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Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj 

Ulica Otona Župančiča 8 

8340 Črnomelj 

Datum:  7. 10. 2019 

Številka: 031-12/2019-ZAP 

ZAPISNIK 

12. seje sveta zavoda, ki je bila v ponedeljek, 30. septembra 2019, ob 18. uri v učilnici 5. c razreda. 

Prisotni: člani sveta zavoda Gordana Mikunovič, Roman Plut, Krunoslav Bošnjak, Anica Želježnjak, 

Stanislav Žlak, Jožica Šterbenc, Katja Kocjan Plut, Marjana Lujić, Nada Zupanič, predsednica sveta 

zavoda Palmira Šašek, ravnatelj Boris Mužar, pomočnica ravnatelja Bernarda Starašinič, predsednica 

sindikata SVIZ OŠ Mirana Jarca Črnomelj Andreja Vraničar, zapisnikarica Vladka Schweiger. 

Manjkal je Boštjan Majerle.  

Palmira Šašek je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost. 

Predstavila je predlagani 

dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje sveta zavoda z dne 18. 6. 2019 

2. Obravnava in sprejem Poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šol. leto 2018/19 

3. Obravnava rezultatov NPZ učencev 6. in 9. razreda za šolsko leto 2018/19  

4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole za šol. leto 2019/20 

5. Predlogi in pobude 

 

Člani sveta zavoda (v nadaljevanju: člani) niso imeli pripomb na predlagani dnevni red in so soglasno 

sprejeli 

sklep: predlagani dnevni red 12. seje sveta zavoda je soglasno potrjen. 

K točki 1) Člani so v tednu po seji prejeli zapisnik 11. seje (zapisnik priložen) s prošnjo za pripombe in 

dopolnitve. Do roka, ki ga je navedla tajnica, smo prejeli pripombe Gordane Mikunovič in jih vnesli v 

zapisnik. Po roku je šoli in vsem članom pripombe na zapisnik poslal Krunoslav Bošnjak. Menil je, da 

je zapisnik napisan pristransko, njegove izjave pa cenzurirane. Ker ni pojasnila k 5. odstavku na 8. 

strani, se iz zapisnika razume, kot da Krunoslav Bošnjak laže, saj so učitelji sejo zapustili samovoljno. 

Nada Zupanič je nasprotovala izrazu »samovoljno«, ker je ta izraz neprimeren in ne drži. V zapisniku 

3. seje sveta staršev z dne 8. 5. 2019 tudi ni zapisano, da učiteljev po tej točki ni bilo več na seji, zato 

zapisnik vsak lahko bere tako, kot da so bili še vedno na seji in pri obravnavi ostalih točk dnevnega 

reda niso podali nobene pripombe na razpravo članov sveta staršev. 
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Ravnatelj Boris Mužar: predsednik sveta staršev se je po zaključku obravnave točke dnevnega reda v 

zvezi z delovnimi zvezki zahvalil vsem za sodelovanje, poleg učiteljem tudi ravnatelju in pomočnici.  

Tako so vsi našteti zapustili sejo. Predsednik ga je odslovil s seje, čeprav so v nadaljevanju obravnavali 

zadeve (nasilje med učenci, zagotavljanje dod. strokovne pomoči učencem), pri katerih bi moral biti 

prisoten ravnatelj.  

Krunoslav Bošnjak je povedal, da je iz zapisnikov sej sveta staršev razvidno, da se v preteklih letih 

ravnatelj sej, na kateri so starši odločali o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in gradiv za naslednje 

šolsko leto, ni udeleževal. 

Ravnatelj je temu pritrdil in obenem pojasnil, da ga ni bilo le na sejah, ko je bila to edina točka 

dnevnega reda.   

Po razpravi so člani sveta staršev soglašali, da se 5. odstavek na 8. strani spremeni v »Krunoslav 

Bošnjak je rekel, da so učitelji zapustili sejo sveta staršev, kot je bila vsakoletna praksa«. 

Sklep 12/1) Zapisnik 11. seje je potrdilo 8 članov, 2 sta bila vzdržana. 

K točki 2) Predsednica Palmira Šašek je povedala, da je poročilo o uresničitvi letnega delovnega 

načrta šole za šol. leto 2018/19 obravnaval in sprejel učiteljski zbor na seji 23. 8. 2019, svet staršev pa 

je bil z njim seznanjen 26. 9. 2019. Poročilo je predstavil ravnatelj Boris Mužar (poročilo priloženo). 

Krunoslav Bošnjak: ali so odločbe inšpektorata zajete v poročilu? 

Ravnatelj Boris Mužar: odločb inšpektorata v poročilu ni, navedeno je le dejstvo (v poročilu o delu 

ravnatelja), da je ravnatelj v lanskem šolskem letu veliko časa porabil za pripravo gradiv in odgovorov 

na prijave inšpektoratu za šolstvo in šport, informacijskemu pooblaščencu in policiji. 

Sklep 12/2) Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19 je potrdilo 9 

članov, 1 je bil proti. 

K točki 3) Poročilo o rezultatih NPZ je del poročila o uresničitvi LDN za preteklo šolsko leto. Podal ga 

je ravnatelj. Poudaril je, da smo zelo zadovoljni z rezultati NPZ pri učencih 9. razreda, saj so bili nad 

slovenskim povprečjem. Nekoliko pod povprečjem so bili učenci 6. razreda pri slovenščini in 

matematiki, pri angleščini pa nekoliko nad povprečjem. 

Krunoslav Bošnjak: kateri so vzroki za rezultate nekaterih učencev pod 10 %? 

Nada Zupanič: pri angleščini so trije učenci 6. razreda pisali pod 10 %, to niso bili učenci Romi. Ti 

otroci vedo, da rezultati ne štejejo nikamor, testa po slušnem razumevanju niso več reševali. Učenci v 

9. razredu so pri NPZ bolj zavzeti, potrudijo se za čim boljši rezultat.  

Sklep 12/3) Poročilo o rezultatih NPZ učencev 6. in 9. razreda v šol. letu 2018/19 je bilo soglasno 

sprejeto. 

K točki 4) Tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 (LDN priložen) je predstavil ravnatelj Boris 

Mužar. Učiteljski zbor ga je obravnaval in sprejel 24. 9. 2019, svet staršev pa 26. 9. 2019.  

Gordana Mikunovič: smernice zdrave prehrane predvidevajo delovno skupino, ki se ukvarja s 

prehrano učencev v šoli – ali je v njej tudi predstavnik staršev? 
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Ravnatelj je povedal, da imajo starši predstavnika v skupini. Ker je tematika vedno in vse bolj 

aktualna, je predvideno srečanje o tej temi v razširjenem obsegu, tudi s člani iz sveta staršev.    

Gordana Mikunovič: že na svetu staršev je vprašala, ali lahko ravnatelj svojo osnovno nalogo, 

hospitiranje učiteljev, prepusti kolegom, sam pa hospitacije opravi le pri učiteljih začetnikih. 

Ravnatelj je povedal, da učitelji napišejo izčrpna poročila o svojih opažanjih. Prvo leto so bila ta 

poročila bolj prijazna do kolegov. Zahteval je, da napišejo realna poročila o svojih opažanjih in tega 

navodila se držijo. Sintezo vseh poročil opravi ravnatelj, ugotovitve predstavi učiteljskemu zboru na 

seji.  

Gordana Mikunovič: je sedaj poskrbljeno za otroke s posebnimi potrebami. 

Ravnatelj je povedal, da zagotavljamo vso potrebno pomoč socialnega pedagoga (5 ur) in le eno uro 

logopeda, saj potrebnega kadra močno primanjkuje v celotni Sloveniji.  

Roman Plut je predlagal, da se v bodoče v LDN-ju ločijo zakonsko predpisani ukrepi od neobveznih, ki 

jih izvede šola sama; recimo meritve elektroinstalacij, strelovoda, izobraževanje za varstvo pri delu in 

požarno varnost (obvezni ukrepi). 

Anica Želježnjak je zanimalo, ali učence tujce poučujemo slovenščino. 

Ravnatelj je povedal, da nam ure plača MIZŠ in jih učitelji opravljajo. 

Pomočnica ravnatelja je povedala, da imamo v letošnjem šol. letu 14 takih učencev, je pa te ure težko 

spraviti v urnik. 

Anica Želježnjak je vprašala, ali še merimo vrednosti radona v stavbi. 

Ravnatelj Boris Mužar je potrdil, da z meritvami nadaljujemo v 1. razredih, kjer so izmerjene mejne 

vrednosti plina radona. V zvezi s sanacijo tega problema je dogovorjen za srečanje z V. P. Kostelec in 

J. Migaličem iz Občine Črnomelj, predvidoma naslednji teden bosta obiskala šolo. 

Gordano Mikunovič je zanimalo, ali je z zaklepanjem vrat v šoli ogrožena požarna varnost. 

Ravnatelj je pojasnil, da inšpektorica za požarno varnost ni pristala na to možnost. Glavna vhodna 

vrata je možno odpirati od znotraj kot sistem požarnih vrat.  

Gordana Mikunovič je apelirala v imenu staršev, da učencem, ki želijo obiskovati računalniški krožek, 

to omogočimo.  

Ravnatelj je povedal, da se zavedamo, da je interes velik, vendar smo omejeni kadrovsko, saj je 

računalničarka le za polovičen delovni čas zaposlena na naši šoli. 

Pomočnica ravnatelja ga je dopolnila, da smo včasih računalništvo lažje organizirali, saj smo imeli dve 

računalniški učilnici. Učenci se v eno učilnico težko razvrstijo. Računalniški krožek v 2. in 3. razredu 

izvajajo razredničarke, v  ostalih razredih računalničarka.  

Gordana Mikunovič je pohvalila, da se učitelji usposabljajo iz znanja podjetništva, saj je v današnjem 

času znanje iz tega področja pomembno in potrebno.  
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Sklep 12/4) Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 je bil soglasno potrjen. 

K točki 5)  

a) Predsednica je v zvezi s pripombo Krunoslava Bošnjaka na zapisnik 11. seje sveta zavoda o potrebi 

po snemanju sej sveta zavoda člane ponovno pozvala k premisleku o tej temi. Potrebno bi bilo 

spremeniti poslovnik o delu sveta zavoda in pridobiti soglasje članov.  

Oktobra 2018 smo na seji sprejeli sklep, da se v zapisnike pišejo samo sklepi, razprave pa ne. Vsebino 

zapisnika določa 63. člen Poslovnika o delu sveta zavoda. V njem piše, da morajo biti zapisani podatki 

o poteku in delu seje in tudi razpravljalci, ki so sodelovali v razpravi. Glede na težave, ki jih imamo pri 

odločanju o zapisnikih, je člane povprašala, ali so spremenili mnenje o snemanju sej.  

Ravnatelj je povedal, da Občina Črnomelj že nekaj časa pripravlja nov odlok o ustanovitvi za vsak 

zavod (šolo) posebej. Ravno danes so ga iz Občine Črnomelj obvestili, da so za vse šole v občini 

določili pooblaščeno osebo za podajanje informacij javnega značaja. 

Roman Plut je menil, da sprememba poslovnika ni težava, potrebno je vložiti amandma. 

Gordana Mikunovič je predlagala, da bi počakali na spremembo odloka, če bo res pripravljen v 

kratkem. 

Stanislav Žlak je povedal, da soglasja za snemanje sej ne bo podal.  

Predsednica je vprašala, ali pridobimo mnenje informacijskega pooblaščenca o snemanju sej. 

Gordana Mikunovič se je strinjala, da bi pridobili pravno mnenje in se seznanili z ukrepi, ki jih mora 

svet sprejeti pred začetkom snemanja sej sveta zavoda. 

Sklep 12/5a) Sveta zavoda pošlje informacijskemu pooblaščencu in pooblaščeni osebi za informacije 

javnega značaja, ki jo je določila Občina Črnomelj, vprašanje v zvezi s potrebnimi ukrepi pred 

začetkom snemanja sej sveta zavoda. O pridobljenem mnenju obvesti vse člane sveta zavoda. 

Gordana Mikunovič bo predsednici Palmiri Šašek pomagala pripraviti vprašanja za informacijskega 

pooblaščenca. 

b) Ravnatelj je povedal, da je svet staršev na seji 26. 9. 2019 sprejel sklep o pobudi svetu zavoda za 

večjo prometno varnost učencev šole na Kolodvorski ulici. Starši so opozarjali na slabo osvetljen 

prehod za pešce, preveliko hitrost na tem delu, o možnosti postavitve cestne grbine. Svet zavoda naj 

pošlje dopis z opisom stanja pristojnim. 

Po razpravi so člani sprejeli 

sklep 12/5b) Svet zavoda bo pripravil dopis za   Občino Črnomelj, Policijo Črnomelj in Direkcijo za 

ceste Slovenije, v kateri bo opisal prometno (ne)varnost na Kolodvorski ulici in ostalih črnih točkah v 

okolici šole. Pri tem bo predsednici Palmiri Šašek pomagala Gordana Mikunovič. 

c) Krunoslav Bošnjak je opozoril na realizacijo sklepov 11. seje in sicer o zagotavljanju dodatne 

strokovne pomoči učencem šole. Na kršenje pravic učencem je v lanskem šolskem letu večkrat 

opozarjal. Če bi svet zavoda takoj reagiral, o kršitvah ne bi obvestil inšpektorata. Ravnatelj se na to ni 

odzival. Inšpektorat za šolstvo in šport je njegove navedbe potrdil. 
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Predsednica Palmira Šašek je menila, da je šola s tem, ko je  odločbo inšpektorata za šolstvo in šport 

poslala vsem navedenim v zapisniku 10. seje, ravnala pravilno in zadevo s tem zaključila. Iz odločbe je 

razvidno, da so bili otroci tudi v lanskem šolskem letu deležni pomoči, kar je kot primerno prepoznal 

tudi Zavod za šolstvo. Inšpektorat je ravnatelju naložil, da v letošnjem šolskem letu ustrezno 

strokovno pomoč zagotovi in iz LDN-ja je razvidno, da je to storil.   

Ravnatelj je dopolnil, da v odločbi piše, da je bila škoda, narejena otrokom, neznatna. V odločbi so 

opisane tudi okoliščine, ki so bistvene za ta primer. Ni samo šola odgovorna za takšno situacijo. 

Krunoslav Bošnjak je menil, da bi otroci dobili ustrezno pomoč, če bi svet zavoda deloval. Osebne 

zamere med ravnateljema ne bi imele vpliva na zagotavljanje DSP učencem. 

Gordana Mikunovič: tudi njej se zdi, da je zadeva z odločbo inšpektorata zaključena.  

Predsednica je predlagala, da člani sprejmejo sklep, da se razprava o zagotavljanju dodatne strokovne 

pomoči učencem z odločbami v šol. letu 2018/19 zaključi. 

č) Krunoslav Bošnjak: ravnatelj je na seji sveta staršev 26. 9. 2019 povedal, da bo poslovnik o delu 

sveta staršev poslal v pregled pravniku. To se mu zdi nedopustno in nepotrebno trošenje denarja. 

Gordana Mikunovič: ravnatelj na seji sveta staršev ni rekel tega. Pritrdilno je le odgovoril na 

vprašanje članov sveta staršev, če bi šola lahko zagotovila finančna sredstva, da bi  poslovnik 

pregledal pravnik. Vendar ta odločitev na svetu staršev po razpravi ni bil sprejeta (prebrala sklep iz 

zapisnika 1. seje sveta staršev, iz katerega je razvidno, da bodo starši bodo poiskali druge možnosti). 

Krunoslav Bošnjak je opozoril, da je šola trošila denar za odvetniške storitve v več primerih, tudi 

tistih, ko bi vse informacije lahko našla na spletu (informacije javnega značaja).   

Anico Želježnjak je zanimalo, ali je svet staršev pooblastil člane sveta zavoda, predstavnike staršev, da 

na seji sveta zavoda zastavijo vprašanja v zvezi s poslovnikom. 

 

 

Seja je bila končana ob 20.20. 

 

Predsednica sveta zavoda Palmira Šašek _____________________ 

Zapisala Vladka Schweiger ________________________________ 

 

 

 

 

 


