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Svet staršev 

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj 

Župančičeva 8 

8340 Črnomelj 

 

 

Številka: 013-2/2019/2-I/ZAP 

Datum: 26. 6. 2019 

 

 

Z A P I S N I K 
2. enodnevne dopisne seje sveta staršev, sklicane v ponedeljek, 24. junija 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 otrok OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

2. Potrditev osnutka zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev 

3. Razno 

 

V vabilu so bili člani zaprošeni, da se na kratko dopisno sejo hitro odzovejo in ustrezno glasujejo k 

točkam. Pri glasovanju so lahko člani tudi vzdržani. Da bi šolske vsebine zaključili skupaj z našimi otroci 

je predsednik prosil člane, da svoje glasove k predlaganima sklepoma sporoči še isti dan sklica seje, 

24. 6. 2019 do konca dneva, na e-naslov dusan.kunaver@gmail.com in zaželeno hkrati tudi v vednost 

zapisničarki na e-naslov goga.mikunovic@gmail.com. 

 

Predsednik Dušan Kunaver je predlagal hitro potrditev sklepov na enodnevni seji oz. predvsem sklepa, 

da se svet staršev strinja z uporabo delovnih zvezkov v šoli, saj mu do sedaj niti ustno niti pisno nikoli 

nihče od članov ni rekel drugače. 

 
Simona Štirn je po sklicu hitre dopisne seje opozorila, da se upošteva 15. člen poslovnika sveta staršev, 
ki v dopisni seji ob glasovanju narekuje najprej 3-5 dnevni rok za podajo mnenj o glasovani temi in nato 
še 3-5 dnevni rok za glasovanje, potem ko predsednik posreduje vsa mnenja. 

 

Do konca dneva je kljub enodnevni seji glasovalo 20 članov od 23. 

 

Predsednik je na začetku dodal, da imamo objave na spletni strani šole in v medijih, ki govorijo 

neresnice, da so člani sveta staršev proti uporabi delovnih zvezkov. Če je kateri od članov bil tudi 

načelno ves čas proti uporabi vseh DZ lahko sedaj to tudi izkaže. Ugotovil je še, da vse to ne bi bilo 

potrebno, če bi se ravnatelj ustrezno in pravočasno odzval na 3. sklep iz 3. redne seje SS in podal 

odgovor zakaj je cena delovnih zvezkov na OŠ Mirana Jarca Črnomelj toliko večja, kot v raziskavi 113 

šol ZASSS. Posledično tudi vse glasove proti in vzdržan na predhodni 1. dopisni seji razumeti, kot odziv 

članov na ravnateljevo ignoranco do sklepov sveta staršev. 

 

 

K točki 1) (Soglasje k uporabi delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv otrok OŠ Mirana Jarca Črnomelj) 

 

Predsednik je uvodoma zapisal, da žal staršem pravilnik ne dovoljuje ugotavljanja skupne nabavne cene 
(iz pojasnil učiteljskega zbora in javnih objav šole na spletu) zato predlaga splošno potrditev uporabe 
delovnih zvezkov. Prav tako je predsednik naslovil tako vprašanje na inšpektorat od koder je prišel 
odgovor, da "Iz 12. člena Pravilnika o upravljanja učbeniških skladov ne izhaja, da bi predsednik sveta 
staršev določil ceno. To je v pristojnosti ravnatelja.". 
 

Predsednik je dodal, da ga žalosti dejstvo, da je g. ravnatelj v torek 18. 6. 2019, ko je predsednika SS 

pisno nazaj pozval k izvedbi dopisne seje (kljub predhodnemu pozivu predsednika), že takrat ni navedel 

končne pravilne cene za delovne zvezke katero naj bi svet staršev lahko potrdil z 2. dopisno sejo. 

Ravnatelj je navedel tudi, da že ima pravno mnenje odvetnika, ki pa ga ni poslal svetu staršev vse do 

petka 21. 6. 2019. 

mailto:dusan.kunaver@gmail.com
mailto:goga.mikunovic@gmail.com
http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2018-1.pdf
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Tekom dneva, potem, ko je velika večina članov že javno potrdila tudi 2. sklep s ponovnim pozivom 

ravnatelju, da svetu staršev v skladu s pravilnikom posreduje končno in pravilno skupno nabavno ceno 

za delovne zvezke, je ravnatelj g. Mužar posredoval v priponki dopisa novo ceno delovnih zvezkov in 

učnih gradiv za šolsko leto 2019/20. Pojasnila iz zahteve sveta staršev iz 3. sklepa 3. redne seje zakaj 

imamo tako veliko razliko (skoraj dvakratno ceno delovnih zvezkov) na naši šoli v primerjavi z raziskavo 

ZASSS 113 šol, pa v odgovoru ravnatelja ni bilo. 

 

Ravnatelj je odgovor svetu staršev podal v izogib nadaljnjega vključevanja inšpektorata in hkrati na 

koncu odgovora navedel, da je sam podal svojo novo pobudo za presojo na inšpektorat. 

 

Predsednik Kunaver je predlagal, da člani sveta staršev, objav in pojasnil skrbnika učbeniškega sklada 

in učiteljskega zbora OŠ, ki so nasprotne pravilniku, konstruktivno ne komentiramo, saj ministrstvo 

v navodilih jasno navaja, da je za obveščanje skrbnikov in drugih zaposlenih o navodilih in okrožnicah 

v pristojen ravnatelj šole.  

 

Predlagan Sklep 1/2D/2019: 

Svet staršev na zaključni enodnevni 2. dopisni seji sprejema sklep, sporoča in podaja soglasje, 

da je vedno in da tudi v naprej podpira uporabo ustreznih delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za otroke naše šole. Sklepu se dodaja poziv članom sveta, da če se kdo z uporabo 

delovnih zvezkov ni in ne strinja, naj to tudi jasno zapiše. 

 

Predlagan Sklep 2/2D/2019: 

Ne potrdi se prvotno predlagane skupne nabavne cene za 888€ iz sklepa 1/1D/2019, saj je šola 

sporočila, da je ta napačna. Pozivamo ravnatelja, da nam v skladu s pravilnikom posreduje 

končno in pravilno skupno nabavno ceno za delovne zvezke. 

 

Izid glasovanja: 

Od 23 članov je glasovalo 19 članov. Od tega jih je 19 potrdilo vsebino obeh sklepov, 3 se niso 

odzvali in eden je po končani seji, zgolj načelno, vse sklepe potrdil. Sklepa sta sprejeta z veliko večino 

glasov. 

 

 

K točki 2) (Potrditev osnutka zapisnika 1. dopisne seje sveta staršev) 

 

V zapisniku so bile upoštevane in vnesene vse pripombe članov prispele do nedelje 23. 6. 2019 konec 

dneva.  

 

Predlagan Sklep 3/2D/2019: 

Svet staršev na zaključni enodnevni 2. dopisni seji sprejema sklep, da se potrdi in objavi 

ustrezno anonimiziran zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev skupaj s sprejetimi pripombami 

udeležencev ter gradivom.  

 

Izid glasovanja: 

Glasovalo je 19 članov, in vsi so potrdili predlagani sklep. Sklep je sprejet. 

 

 

K točki 3) (Razno) 

 

Tekom seje je predsednik Kunaver zvečer posredoval še odgovor ministrstva (MIZŠ) oz. g. Aleša 

Ojsterška, vodje Sektorja za razvoj izobraževanja na ministrstvu, z dne 24. 6. 2019 v zvezi z pozivom 

ravnatelja g. Mužarja v petek 21. 6. 2019, da naj svet staršev ustavi svoje aktivnosti (takratno potrjevanje 

zapisnika 1. dopisne seje) do ugotovitev inšpektorata. 

"Spoštovani predsednik sveta staršev gospod Kunaver!  Hvala vam za dodatna pojasnila glede 

zapisnika dopisne seje. V tem trenutku ocenjujem, da bi bilo za proces zelo koristno, če kot predsednik 

zagotovite izvedbo dopisne seje do konca. To je predsednikova dolžnost. Zapis sklepov in potrditev 

zapisnika bo v nadaljevanju omogočalo vodenje nadaljnjih korakov, kar dokument v fazi osnutka sedaj 

otežuje. Važno je, da zapisnik izkaže dejstva -  kako je kdo glasoval.". 

 

Na podlagi odgovora MIZŠ je predsednik zaključil, da je imel prav, ko je v petek, kljub nasprotnemu 

pozivu ravnatelja, nadaljeval z aktivnostmi (sprejemom zapisnika), ki so v dobrobit vsem.  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/ucbeniki/navodila_za_upravljanje_ucbeniskih_skladov/
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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 Sklep 1/2D/2019: Svet 

staršev na zaključni 

enodnevni 2. dopisni 

seji sprejema sklep, 

sporoča in podaja 

soglasje, da je vedno in 

da tudi v naprej podpira 

uporabo ustreznih 

delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za 

otroke naše šole. Sklepu 

dodaja poziv članom 

sveta, da če se kdo z 

uporabo delovnih 

zvezkov ni in ne strinja 

naj to tudi jasno zapiše. 

Sklep 2/2D/2019: Ne 

potrdi se prvotno 

predlagane okvirne 

skupne nabavne cene 

za 888€ iz sklepa 

1/1D/2019, saj je šola 

sporočila, da je ta 

napačna. Pozivamo 

ravnatelja, da nam v 

skladu s pravilnikom 

posreduje končno in 

pravilno skupno 

nabavno ceno za 

delovne zvezke. 

 

Sklep 3/2D/2019: Svet 

staršev na zaključni 

enodnevni 2. dopisni 

seji sprejema sklep, 

da se potrdi in objavi 

ustrezno anonimiziran 

zapisnik 1. dopisne 

seje sveta staršev 

skupaj s sprejetimi 

pripombami 

udeležencev ter 

gradivom. 

 

1 GORDANA MIKUNOVIČ potrjuje potrjuje potrjuje 

2 MIRKO ĐAKOVIĆ potrjuje potrjuje potrjuje 

3 ALES.JUREJEVCIC potrjuje potrjuje potrjuje 

4 MIRELA.SOSTARIC potrjuje potrjuje potrjuje 

5 JOŽE MIKETIČ potrjuje potrjuje potrjuje 

6 DUŠAN KUNAVER potrjuje potrjuje potrjuje 

7 ROMAN PLUT potrjuje potrjuje potrjuje 

8 MAJA SCHWEIGER potrjuje potrjuje potrjuje 

9 IVE.VERGOT potrjuje potrjuje potrjuje 

10 MITJA.FRANKOVIC brez odziva brez odziva brez odziva 

11  MATEJA PRŠLJA potrjuje potrjuje potrjuje 

12 SONJA GLAVICA potrjuje potrjuje potrjuje 

13 TATJANA.FERFOLJA potrjuje potrjuje potrjuje 

14 MELITA ŠPEHAR 

HORVAT 

potrjuje potrjuje potrjuje 

15 KRUNO BOŠNJAK potrjuje potrjuje potrjuje 

16 VESNA MULLER potrjuje potrjuje potrjuje 

17 PETRA PLANINC potrjuje potrjuje potrjuje 

18 SUZANA ILINČIĆ potrjuje potrjuje potrjuje 

19 MOJCA KUŽNER potrjuje potrjuje potrjuje 

20 SONJA PAVŠE  

    GRABRIJAN 

brez odziva brez odziva brez odziva 

21 BARBARA VRŠČAJ brez odziva brez odziva brez odziva 

22 SIMONA ŠTIRN  potrjuje potrjuje potrjuje 

23 GREGOR ŽALEC  glas oddal prepozno 

(potrjuje) 

glas oddal prepozno 

(potrjuje) 

glas oddal prepozno 

(potrjuje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


