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Svet staršev 

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj 

Župančičeva 8 

8340 Črnomelj 

 

 

Številka: 013-2/2019/3-I/ZAP 

 

 

Z A P I S N I K 
3. dopisne seje sveta staršev, sklicane v četrtek, 4. julija 2019 

 

 

Vabljeni: vsi člani sveta staršev in ravnatelj Boris Mužar 

 

Za obravnavo na seji je predsednik sveta staršev predlagal naslednji dnevni red: 

1. Soglasje k uporabi delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v skupni nabavni ceni prejeti 

24.6.2019; 

2. Potrditev osnutka zapisnika 2. dopisne seje sveta staršev; 

3. Razno. 

 

V vabilu so bili člani obveščeni, da je predsednik 3. 7. 2019 popoldan prejel odgovor g. Ojsterška z 

ministrstva (MIZŠ) glede ustreznosti prejete cene 717,45€ z dne 24. 6. 2019 in potrditev, da naj sejo 

sveta staršev skliče nemudoma. Rokov na ministrstvu niso želeli komentirati, so zapisali. 

 

Pozval je člane, da se na dopisno sejo odzovejo in ustrezno glasujejo k točkam. Pri glasovanju so lahko 

tudi vzdržani. Na pobudo 2 članov ter ravnatelja (vlagatelj ključne točke dnevnega reda) je predlagal 

ločene roke za mnenja in nato za glasovanje o sklepih, kar se ni obneslo, saj so člani glasovali tudi prej. 

Vse glasove znotraj časa dopisne seje se upošteva.  

Predsednik je pojasnil, da je bil sklep za zahtevo po pojasnilu tako visoke cene že sprejet in na zapisnik 

že posredovane pripombe. Če pa še kdo želi ugovarjati lahko vseeno poda o tem mnenje. V skladu s 

pozivi ravnatelja in posredovanega pravnega mnenja naj bi obveljala interpretacija, da bo sklep sprejet, 

če sklepu ne nasprotuje polovica članov. Člani so se kljub temu konstruktivno odzvali in nedvoumno 

izrazili svoj glas o sklepih. Člani so bili pozvani, da svoja mnenja in sklepe posredujejo vsem članom ali 

vsaj na e-naslov dusan.kunaver@gmail.com (in zaželeno hkrati tudi v vednost zapisničarki na e-naslov 

goga.mikunovic@gmail.com). 

 

K točki 1) (Soglasje k uporabi delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v skupni nabavni ceni prejeti 

24.6.2019) 

 

Med pristojnostmi Sveta staršev je v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je 

tudi vsakoletno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

za posamezen razred. 

 

Predlagan Sklep 1/3D/2019: 

Svet staršev podaja soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

za posamezen razred, prejeto 24.6.2019 od ravnatelja, v predlaganem okvirnem znesku 717€. 

 

Izid glasovanja: 

Od 23 članov je glasovalo 18 članov. Od tega jih je 18 potrdilo sklep. Sklep je sprejet z veliko 

večino glasov. 

 

 

K točki 2) (Potrditev osnutka zapisnika 2. dopisne seje sveta staršev ) 

 

V osnutku zapisnika 2. dopisne seje so upoštevane vse pripombe članov prispele do srede 3. 7. 2019 

konec dneva. 
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Predlagan Sklep 2/3D/2019: 

Sprejme se zapisnik 2. dopisne seje sveta staršev z dne 24. 6. 2019 in se objavi ustrezno 

anonimiziran skupaj s sprejetimi pripombami udeležencev ter gradivom. 

 

Izid glasovanja: 

Od 23 članov je glasovalo 18 članov. Od tega jih je 18 potrdilo sklep. Sklep je sprejet z veliko 

večino glasov. 

 

 

K točki 3) (Razno) 

 

Kruno Bošnjak je k točki razno podal zapis, da ugotavlja, da nihče ni želel prevzeti odgovornosti ob 

pozivu predsednika, da naj določi, da je Sklep za delovne zvezke 1. dopisne seje sprejet, čeprav je bilo 

14 članov jasno proti ali vzdržanih. Očitno je vsem jasno, kaj je želel takrat svet staršev z glasovanjem 

povedati, le 1-2 članoma in ravnatelju morda ne. So pa na 2. dopisni seji člani sveta staršev pokazali, 

da se pač s sklepom za 888€ ne strinjajo, je še dodal. 

 

Bošnjak je še navedel: »Žalostno je, da smo morali sprejemati tako samoumevne sklepe, da podpiramo 

uporabo delovnih zvezkov (DZ), ker so se v javnosti s strani OŠ pojavile neresnične navedbe, da 

uporabe delovnih zvezkov v svetu staršev ne podpiramo oz. da smo jih ukinili. Kot je zapisal 

inšpektorat (20102-220-2019/9), je v primeru delovnih zvezkov prišlo celo do prekoračitve 

pristojnosti vodje učbeniškega sklada, ga. Darinke Vrbanac. Dodatno inšpektor ugotavlja, da je 

ga. Darinka Vrbanac starše v dopisu zavajala, da gre za sklepe učiteljskega zbora, medtem ko je 

šlo za njeno subjektivno mnenje, s čimer je poskušala vplivati na odločitve samostojnega organa 

sveta staršev. Starši so njen dopis razumeli kot grožnjo, dodaja inšpektor.«. Bošnjak nadalje 

povzema, da inšpektor še piše, da naj ravnatelj zagotovi ustrezno komunikacijo strokovnih 

delavcev. 

Žalostno se mu zdi tudi to, da so bili starši nekaterih oddelkov zaradi tega dodatno razburjeni in 

ugotavlja, da so posamezni člani sveta staršev te zavajajoče navedbe podprli in širili. Bošnjak se 

sprašuje zakaj redki posamezniki v svetu staršev razburjajo starše lastnega razreda, namesto da bi jim 

povedali resnico in jih pomirili s suhim dejstvom, da so spisek delovnih zvezkov prejeli na dom, kot vsako 

leto. 

 

Bošnjak Kruno je pozval ravnatelja, da denar šole (cca. 1500€ trenutno v povezavi: 

https://erar.si/placnik/64785/prejemnik/28162404/#transakcije) drugič raje usmeri drugam, v korist 

otrok in ne za morebitne obračune s svetom staršev zaradi morebitnih osebnih zamer ravnatelja 

do posameznikov. Zapisal je, ali je plačilo odvetniku g. Žalcu debel teden dni po izdelavi pravnega 

mnenja za članico sveta Mojco Frankovič, s katerim ga je ustrahovala, zgolj naključje? Bošnjak še 

navaja, da je prosil ravnatelja za pojasnila v zvezi s temi plačili. 

 

Glede navedb o NPZ ga. Štirn je Bošnjak Kruno zapisal, da jih ne more komentirati, ker poročila 

dejansko ni posredovala. Dodaja pa, da lahko pa povzame dejansko stanje 6. razredov iz uradnega 

dokumenta (Poročilo o LDN; http://www.osmjc.si/files/2017/10/porocilo_2017_18.pdf), ki je vse prej kot 

pozitivno in kaže, da po NPZ rezultatih OŠ MJ že dolgo šepa za povprečjem. 

https://erar.si/placnik/64785/prejemnik/28162404/#transakcije
https://erar.si/placnik/64785/prejemnik/28162404/#transakcije
https://erar.si/placnik/64785/prejemnik/28162404/#transakcije
http://www.osmjc.si/files/2017/10/porocilo_2017_18.pdf
http://www.osmjc.si/files/2017/10/porocilo_2017_18.pdf


3 
 

 
 

Kruno Bošnjak je posebej izpostavil, da je inšpektorat potrdil njegovo ugotovitev o neustrezni 

izobrazbi strokovnih delavcev, zaradi česar ga je članica sveta staršev ga. Štirn označila, da 

šikanira ravnatelja. Zapisnik IRSŠŠ 20102-450-2018/20 pravi "strokovna delavka Urška Petric ne 

izpolnjuje izobrazbenih pogojev za opravljanje nalog učitelja za dodatno strokovno pomoč pri 

premagovanju ovir ...". Kruno Bošnjak ugotavlja žalostno dejstvo, da če opozoriš na nepravilnost, se 

te lotijo posamezni člani sveta staršev, kot je ga. Štirn, ki imajo jasno podporo ravnatelja. Namesto da 

bi vsi starši sveta staršev in zaposleni na OŠ  stremeli k temu, da se zagotovi le najboljše za otroke. 

 

Bošnjaka tudi zanima, zakaj posameznih članov sveta staršev, ki največ pišejo in govorijo, kako so v 

svetu staršev "za dobro otrok", ne zanima, zakaj ravnatelj ni sprejel ponudbe za ustrezno dodatno 

strokovno pomoč socialnega pedagoga in zakaj je OŠ zavajala ZRSŠ, da mu ta pomoč ni bila ponujena. 

Neresnica je neresnica, kakorkoli jo obrneš. Bošnjak je še opozoril, da na pojasnilo, zakaj sta OŠ in 

ravnatelj namerno večkrat z neresnicami zavajala Zavod za šolstvo pa še vedno čakajo, saj tega 

pojasnila inšpektorat v zapisniku ni podal. Več je razvidno iz korespondence med ključnimi deležniki, 

ki je priložena pisanju g. Bošnjaka.  

 

Večkrat imenovani Kruno Bošnjak je v zvezi s poslovnikom napisal, da bo treba zaradi zaznanih anomalij 

v njem, tega dodatno doreči, spremeniti in da je poslovnik "živ" dokument. 

 

V zvezi s poslovnikom pa se Krunu Bošnjaku zdi zelo nekorekten poziv članice sveta staršev ga. 

Štirn, ki je nedavno pozvala svet staršev, da naj deluje proti zakonu (ZOFVI) in razrešuje lastne 

člane, ki njej niso po volji, da naj svet staršev upošteva poslovnik. Med 2. dopisno sejo pa se je 

je k njenem mnenju o poslovniku pridružil še ravnatelj, ki pa se, ko se je kršil poslovnik seje 

sveta zavoda za njegovo lastno korist, začuda ni oglasil. Bošnjak Kruno je povzel dogodke v 

svetu zavoda in zapisal, da je ravnatelj, v nasprotju s poslovnikom SZ, sklical 10. sejo, za lastno 

imenovanje, kar sam (zase), čeprav je to po poslovniku v domeni starega predsednika SZ. Dodal 

je, da je bil ravnatelj imenovan ponovno z minimalnim številom 6 glasov samo šolnikov. 

 

Bošnjak je navedel, da ker se mu nihče ni odzval na izpostavitev morebitnih kaznivih dejanj je zadevo 

podal v preučitev na policijo in da bo ta bo zadevo peljala naprej ali pa ovrgla. Tako bomo s temi 

vsebinami "nelegitimnega" sveta staršev v vsakem primeru zaključili. 

 

Bošnjak je še zapisal misel, da: samo zaradi lepih besed in lepega pisanja posamezniki še nimajo lepih 

namenov in samo zaradi preprostih ljudskih besed pa ne grdih namenov. 

 

 

Seja je bila zaključena 15. 7. 2019 konec dneva. 
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Zapisala Gordana Mikunovič  ________________________________________ 

 

 

 

Predsednik sveta staršev Dušan Kunaver _____________________________ 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Tabela glasov in odzivov članov 

- k točki 2) Osnutek zapisnika 2. dopisne seje sveta staršev z opombami članov 
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Iz tabele so razvidni glasovi članov sveta staršev v zvezi s predlaganimi sklepi glede na podana pravila 

in roke ob sklicu seje: 

 

Zap 

št.  

Član sveta staršev Svet staršev podaja soglasje za skupno 

nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih 

učnih gradiv za posamezen razred, 

prejeto 24.6.2019 od ravnatelja, v 

predlaganem okvirnem znesku 717€. 

Sprejme se zapisnik 2. dopisne seje 

sveta staršev z dne 24.6.2019 in se 

objavi ustrezno anonimiziran skupaj 

s sprejetimi pripombami 

udeležencev ter gradivom. 

 

1 GORDANA MIKUNOVIČ za  za  

2 MIRKO ĐAKOVIĆ potrjuje potrjuje 

3 ALES JUREJEVCIC ni odziva ni odziva 

4 MIRELA SOSTARIC potrjuje potrjuje 

5 JOŽE MIKETIČ potrjuje potrjuje 

6 DUŠAN KUNAVER potrjuje potrjuje 

7 ROMAN PLUT za za 

8 MAJA SCHWEIGER potrjuje potrjuje 

9 IVE VERGOT potrjuje potrjuje 

10 MITJA.FRANKOVIC potrjuje potrjuje 

11  MATEJA PRŠLJA ni odziva ni odziva 

12 SONJA GLAVICA potrjuje potrjuje 

13 TATJANA FERFOLJA ni odziva ni odziva 

14 MELITA ŠPEHAR HORVAT potrjuje potrjuje 

15 KRUNO BOŠNJAK potrjuje potrjuje 

16 VESNA MULLER potrjuje potrjuje 

17 PETRA PLANINC potrjuje potrjuje 

18 SUZANA ILINČIĆ potrjuje potrjuje 

19 MOJCA KUŽNER potrjuje potrjuje 

20 SONJA PAVŠE  

    GRABRIJAN 

potrjuje potrjuje 

21 BARBARA VRŠČAJ ni odziva ni odziva 

22 SIMONA ŠTIRN  ni odziva ni odziva 

23 GREGOR ŽALEC  potrjuje potrjuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


