 2. redne 

seje dne 17. 02. 2022) in tudi ne na pobudo za asfaltiranje parkirnega prostora za potrebe OŠ 

Loka Črnomelj pred PH Stratus. 

Predsednica je povabila ravnateljico, da predstavi novosti glede rušenja in novogradnje. 

Povedala je, da je bila podpisana pogodba  z izvajalcem CGP in Občino Črnomelj 4. aprila 2022. 

Zahvalila se je vsem staršem za podporo pri opozarjanju glede pogojev dela na šoli in tudi 

predsednici Sveta šole, Maji Kocjan, za njeno aktivno pomoč, da je končno prišlo do podpisa 

pogodbe. Z rušenjem starega dela naj bi začeli 10. 7. 2022. Takoj po zaključku šole naj bi se 

preselila kuhinja, pisarne in računalniška učilnica. Ruši se celotni stari del. Izvajalec želi porušiti 

tudi garderobe, torej tehniško učilnico, za katero bo našel nadomestno lokacijo. Ravnatelj 

Srednje šole Črnomelj je obljubil, da bo iskal možnosti, da bi v naslednjem šolskem letu na SŠ 

Črnomelj imeli pouk dva četrta in tri peti razredi, a obljube še ni potrdil. Tam naj bi ti učenci 

imeli tudi garderobe, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Uradna predstavitev projekta z 

načrtom nove šole naj bi bila v prvem tednu junija, najverjetneje preko videokonference. O 

tem bodo starši tudi obveščeni. Ravnateljica je povedala tudi, da je zamenjana telefonska 

centrala, ki se bo tudi preselila.  

Predsednica se je ravnateljici zahvalila za podane informacije. Starši so tudi podali predlog, da 

pomagajo pri selitvi, če bo to potrebno.  
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Točka 2: Pregled in potrditev nabora delovnih zvezkov za šolsko leto 

2022/2023 (knjižničarka U. Prus) 

Predsednica je povabila k besedi vodjo učbeniškega sklada na OŠ Loka, Uršo Prus, da 

predstavi nabor delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23. Urša Prus je nazorno predstavila 

vse spremembe nabave delovnih zvezkov po razredih za naslednje šolsko leto.  Starši so 

lahko za vsak razred posebej pokomentirali izbiro in skupno vrednost, a na predstavljeno 

niso imeli pripomb. 

Vodja učbeniškega sklada, Urša Prus, je povedala, da so delovni zvezki za učence 1. triade 

financirani s strani MIZŠ in sicer jih dobijo učenci zastonj,  izplača se iz šolskega učbeniškega 

sklada. 

Svet staršev je sprejel predlog, da se starši bodočih tretješolcev zberejo sami in v primeru, da 

bi se strinjali z nakupom delovnega zvezka tudi za angleški jezik, le-tega tudi nabavijo izven 

tega nabora.  

Nabor delovnih zvezkov je v prilogi 1. 

V nadaljevanju je predstavila tudi primerjavo med letoma 2021/22 in 2022/23.  Vrednost DZ 

od 4. do 9. razreda znaša 707,90€, kar je za 57€ več kot v tekočem letu.  Za bodoče šolsko 

leto nimajo starši stroška za nakup delovnega učbenika za angleščino v 7.razredu, ki bo del 

učbeniškega sklada. Višji znesek je posledica podražitev istih delovnih zvezkov.  

Celotna primerjava je vidna v prilogi 2. 

Po predstavitvi je predsednica povabila starše k razpravi, ki pa se ni razvila. Predlaga je, da se 

nabor delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 sprejme.  

 Glasovanje: 19 prisotnih, vsi ZA. 

Soglasno z glasovanjem so sprejeli  

SKLEP 3: Potrdi se nabor delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023. 

 

Točka 3: 1. Predstavitev in pridobitev mnenja o kandidatih za delovno mesto 

ravnatelja OŠ Loka za mandatno obdobje 2022/2027 

Predsednica je povedala, da je Svet zavoda OŠ Loka Črnomelj  zaprosil za mnenje o kandidatih za 

razpisano delovno mesto ravnatelja.  Oba kandidata sta bila povabljena na predstavitev. Prva je imela 

predstavitev mag. Andreja Miketič in za njo Boštjan Papež. Po predstavitvi je bilo glasovanje.  

Predlagala je tajno glasovanje. Prisotni so se s predlogom strinjali. 

Glasovanje: 19 prisotnih, vsi ZA. 

Soglasno z glasovanjem so sprejeli  

SKLEP 4: Glasovanje o podpori kandidatov za delovno mesto ravnatelja je tajno. 
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Za tajno glasovanje je potrebno izvoliti volilno komisijo.  Povabila je prisotne k predlogu. 

Glasovanje: 19 prisotnih, vsi ZA. 

Soglasno z glasovanjem so sprejeli  

SKLEP 4: Volilno komisijo za izpeljavo tajnega glasovanja sestavljajo: 

JOŽICA GRDUN DLEŠIČ (predsednica), MARTINA HORVAT (članica) in VESNA DRAGOŠ 

(ČLANICA). 

Predsednica je povabila k besedi tudi predsednico Sveta zavoda OŠ Loka, mag. Majo Kocjan, 

da na kratko predstavi potek izbire novega ravnatelja. Ga. Maja je povedala, da ravnateljici 

Damjani Vraničar poteče petletni mandat 31. 8. 2022. Ker je postopek razpisa, pridobitev 

mnenj in končne izbire dolg, so se odločili, da začnejo z razpisom že konec marca. Na 

razpisano delovno mesto so se prijavili trije kandidati, vendar ena prijava ni bila popolna, 

tako sta ostala mag. Andreja Miketič in Boštjan Papež. Povedala je tudi, da ravnatelja izbira 

Svet zavoda in da od staršev, zaposlenih in občine pridobiva mnenje, ki pa ni zavezujoče za 

glasovanje o izbiri na Svetu šole.  

 

Sledili sta predstavitvi obeh kandidatov. Obema so starši zastavljali tudi vprašanja.  Po 

predstavitvi obeh kandidatov je ravnateljica zapustila sejo Sveta staršev. 

Po obeh predstavitvah je sledilo glasovanje. Potekalo je v učilnici 1.  Glasovalno pravico so 

imeli samo člani Sveta staršev OŠ Loka, ne pa tudi njihovi namestniki.  

Predsednica volilne komisije je predala predsednici Sveta zapisnik izida glasovanja (priloga 3), 

iz katerega je razvidno, da je kandidatka pod zaporedno številko 1, mag. Andreja Miketič, 

prejela 11 glasov, kandidat pod številko 2, Boštjan Papež 6 glasov, dve glasovnici pa sta bili 

neveljavni.  

Glasovanje: 19 prisotnih, vsi ZA. 

Soglasno z glasovanjem so sprejeli  

SKLEP 5: Svet staršev OŠ Loka Črnomelj  na podlagi tajnega glasovanja daje večjo podporo 

kandidatki za ravnatelja, mag. Andreji Miketič. 

 

Točka 4: Pobude in predlogi 

Predsednica je povabila navzoče k podajanju pobud in predlogov.  Pomočnica je povedala, da 

na aprilskih in majskih govorilnih urah ali roditeljskih sestankih starši niso imeli nobenih 

pobud.  

• Po elektronski pošti pa je dobila pohvalo iz 2. b in sicer: 
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• Pohvalili so sodelovanje učencev v projektih, ki so dobrodelno naravnani, 

predvsem izdelovanje punčk in voščilnic za stanovalce doma upokojencev. 

Upajo, da bodo z dejavnostmi nadaljevali tudi v prihodnje.  

Pomočnica je povedala, da je poleg 2. b razreda veliko učencev sodelovalo na 

različnih aktivnostih. Pokazala je tudi kratek film, povzetek aktivnosti na temo 

dobrodelnosti in prostovoljstva v šolskem letu 2021/2022. Ogledate si ga lahko na 

spletnem naslovu: https://video.arnes.si/watch/yxqvgf9cqvb5ž 

Ostale pobude: 

 Članica je povedala, da avtobus v smer Lahinja konstantno zamuja, danes, 
torej 5. 5. 2022, pa je zamudil celo 20 minut. Pomočnica bo obvestila 
MPOV o zamudi. 

 Na ovitku spominske fotografije naj bi bile tudi fotografije podružnic oz. 
PH Stratus, ker je to spomin, kje so imeli učenci pouk.  O tej pobudi bo 
šola seznanila izbranega ponudnika za fotografiranje za naslednje šolsko 
leto.  

 Dan po dežju naj bo bolj kontroliran nadzor učencev pri podaljšanem 
bivanju na lokaciji PH Stratus. Nekateri prihajajo domov zelo »umazani«.  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

Zapisala: Sonja Malnarič     Predsednica SS OŠ Loka: 

        Renata Lozar 

 

 

 

 

https://video.arnes.si/watch/yxqvgf9cqvb5ž

