
OSNOVNA ŠOLA NAKLO 
SVET STARŠEV 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV ZAVODA OŠ NAKLO V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 
z dne 26. septembra 2013 

 

Sestanek za predstavnike staršev vrtca in šole je potekal v zbornici šole, začel se je ob 18. uri. 

Prisotni predstavniki staršev: Matjaž Zupin Muzik, Anita Ažman Jere, David Toporš, Andrej Valjavec, 
Eva Traven, Jerneja Savernik, Andreja Avsenek, Anja Mohar Kozjek, Maja Gantar, Zinka Zavrl Križaj, 
Irena Gril, Monika Lampič, Luka Konjar, Bojana Kelbel, Gabrijela Jošt, Mojca Resman, Lidija Balantič, 
Alenka Brezavšček, Janez Gregorčič,  Biserka Drinovec, Tanja Kokalj, Luka Šparovec, Helena Krampl 
Nikač, Zdravko Cankar, Magda Miklavčič Pintarič, Boštjan Aljančič, Marjeta Hutter, Primož Povše, Ana 
Zupin Muzik, Urška Begelj, Kristina Babič, Sandra Smodiš, Tjaša Fic, Anja Kolendo, Nataša Marinšek, 
Petra Hafnar 
 
Prisotni predstavniki šole: ravnatelj Milan Bohinec, pomočnica ravnatelja mag. Tatjana Lotrič Komac 
in pomočnica ravnatelja mag. Gabrijela Masten 
 
Odsotni: Vesna Kramer, Alenka Golob, Svetlana Vukelid, Gregor Žnidaršič, Samo Šepič, Lucija Lunar 

Prisotnost so opravičili: Simon Žnidar, Manca Gorenc in Helena Thilakarathna Velikanje. 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev nalog in pristojnosti sveta staršev 
2. Imenovanje predsednika in zapisnkarja sveta staršev za šolsko leto 2013/2014 
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. rednega sestanka sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 
4. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela OŠ Naklo v šolskem letu 2012/2013 
5. Letni delovni načrt 2013/2014 
6. Volitve predstavnika staršev v svet zavoda 
7. Razno 

 
 
K točki 1: Predstavitev nalog in pristojnosti sveta staršev 
 
Nove in stare člane sveta staršev je nagovoril ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec in predstavil naloge in 
pristojnosti sveta staršev. 
 
 
K točki 2: Imenovanje predsednika in zapisnkarja sveta staršev za šolsko leto 2013/2014 
 
Ravnatelj je člane sveta pozval, naj imenujejo predsednika in zapisnikarja. Predlagal je, da mandat 

predsednika nadaljuje g. Boštjan Aljančič, ki se je s kandidaturo strinjal. 

Člani sveta staršev so soglasno potrdili Boštjana Aljančiča za predsednika sveta staršev zavoda OŠ 

Naklo za šolsko leto 2013/2014. 

Za zapisnikarja sveta staršev se je javila Ana Zupin Muzik. Člani sveta staršev so jo soglasno potrdili. 



 

K točki 3: Pregled in potrditev zapisnika 2. rednega sestanka sveta staršev v šolskem letu 
2012/2013 
 

Predsednik sveta staršev je prebral zapisnik 2. rednega sestanka sveta staršev v šolskem letu 

2012/2013 in sklepe sveta staršev. 

Ravnatelj je kratko komentiral točke zapisnika glede komisije za prehrano in  dela na podružničnih 

šolah. Posebej je poudaril, da se nadaljuje s prakso jutranjega varstva za učence od 2. do 5. razreda, 

kar financira Občina Naklo. Povedal je, da so učiteljice staršem predstavile nov način dela v oddelkih 

podaljšanega bivanja, ki poteka brez težav, napovedal predstavitev poročila dela šolskega sklada. 

Glede problema vandalizma je povedal, da kamere v garderobah še niso inštalirane, saj trenutno ni 

potrebe, ima pa dovoljenje staršev, pridobil je tudi soglasje informacijske pooblaščenke. 

Zapisnik so prisotni člani sveta staršev soglasno potrdili. 

 

K točki 4: Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela OŠ Naklo v šolskem letu 2012/2013 
 

Poročilo je podal ravnatelj Milan Bohinec, ker so prisotni poročilo prejeli po pošti, se v podrobnosti ni 

spuščal. Dotaknil se je naslednjih točk poročila: 

- Organizacija dela: OŠ Naklo je v lanskem šolskem letu obiskovalo 516 otrok, 426 na matični 

šoli, 52 na podružnični šoli v Dupljah in38 na podružnični šoli v Podbrezjah, učenci so bili 

vključeni v 27 oddelkov priznanih s strani ministrstva, ustanovitelj je financiral dodatne 

oddelke na podružnicah. Šolsko leto je potekalo po šolskem koledarju.  

- Sodelovanje med starši in šolo. 

- Skupnost učencev šole: pripombe učencev na življenje in delovanje v šoli (npr. motijo jih 

polomljene klopce ob igrišču, zbrisane črte na nogometnem igrišču, učitelji v čevljih); v okviru 

skupnosti so se učenci udeležili Otroškega parlamenta. 

- Zbiralna akcija starega papirja. 

- Bilanca šolskega sklada (stanje, narejeno delo, načrti). 

- Kadrovske zadeve. 

- Investicije za izboljšanje pogojev za delo (Znesek vlaganj je znašal 26.500 EUR). 

- Pouk: Poleg rednega pouka se je izvajal še dodatni in dopolnilni pouk, na šoli je 26 učencev z 

odločbami in otroci s posebnimi potrebami, z njimi so delali specialni pedagogi ter učitelji. Na 

šoli je organiziran tudi dodatni pouk in veliko različnih interesnih dejavnosti. Na dobro delo 

kaže uspeh učencev, dosegli so kar 61 zlatih priznanj. Učenci sodelujejo pri bralnih značkah, 

tako Prešernovi kot iz tujih jezikov, lansko leto so zelo uspešno sodelovali v projektu RTV 

Slovenija v oddaji Radia Hudo! Učenci so se izkazali z nadpovprečnimi rezultati nacionalnih 

preizkusov znanja. Kot vsako leto so bili organizirani naravoslovni, športni, kulturni, tehniški 

dnevi in dnevi dejavnosti ter 5 taborov oz. šol v naravi. 

- Realizacija pouka, izbirni predmeti, ure dodatne strokovne pomoči. 

- Poročilo strokovnih služb (delo knjižnice, svetovalne službe). 



- Zdravstveno varstvo in prehrana. 

- Vrtec: V programe predšolske vzgoje je bilo vključenih 236 otrok, vključeni so bili v 13 

oddelkov, v vsakem oddelku sta dve strokovni delavki. Osnovo za vzgojno-izobraževalno delo 

v vrtcu predstavlja kurikulum za vrtce. Poslovni čas vrtca je prilagojen željam staršev. Tudi v 

vrtcu se odvija obogatitveni program, otroci in strokovne delavke sodelujejo v različnih 

akcijah, natečajih in projektih (Čustva odpirajo um, portfolio, Mali sonček, netopirnica, 

Pasavček,  projekt Živalski svet v vrtcu v Naklem in Od zrna do kruha v vrtcu Duplje; v vrtcu v 

Dupljah so sodelovali v projektu Zdravje v vrtcu, vsi oddelki vrtca Naklo so sodelovali v 

projektu Slovenski tradicionalni zajtrk). V okviru plačljivega dodatnega programa se izvaja 

tečaj plavanja za predšolske otroke, ki ga delno financira Občina Naklo. Vrtec se povezuje in 

sodeluje z drugimi institucijami v okolici. Spomaldi je potekal vpis v vrtec za nove otroke. 

Izbrani sta bili tudi novi imeni za vrtca, v Naklem ne bo več Rožle, temveč Mlinček,  v Dupljah 

bo dobil ime Jelka. 

Ravnatelj je poročal, da se je 30. 8. zaključil razpis za izbiro izvajalcev del za izgradnjo novega vrtca. 

Ko bo potekel čas za pritožbe, se bo gradnja začela, pričakuje se, da bo nov vrtec jeseni 2014 odprl 

svoja vrata. V Dupljah so se vzpostavili trije novi oddelki. V Naklem jih bo v novem vrtcu 11. 

Na vprašanje staršev je ravnatelj pojasnil, da ni namen šole in župana, da bi se obseg oddelkov v 

Dupljah skrčil, ko bo odprt nov vrtec v Naklem. 

Ravnatelj je opisal stanje gradnje prizidka v Dupljah, poročal o težavah pri gradnji (višina podtalnice, 

problemi dosedanje drenaže) in izrazil prepričanje, da je pravilno, da so se odločili za tako veliko 

investicijo. Zaveda se, da imajo učenci sedaj moteno delo, a se ne pritožujejo. Zagotovljena so tudi 

finančna sredstva za nadaljevanje investicije drugo leto. 

 

Predsednik sveta staršev je predlagal 

potrditev  

Poročila o uresničevanju programa življenja in dela Osnovne šole Naklo v šolskem letu 2012/2013, 

kar so prisotni storili soglasno. 

 

K točki 5: Letni delovni načrt 2013/2014 
 
Ravnatelj je povedal, da je Letni delovni načrt za to šolsko leto živ dokument, da se stvari v njem še 

spreminjajo. 

Ravnatelj je starše obvestil, da se bodo spremenili in poenotili elektronski naslovi OŠ Naklo. 

Staršem je pojasnil, da sta trenutno predstavnika staršev v svetu zavoda Polona Zupan in Simon 

Žnidar, 3. član manjka, ker dosedanji nima več otrok v OŠ Naklo, zato smo danes dolžni izvoliti 

nadomestnega člana. 

Ravnatelj je zgoščeno predstavil naslednje točke iz letnega delovnega načrta: 



- Svetovalna služba 

- Knjižnica 

- Spremembe šolskega zvonca 

- Zaposleni kader, strokovni sodelavci 

- Novo poimenovanje predmetov 

- Delovni čas šol – jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

- Šolski koledar 

- Skrb za zdravje in šolska prehrana 

- Vozni redi avtobusov, šolski kombi 

- Hišni red: objavljen je na spletni strani, na novo je dodan del o redu v oddelkih podaljšanega 

bivanja 

- Manjše učne skupine: pri pouku ni več diferenciacije, država vseeno dopušča delo v manjših 

skupinah 

- Interesne dejavnosti 

- Predmetnik 

- Dnevi dejavnosti, tabori in šole v naravi (v 2., 4. in 5. razredu) 

- Tekmovanja 

- Projekti: Labirint spoznavanja, Čustva odpirajo um, dveletni Projekt v okviru Comenius – 

povezovanje s partnerskimi šolami v Evropi, projekt e-šolska torba in e-učbeniki s poudarkom 

na naravoslovnih predmetih (Zato je bilo na novo postavljeno brezžično omrežje. Učenci in 

učitelji 8. razreda bodo dobili na uporabo 31 tablic.), elektronski listovnik učenca. 

- Povezovanje šole z okoljem (prireditve, praznovanje rojstnih dnevov starejših občanov, 

sodelovanje na krajevnem prazniku, sodelovanje z domom starostnikov) 

- Program dela v vrtcu: vrtec bo tudi naprej sodeloval v projektu Čustva odpirajo um, razvijali 

bodo gibalno motoriko in spoznavali naravo. V vrtcu je večje število otrok kot lansko leto, 

vključeni so v 13 oddelkov. Tudi vrtec bo dobil nov elektronski naslov. Ravnatelj je predstavil 

kadrovsko razporeditev, tehnični kader, poslovni čas vrtca. V program dela spada 

obogatitveni program: pevski zborček, različni projekti, natečaji. Tudi v vrtcu bodo zbirali star 

papir. Nadaljevali bodo s projektom Portfolio, Lutka, dober dan, Mali sonček, izdelovali bodo 

lutke za otroke v bolnicah. Med plačljivimi dejavnostmi je ravnatelj podčrtal plavalni tečaj za 

predšolske otroke, ki ga še vedno 70% plača Občina. 

 

Na vprašanje staršev je ravnatelj povedal, da vrtec ostaja odprt do 16.15. Starši so povedali, da imajo 

nekatri željo po daljšem poslovnem času, vsaj do 16.30, nekateri do 17.00. Ravnatelj je pojasnil, da bi 

poslovni čas podaljašali, če bi več kot trije otroci ostajali dlje časa in bi starši izrazili to željo na 

obrazcih, ki so jih izpolnjevali ob začetku leta. Letos so le trije starši napisali, da želijo, da bi bil vrtec 

odprt do 16.30. Obstaja tudi problem glede kadra, potrebno bi bilo spremeniti ceno vrtca. Pomočnica 

ravnatelja gospa Gabrijela Masten je izrazila mnenje, da imajo občutek, da ni potrebe po daljšem 

delovnem času, povedala je, da zjutraj dejansko obstaja potreba, da je vrtec odprt ob 6.00, nekateri 

starši bi otroke radi pripeljali celo prej. Starši so predlagali, da bi bila ena skupina bolj popoldanska. 

Ravnatelj je starše pozval, da na vprašalniku napišejo, do kdaj resnično potrebujejo varstvo.  

Starši so izpostavili  vprašanje skupin v nivojskem pouku v 9. razredu. Ravnatelj je povedal, da 

skupine ne ostajajo enake kot v 8. razredu, vsako leto se oblikujejo na novo. Vse skupine imajo 



možnost doseči vse ocene, od 1 do 5; nekateri  učenci se lahko sami odločijo, da pišejo test za 

najvišjo oceno 3. 

Starši so nato začeli razpravo o ocenjevanju v nivojskem pouku, izrazili so mnenje, da nimajo vsi 

učenci enakih možnosti, da niso vsi enako vredni, ker pišejo test za največ 3. Izpostavila se je tudi 

strokovna napaka učiteljice in zavračanje učenke od sodelovanja na tekmovanju. Ravnatelj je 

povedal, da razume starše glede slabih izkušenj in da želi, da se v prihodnje taki problemi rešijo z 

razredničarkami in tudi z njegovim posredovanjem.  

Starše je zanimalo glede šolske prehrane, konkretno glede kruha, ki je učencem vedno na voljo. 

Predlagajo, da bi bilo vedno na voljo sadje, saj med otroki obstaja problem prevelike teže.  Ravnatelj 

je povedal, da se mu zdi pravilno, da se kruh, ki je ostal od malice, porabi. Povedal je, da je danes 

okoli šole pobiral hruške, od malice pa je ostala cela gajbica hrušk. Danes je v šoli ostalo veliko kosil, 

kar 32 otrok ni prišlo na kosilo, čeprav so bili prijavljeni. Učenci so imeli kulturni dan in so jedli svoje 

malice namesto šolskih obrokov. Šola je dolžna ostanke zavreči. Učenci pa so kupončke za kosilo 

vrnili, zato mora šola sama plačati stroške kosila. Ravnatelj je zato predlagal, da bi se moralo kosilo 

odjaviti do 8.00, ne da se kupončki vračajo. Ravnatelj je pokazal fotografije ostankov sadja, zelenjave 

in kosmičev, ki ostajajo od malice in kosila. Ravnatelj je še povedal, da je šola v shemi »sadje« in da 

bo sadje ponujeno velikokrat, ne pa vsak dan. V septembru je bilo sadje na jedilniku 10 dni. 

Starši so vprašali, koliko učencev ima malico zastonj, saj mislijo, da se s hrano slabše ravna, če je 

zastonj. Ravnatelj pove da 210.  

Tudi drugi starši se strinjajo, da bi se kosila moralo odjavljati do 8.15 zjutraj. 

 

Ravnatelj  in starši so predlagali, da se sprejme 

sklep: 

Kosilo je potrebno odjaviti do 8.15 zjutraj, v nasprotnem primeru se kuponček za kosilo plača. 

Sklep so starši potrdili. 

 

Starši iz vrtca v Dupljah so opozorili, da otroci v 1. oddelku potrebujejo več mlečne prehrane, saj so 

nanjo navajeni. Ravnatelj je pojasnil, da kuharica ne more skuhati za vsak oddelek posebej, druga 

ovira so tehnične možnosti trenutno v Dupljah (tudi v šolski kuhinji je problem možnosti kuhanja za 

tako raznoliko prehrano).  Zato ne more obljubiti več mlečne prehrane v 1. oddelku vrtca Duplje. 

Povedal je tudi, da starši niso enotni glede mlečne prehrane. 

 

Predsednik sveta staršev je predlagal 

Potrditev letnega delovnega načrta 2013/14 

Predstavniki staršev so z dvigom rok soglasno potrdili letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014. 



 
 
 
K točki 6: Volitve predstavnika staršev v svet zavoda 
 

Predsednik sveta staršev je povedal, da so predstavniki staršev dolžni izvoliti nadomestnega 

predstavnika staršev v svetu zavoda, saj prejšnji nima več otrok v OŠ Naklo. Objasnil je tudi funkcijo 

predstavnika staršev v svetu zavoda. 

Ravnatelj je razložil, da od treh predstavnikov s strani staršev v Svetu zavoda mora eden prihajati od 

staršev otrok v matični šoli, eden od staršev otrok v eni od podružničnih šol, eden od staršev otrok v 

vrtcu. Nadomestni predstavnik, ki bo imenovan vsaj do 14. januarja 2014, mora prihajati od staršev, 

ki imajo otroka v vrtcu. 

Ravnatelj je pozval predstavnike staršev otrok v vrtcu, da se nekdo od prisotnih javi.  

Javil se je Primož Povše. 

 

Sprejme se  

sklep: 

Nadomestni predstavnik staršev v svetu zavoda je Primož Povše. 

 

K točki 7: Razno 

Predsednik sveta staršev je povedal, da bo vse člane obveščal preko elektronske pošte, po tej poti 

tudi želi reševati nekatere probleme. Želi, da se mu predstavijo problemi že vnaprej, tako bi se lahko 

nekateri reševali že pred sestanki. 

Starše je zanimalo glede potrdila za odsotnost otroka iz vrtca zaradi bolezni več kot 10 dni, ki ga je 

potrebno v zdravstvenem domu plačati. G. Zdravko Cankar je povedal, da se mu ne zdi pravilno, da se 

zahteva plačljivo potrdilo, meni da na Občini takega pravilnika ne bi sprejeli, če bi vedeli, da je 

potrebno potrdilo plačati. Ravnatelj je predlagal, da svet staršev oblikuje predlog in ga posreduje 

Občinskemu svetu.  

 

Sprejme se  

sklep: 

Svet staršev pooblasti g. Zdravka Cankarja, da v  Občinskem svetu posreduje glede spremembe 

tega pravila. 

 



Starši otrok s podružničnih šol so izpostavili vprašanje popoldanskih športnih dejavnosti na 

podružničnih šolah. Zanimalo jih je, kako se je ravnatelj opredelil do predloga, da bi se organiziral 

prevoz s podružničnih šol na matično šolo za te dejavnosti. Ravnatelj je pojasnil, da nima športnega 

pedagoga, prav tako obstaja problem glede urnika voženj šolskega kombija. Ravnatelj je zagotovil, da 

bodo poskušali najti rešitev glede prevoza v Naklo s šolskim kombijem. Starši pa so predlagali, da bi 

starši plačali prevoz na podružnične šole nazaj iz Naklega. 

Starši so dali pobudo, da bi se prva ura pouka prestavila na 7.30. Ravnatelj pa je na ta predlog 

odgovoril, da obstajajo omejitve zaradi prostorske stiske šole in posledično problema oblikovanja 

urnika.  

Starši so tudi opozorili na neprimerno izražanje učiteljev – psovke. Ravnatelj se je zavezal, da bo 

poskušal problem osebno rešiti. 

Starši so pomočnico ravnatelja za vrtec vprašali glede zdravstvenih težav v vrtcu in visoke obolelosti v 

zadnjem času. Zanimalo jih je, ali je bila sporočena kakšna informacija o tem, za kakšno bolezen gre. 

Pomočnica ravnatelja je povedala, da so obvestili Zavod za zdravstveno varstvo in da se situacija 

spremlja. Ravnatelj je starše seznanil s tem, da so na šolah in v vrtcih povečali higienske ukrepe. 

Pomočnica ravnatelja je še povedala, da misli, da gre za virozo, podatkov z Zavoda za zdravstveno 

varstvo še nimajo in da se podobne okužbe pojavljajo tudi drugod. Ravnatelj je povedal, da je danes 

dobil tudi dopis z Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, dopis bo jutri objavljen na spletni strani šole.  

Starši so ravnatelja vprašali o možnostih plačevanja položnic za starše, ki imajo v šoli več otrok, če bi 

se lahko plačevalo preko ene položnice. Ravnatelj je zagotovil, da za šolo ni težav, če starši sami 

združijo položnice. 

Starše je zanimalo glede specifikacije stroškov na položnicah, ko gre npr. za ceno kulturnega dne. Zdi 

se jim, da so stroški včasih visoki. Ravnatelj je pojasnil, da so stroški včasih spremenljivi in da bi zelo 

podrobne specifikacije pomenile dodatno delo. Ravnatelj je še opozoril, da se veliko otrok športnih 

dni ne udeležuje, zato ostajajo avtobusi prazni, nastajajo pa nepotrebni stroški. Povedal je tudi, da 

načeloma učitelji sporočajo ceno vstopnin. 

Starši 2. razreda so izpostavili vprašanje odhajanja otrok k zobozdravniku. Zanima jih, če obstaja 

možnost, da bi iz ambulante kdo prihajal po otroke, ki pozabijo priti na pregled. Problem je predvsem 

glede mlajših otrok. Izpostavili so še problem naročanja otrok, ravnatelj je povedal, da zaposleni v 

ambulanti niso zaposleni v šoli, bo pa poskusil rešiti problem. 

Starši so še enkrat izrazili željo, da se uredi problematika slabega odnosa otrok do prehrane. 

Predlagali so posebno razredno uro. Ravnatelj je menil, da bi bilo to problematiko dobro predstaviti 

na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka. 

Ga. Magda Miklavčič Pintarič je svetu poročala o delovanju šolskega sklada. Povedala je, da so bili v 

lanskem letu iz tega denarja realizirani nadstrešek učilnice na prostem, šolski vrt in terasa v 

Podbrezjah. Za naprej je načrtovan nakup novih igral pri vrtcu Rožle. Ker se  kmalu načrtuje gradnja 

novega vrtca in je prestavitev igral draga, so sklenili, da se v vrtcu Rožle letos investira v kaj drugega. 

Starši so poudarili problem slabih in dotrajanih igral ob vrtcu Rožle, predlagali so prestavitev novih 

igral, ki jih je postavila Občina. Ravnatelj je razložil, da je za ta igrala Občina Naklo pridobila evropska 

sredstva in morajo stati na javnem prostoru. Ravnatelj je še povedal, da nihče ne more zagotoviti, da 



bo nov vrtec z novimi, kvalitetnimi igrali zgrajen septembra. Glede začasne rešitve pa je povedal, da 

bodo otroci morali potrpeti še zadnje leto brez novih igral.  

Starše je zanimalo, čigava so obstoječa igrala v Dupljah, saj da so igrala večkrat zaklenjena, na koga se 

ob takih primerih obrniti. Ravnatelj je pojasnil, da so odprta za vse, da igrala zjutraj odpira kuharica, 

zvečer jih zaklepa varnostna služba. V primeru, ko so zaprta, se lahko kontaktira tudi njega. 

Starši so želeli vedeti tudi več podrobnosti glede projekta e-šolska torba in e-učbenik. Pomočnica 

ravnatelja Tatjana Lotrič Komac je povedala, da bo v projektu sodeloval samo en 8. razred, o tem 

bodo učenci in starši obveščeni na sestanku. 

Predsednik je ob 20.46 uri zaključil 1. sestanek sveta staršev v šolskem letu 2013/2014. 

 

Ana Zupin Muzik      Boštjan Aljančič 
zapisnikarica       predsednik sveta staršev 
 

 

 

 

 


