
   

 

 
OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj 
T: 07 30 61 770 | E-pošta: OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si | Spletna stran: http://www.osmjc.si/  
 
Davčna številka: 38693313 | Matična številka: 5082765000 | Številka računa: SI56 0121 7603 0647 842 

 

 
Datum: 30. 9. 2022 
 
 

ZAPISNIK 
 

 
1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23, ki je bila v sredo, 28. 9. 2022, ob 18. uri v šolski jedilnici OŠ 
Mirana Jarca Črnomelj. 
 
Prisotnost: Na seji je bilo prisotnih 22 članov sveta staršev od 26, ravnatelj Boris Mužar, pomočnica ravnatelja 
Bernarda Starašinič in predstavnik staršev v svetu zavoda Krunoslav Bošnjak. 
Odsotnost sta opravičili Gordana Mikunovič in Juliya Gašperič, članici sveta staršev. 
 
Ravnatelj je člane sveta pozval h glasovanju o predlaganem dnevnem redu, ki so ga vsi člani prejeli 20.9.2022. 
Člani niso imeli pripomb, potrdili so ga soglasno. 
 
 
1. Predstavitev novoizvoljenih članov Sveta staršev, ugotovitev sklepčnosti in izbira zapisnikarja 
 
Ravnatelj je na uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Poklical je člane Sveta staršev posameznih 
oddelkov, da se predstavijo ostalim. Čestital jim je ob izvolitvi in njihovi pripravljenosti za dodatno delo, časovno 
obremenitev in prevzem odgovornosti. 
 
Za vodenje Sveta staršev v prejšnjem šolskem letu se je ravnatelj zahvalil g. Sašo Maleriču in njegovemu 
namestniku Luki Turku za konstruktivno in korektno delovanje. 
 
Za vlogo zapisnikarja je bil soglasno sprejet Toni Šikonja. 
 
 
2. Volitve predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev 
 
Ravnatelj je povedal, da postopek volitev predsednika Sveta staršev določa 8. člen poslovnika. Volitve so lahko 
javne ali tajne. Pozval je člane, da sprejmejo sklep o načinu glasovanja. 
 
Sklep 2 a Člani Sveta staršev soglašajo, da bodo predsednika sveta staršev izvolili z javnim glasovanjem. 
 
Ravnatelj je pozval člane k predlogom za predsednika in podpredsednika Sveta staršev. Več članov je za 
predsednika predlagalo Ingrid Žvab, ki se je s kandidaturo strinjala. Člani so jo soglasno potrdili za novega 
predsednika Sveta staršev.  
 
Sklep 2 b Predsednik Sveta staršev v šolskem leto 2022/23 je Ingrid Žvab.   
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Za podpredsednico je bila predlagana Katja Vinarnik, ki se je s kandidaturo strinjala. Člani so jo soglasno potrdili 
za novega podpredsednika Sveta staršev.  
 
Sklep 2 b Podpredsednik Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 je Katja Vinarnik.   
 
Ravnatelj je obema čestital ob izvolitvi in Ingrid Žvab predal vodenje seje. 
 
 
3. Seznanitev s Poročilom o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/22 
 
Ravnatelj je na kratko predstavil vsebino poročila, ki je bilo priloženo vabilu na sejo Sveta staršev. Na vsebino 
člani niso imeli pripomb oz. vprašanj. 
 
Sklep 3 a Člani soglasno potrdijo vsebino Poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 
2021/22 
 
 
4. Seznanitev in oblikovanje mnenja o Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2022/23 
 
Ravnatelj je na kratko predstavil vsebino Letnega delovnega načrta, ki je bilo priloženo vabilu na sejo Sveta 
staršev. Na vsebino člani niso imeli pripomb oz. vprašanj. 
 
Sklep 4 a Člani soglasno potrdijo Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2022/23 
 
 
5. Predlogi in pobude 
 
5 a  Članica poda vprašanje Zakaj šola ne uporablja eAsistenta?  
Ravnatelj odgovori, da trenutno v šoli uporabljajo informacijski sistem Lo.Polis, ki je praktično identičen sistemu 
eAsistent. 
 
5 b  Članica poda vprašanje glede prijave oddelka 6.c na televizijsko oddajo Mali šef Slovenije. Zanima jo, ali je 
šola zadolžena za prijavo tekmovalcev?  
Ravnatelj odgovarja, da šola ni neposredna povezana s samo prijavo učencev. Pojasni, da so bile vse informacije 
podane učencem in učiteljem na oddelčni ravni. 
 
5 c  Član izpostavi problem neurejenosti parkiranja na parkirišču pred šolo v dopoldanskem času. Posebej 
izpostavi nedelovanje potopnega količka in preveliko gnečo na parkirišču ob jutrih, ko starši pripeljejo svoje 
otroke v šolo. Poudari nevarnost predvsem za mlajše učence, ki so ji izpostavljeni ob trenutni situaciji, ko starši z 
avtomobili ob vzvratni vožnji zelo ogrožajo učence, ki prihajajo v šolo. 
Ravnatelj se strinja, da je trenutna situacija neprimerna in nevarna za učence. Odgovori, da je trenutno potopni 
količek v okvari zaradi številnih nezgod, ki so se zgodile v povezavi s tem. Oceni, da bi bilo popravilo finančno 
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zahtevno, vendar se strinja, da je potrebno situacijo na parkirišču urediti bodisi s popravilom potopnega količka 
bodisi s postavitvijo parkirne zapornice.  
Člani sveta izrecno zahtevajo od vodstva šole, da se situacija na parkirišču pred vhodom šole uredi. Soglasno 
sprejmejo naslednji sklep: 
 
Sklep 5 a Člani soglasno zahtevajo od šole, da se uredi trenutna situacija na parkirišču pred vhodom v šolo, ter 
da se ponovno vzpostavi prometni režim, ki zagotavlja varnost vseh učencev, staršev in zaposlenih. 
 
5 d  Član poda vprašanje glede možnosti izgradnje nadstreškov pri vhodih v učilnice 1. razredov.  
Ravnatelj odgovarja, da izgradnja nadstreškov ni v načrtu šole.  
Izpostavi se tudi problem prekomernega zadrževanja vode na samem vhodu v učilnice.  
Ravnatelj glede obeh zgoraj omenjenih težav poda predlog, da bi lahko učenci 1. razredov v svoje učilnice hodili 
skozi glavni vhod šole. Člani skupaj z ravnateljem predlagamo, da predstavniki 1. razredov to idejo predstavijo 
vsem staršem v oddleku, katerega predstavnika so. Na podlagi mnenj vseh staršev 1. razredov o tej temi, naj se 
oblikuje skupno mnenje, ki se ga predlaga šoli / ravnatelju. 
 
5 e  Članica poda vprašanje Zakaj učenci od 2. do 4. razreda malicajo v svojih razredih in ne v jedilnici kot ostali 
učenci v višjih razredih. 
Ravnatelj odgovarja, da takšna ureditev velja v največji meri zaradi izkoristka časa, poleg tega pa malicanje v 
razredu pripomore k boljšemu redu in vzgoji prehranjevanja učencev, saj so v razredu pod stalnim nadzorom 
učiteljev.  
 
5 f  Člana zanima ali lahko šola uredi prijavo posameznih učencev na športni dogodek Ljubljanski maraton 2022. 
Ravnatelj odgovori, da bo vprašanje posredoval športnim pedagogom, zaposlenim v šoli ter po prejemu 
odgovora z njihove strani posredoval odgovor. 
 
5 g  Članica postavi vprašanje glede zimskega športnega dneva za učence 1. triade. Zanima jo Zakaj se ne gre na 
športni dan na smučišče Gače v Črmošnjicah? 
Ravnatelj odgovarja, da tovrstna izvedba športnega dne predstavlja težave po finančni in varnostni plati, zato 
zaenkrat ne načrtjujejo spremembe kraja izvedbe zimskega športnega dne. 
 
5 h  Članico zanima ali so zaposleni na šoli usposobljeni za ravnanje ob alergijski reakciji (ob recimo piku žuželk). 
Zanima jo ali bo ta postopek predstavljen na tridnevnem usposabljanju zaposlenih na šoli iz prve pomoči? 
Ravnatelj pojasni, da učiteljem brez soglasja staršev, ni dovoljena nobena zdravstvena intervencija v primeru 
podobnih situacij. Predlaga, da se starši ob takih primerih (alergije na pike žuželk, sladkorna bolezen...) v prvem 
koraku obrnejo na oddelčnega učitelja, mu predstavijo težavo otroka in ga podučijo o postopku ravnanja v 
takšnih primerih. Učitelj pa o vsem tem obvesti vodstvo šole, da so vsi seznanji z zdravstvenim stanjem učenca in 
lahko ob neželenih zdravstvenih situacijah ustrezno ukrepajo.  
 
 
 
Seja je bila končana ob 19.15 
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Zapisal                                                                                                                                 Predsednik Sveta staršev 
Toni Šikonja                                                                                                                                     Ingrid Žvab 
 
  


