
 
OŠ KOMENDA MOSTE  

GLAVARJEVA CESTA 37  

1218 KOMENDA  

 

 
ZAPISNIK 

1. redne seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2015/16 

dne 28.9.2015, v prostorih šole v Komendi. 

 

 
PRISOTNI: vsi predstavniki oddelkov 

Ravnateljica šole: Mira Rek  

Pomočnica ravnateljice šole: Darinka Lipar  

Vodja šole v Mostah: Bernarda Hozjan 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev šole.  

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/2015.  

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016.  

4. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) učencev 6. in 9. razreda.  

5. Vzgojni načrt OŠ Komenda Moste  

6. Pobude in predlogi. 

 

 

K t. 1 Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev šole.  

Za predsednika je bil predlagan g. Miha Vogrinc in za namestnika je bil predlagan g. 

Miha Humar. 

 

Sklep 1:Predloga sta bila soglasno potrjena. 
 

Za zapisnikarja je bil predlagan in potrjen Peter Novak. 

 
K t. 2 Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/2015.  

Ravnateljica je podala povzetek poročila in sledila je razprava z vprašanji in 

pobudami.  

Podan je bil predlog, da se v poročilo zabeleži uspeh tekmovalcev orientacije na 

svetovnem prvenstvu.  

Sledila je diskusija o prikazu realizacije programa.  

 

Sklep 2: Poročilo je bilo soglasno sprejeto, z vključitvijo podanega predloga. 

 

K t. 3 Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016.  

Ravnateljica je prav tako podala poglavitne točke načrta, kjer je izpostavila 

prednostne naloge, kot so opisane v začetku LDN 2015/16. 

Sledila je razprava z vprašanji.  



 

Izpostavljena so bila dobra prizadevanja vodstva šole, da se starše in učence dobro 

seznani z interesnimi dejavnostmi, ter da so organizirali predstavitve dejavnosti tudi z 

zunanjimi mentorji. Ravnateljica je opozorila na zelo majhno udležbo staršev in otrok 

na spomladanskih predstavitvah dejavnosti. 

Ravnateljica je zagotovila, da so mentorji obveščeni, da poskrbijo, da se prvošolci 

vrnejo v razred po končani dejavnosti. 

Na vprašanje, zakaj v Komendi ni več dejavnosti, je bil podan odgovor, da je šola na 

dveh lokacijah in prihaja do prevelike obremenitve  kadra, če  bi  izvajali dejavnosti 

na obeh lokacijah. 

Pobuda : Prišlo je do predloga, da bi predstavitve dejavnosti imeli le v septembru.  

 

Sledilo je vpašanje o načrtovani ekskurzijiza učencev 9.razreda, ki obiskujejo izbirni 

predmet nemscino. Ali je res, da obiščejo iste lokacije kot jih bodo sicer pri rednem 

šolskem izletu? V odgovoru smo slišali, da predmet iz nemščine ter izlet povezan z 

njim pripravlja učiteljica, katere matična šola je v Kamniku, in sledi njihovemu 

delovnemu načrtu. Zato šola na sestavo programa ekskurzije ni imela vpliva. Gre pa 

za izbirni predmet in udeležba na izletu je prostovoljna. 

 

Naslednje vprašanje je bilo, kako  učitelji prepoznavajo in obvladujejo nasilje med 

otroci. Vsako leto se učitelji vključujejo v projekte, v okviru katerih se usposabljajo 

za reševanje problematike nasilja na šoli. Ker se kader učiteljev tudi menja, nekateri 

učitelji še niso šli skozi to usposabljanje.  

 

Poslednje vprašanje je bilo glede možnosti, da šola priskrbi zajtrk za otroke, ki pridejo 

zgodaj na jutranje varstvo. Prejeli smo odgovor, da so do sedaj za zajtrk bili 

zainteresirani trije (3) starši od okoli 20 otrok, ki pridejo zgodaj, kar je premalo, da bi 

se zajtrk organiziral. Drugi otroci prinesejo s seboj nekaj hrane, spet drugi počakajo 

do malice, ostali otroci pa pridejo že do 7.30 ure. 

 

Sklep 3: LDN za šolsko leto 2015/16 se potrdi. 

 

K t. 4 Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) učencev 6. in 9. razreda.  

Ravnateljica je prikazala uspeh učencev 6. in 9. razreda po predmetih ter v primerjavi 

z nacionalnim povprečjem. Ugotavljali smo, da so učenci naše šole nad nacionalnim 

povprečjem. 

Sledila je diskusija o prikazu rezulatov.  

Pobuda: Eden izmed strašev je dal pobudo, da bi v poročilu bili prikazani tudi 

rezultati NPZ iz prejšnjih let. 

 

Sklep 4: Porocilo o NPZ-ju je bilo sprejeto.  

 

K t. 5.Vzgojni načrt OŠ Komenda Moste  

Ravnateljica se je opravičila za pozno pošiljanje vzgojnega načrta. Predstavniki v 

svetu in starši niso imeli dovolj časa, da bi načrt proučili. 

 

Sklep 5: Pripombe na vzgojni načrt se lahko pošljejo g. Mihu Vogrincu, 

najkasneje do 5.10. Na tej seji se o vzgojnem načrtu ne glasuje.  

 

 



K t. 6Pobude in predlogi 

Prvo vprašanje se je nanašalo na previdnost kuharjev na alergije otrok. Ravnateljica je 

poudarila, da morajo starši vsako leto znova sporočiti alergike, saj lahko prihaja do 

sprememb.   

 

Podan je bil predlog, da bi bil jedilnik na spletni strani že v nedeljo za naslednji teden. 

 

Nekateri starši so menili, da je obveščanje staršev po elektronski pošti za razna 

predavanja, ki se izvajajo popoldan, dober način informiranja staršev. Ravnateljica je 

povedala, da je zelo malo tistih staršev, ki el. naslovov šoli niso posredovali (lani jih 

je bilo približno 20) in da se bo šola takega načina obveščanja posluževala.  

 

Premajhne porcije pri kosilu v Komendi in možnost ponovnega obroka. Učenci vedno 

dobijo dodatne porcije, izjema je hrana, ki se streže po kosih (kosi mesa ali npr. 

palačinke). 

 

Vprašanje domačih nalog pred pročitnicami, zakaj jih dobijo? Nekateri starši so 

izrazili željo, da naloge otroci dobijo, drugi, da je ne dobijo. Mnenje vodstva je, da 

prepustimo to presojo učiteljem. 

 

Teža torbic za drugi razred. Ker je en drugi razred v Mostah v zgornjem nadstropju, 

naj učiteljica opozori otroke, da bodov torbicah nosili samo tisto, kar rabijo in naj v 

šoli puščajo, kar ne rabijo. Vodstvo šole obljubi, da bodo učiteljice učence še enkrat 

opozorile, naj ne nosijo vsega vsak dan v torbi. 

 

Garderobne omarice v prehodu do jedilnice so razmetane, stvari se izgubljajo ali 

izginjajo. Nekaj predmetov je pozabljenih. Starši naj se sproti oglasijo po morebitne 

izgubljene predmete. 

Obešalniki v omarah se bodo spustili nižje, da jih otroci lahko dosežejo. 

 

Prišla je tudi pobuda, da bi organzirali tečaj za Power point že v 4. oz 5. razredu.To 

dilemo smo reševali že preteklo leto in takrat je bilo povedano, da  učenci Power 

point spoznajo v 6. r. v okviru projekta Računalniško opismenjevanje. Tudi starši so 

menili, da pred 6. razredom ni potrebe po učenju omenjenih orodij, ker se to za 

potrebe osnovne šole še ne potrebuje.  

 

Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede količinskega popusta za e-asistenta, če imajo 

starši več otrok. Vodstvo šole na to nima vpliva. 

 

Predlog glede postajališč šolskega avtobusa. Postajališča naj se na nek način (lahko so 

to hišne številke pri postajališču), dajo na splet. Občina naj bi označila postajališča 

avtobusa. Vodstvo obljubi, da bo na spletni strani šole objavilo mesta postajališč 

šolskega kombija.  

 

Podano je bilo vprašanje, zakaj so prvošolci izvedeli pozno za razred in za učitelja, le 

en teden prej. V odgovoru smo slišali, da je razlog za to naknadno vpisovanje in 

izpisovanje učencev v 1. razred (vpis traja do 1.9.). Pri oblikovanju je potrebno 

upoštevati več faktorjev, med drugim tudi enakomerno številčno razporeditev 

učencev v oddelkih in posledično kadrovsko pokritost z drugo strokovno delavko. 

 



Izrečena je bila pohvala učiteljici 3. r za uspešno izvajanje programa Brian Gym v 

razredu.  

 

Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj z rolerji in skiroji učenci ne smejo v šolo? 

Odgovor: Otroci z rolerji in skiroji na cesto sploh ne smejo, lahko se vozijo samo po 

pločniku. Le teh pa v Komendi ni veliko. Vstop z rolerji je v šolo prepovedan. 

 

Podana je bila pobuda, da bi zaprosili občino, da omeji hitrost v Suhadolah na 30km/h 

in postavi hitrostne ovire.  

 

Omenjeno je bilo, da se na avtobusni postaji  pri trgovini Tuš od dežju nabere velika 

količina vode, ki ne odteče ter na problem križišča pri Tušu.  

 

Starši naj učimo otroke pravilne vožnje s kolesom, saj se v Mostah pri trgovini Laneni 

cvet in pri gasilskem domu vozijo po levi strani.  

 

Pri vožnji s kolesom po šolski poti se učenci bojijo traktorjev, ko hitro vozijo po poti. 

Grejo raje po pločniku. Pri šoli v Komendi gredo kolesarji na prehod, ker ne pridejo 

čez cesto zaradi avtomobilov, kar je naboljša rešitev.  

Starši moramo prvi poskrbeti za varnost otrok v prometu!1.10. bo potekala akcija 

Bodi viden v Mostah na križišču pri gasilnem domu. 

 

Zastavljeno je bilo vprašanje glede možnosti specifikacije cen posameznih storitev-

izletov. To je možno dobiti na željo staršev. 

  

Omenjen je bil nesporazum glede nabave škatel za naravoslovje in tehnologijo za 5. 

Razred. Prihodje leto naj šola poskrbi za drugačen način naročanja potrebščin za NIT. 

 

Podana je bila prošnja, da se starše obvesti, kolikšen bo morebiten prispevek staršev 

za posamezen dan dejavnosti. 

 

Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede možnosti prevoza v šolo za jutranje 

dejavnosti. Podan je bil odgovor, da se učence vozi samo na reden pouk. 

 

Vprašanje je bilo zastavljeno tudi glede nastopa deklic, namreč, zakaj deklicam ni 

bilo omogočeno nastopati na šolski veselici (delovna sobota), čeprav je bilo sprva že 

vse dogovorjeno, potem pa na vrat na nos odpovedano? 

Odgovor: Nastop ritmične gimnastike na šolski veselici ni bil možen, ker je bila 

izvedba zunaj. Če bi bilo slabo vreme, bi se vse odvijalo v telovadnici in bi takrat 

lahko nastopile. Vodja šole v Mostah zagotovi, da jih bodo pozvali k nastopu ob 

primernih priložnostih. 

Zakaj deklice niso nastopale ne zaključni prireditvi? 

Odgovor: zaključne prireditve ni bilo 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na izvajanje gimnastike. Zakaj sta potrebna dva 

izvajalca (letos je na novo še eno društvo) za ritmično gimnastiko - obe ponujata 



izključno šolsko ritmiko in obe za razredno stopnjo. Gre za nagajanje večletni 

izvajalki na naši šoli? Po zadovoljstvu nas ni nihče nič vprašal, da bi to lahko bil 

razlog in ga niti ne sprejmemo. 

Odgovor: V šoli v Mostah imamo v šolskem letu 2015/16 dva izvajalca ritmične 

gimnastike, Športno društvo As in  Tjašo Šeme-RKG, ki izvaja treninge tudi v 

Vodicah. V Vodice so v preteklosti hodili tudi učenci OŠ Komenda Moste, sedaj pa 

imajo krožek v šoli v Mostah in se jim ni potrebno voziti. Vpisanih imajo 8 otrok. 

 

Ob koncu seje je bila izpostavljena še problematika premajhne telovadnice v Mostah. 

Na prihodnjo sejo sveta staršev se povabi župana občine Komenda. 

*** 

 

Zapisnik napisal:     

Peter Novak 

     Predsednik sveta staršev OŠ Komenda Moste 

Miha Vogrinc, l.r. 


