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ZAPISNIK 
 
1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem letu 2012/2013, 
ki je potekala dne 25. 9. 2012, s pričetkom ob 18. uri, v šoli v Komendi. 
 
PRISOTNI: 
Člani sveta staršev vseh oddelkov. 
 
Ravnateljica šole: Mira Rek 
Pomočnica ravnateljice: Darinka Lipar 
Vodja šole v Mostah: Bernarda Hozjan 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: / 
ODSOTNI BREZ OPRAVIČILA: / 
 
DNEVNI RED: 
1. Kratek pregled Pravil delovanja sveta staršev OŠ Komenda Moste in volitve 
predsednika ter namestnika predsednika sveta staršev. 
2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/2012. 
3. Razprava o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2012/2013. 
4. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) učencev 6. in 9. razreda.  
5. Imenovanje novega člana v UP šolskega sklada OŠ Komenda Moste in v pritožbeno 
komisijo. 
6. Pobude in predlogi. 
 
Predlagani dnevni red 1. seje je bil soglasno sprejet. 
 
AD 1 Kratek pregled Pravil delovanja sveta staršev OŠ Komenda Moste in volitve 
predsednika ter namestnika predsednika sveta staršev. 
 
Člani in članice smo pregledali Pravila delovanja sveta staršev OŠ Komenda Moste. 
Po krajši razpravi je bil za predsednika sveta staršev predlagan g. Boštjan Dolmovič, za 
namestnico predsednika sveta staršev pa ga. Nina Avguštin.  
 
Sklep: 
predsednik sveta staršev v šol. letu 2012/2013 je g. Boštjan Dolmovič, namestnica 
predsednika sveta staršev pa ga. Nina Avguštin.  
 
AD 2 Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2010/2011. 
Ravnateljica ga. Mira Rek je poročala o številu oddelkov v šoli v Komendi in v šoli v 
Mostah, o številu učencev, o učnem uspehu v šol. letu 2011/2012, o realizaciji obveznega 
in razširjenega programa (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, 
tečaji, šole v naravi, tabori, individualni pouk, dnevi dejavnosti, delo z nadarjenimi), o 
uspehih in priznanjih učencev na različnih tekmovanjih, o realizaciji interesnih dejavnosti,  
o sodelovanju šole s starši in okoljem (predavanja, svet staršev), o projektih in drugih 
dejavnostih, ter o investicijah v preteklem šolskem letu.  
Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu je bila 100 %. 



 
Sklep:  
Člani sveta staršev smo z dvigom rok potrdili Poročilo o realizaciji LDN za šolsko 
leto 2011/2012. 
 
 
AD 3 Razprava o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2012/2013 
 
Ravnateljica ga. Mira Rek je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013: 
 
1. S prenovljenim Učnim načrtom prihaja do težav pri predmetih Naravoslovje in Biologija, 
ker učbeniki prenovi ne sledijo dovolj hitro. Na primer: učna snov 8. in 9. razreda je 
zamenjana skoraj v celoti, a kljub temu učbenik za 9. razred ne ustreza popolnoma 
predpisani snovi za 8. razred. Zato je g. Železnik svojim učencem pripravljen pomagati in 
jim posredovati svoje lastno gradivo. Ker je gradivo za posamezen razred zelo obsežno 
(cca 70 strani), ga je nemogoče kopirati za vse učence. Težav pri posredovanju gradiva 
učencem 7., 8. in 9. razreda načeloma ni, so pa večje težave v 6. razredu. 
  
Po krajši razpravi o načinu posredovanja gradiva za 6. razred je bil sprejet naslednji sklep: 

 učenci, ki že imajo elektronski naslov, prejmejo gradivo po elektronski pošti; 
 učenci, ki elektronskega naslova nimajo, starši pa svojega ne želijo 

posredovati, prinesejo ključek USB, na katerega se naloži gradivo; 
 šola natisne 3 izvode, ki bodo na voljo v knjižnici tistim učencem, ki gradiva 

ne morejo prejeti na nobenega od zgoraj navedenih načinov. 
 
2. Dejavnosti 

 V Letnem delovnem načrtu so pri športnih dnevih za prvo triado navedena dva 
(skladno z učnim načrtom) nekoliko daljša pohoda kot doslej. 

 
 Športni dan v Bit centru 

Šola v sodelovanju z Bit centrom vsako leto organizira en športni dan za nižje razrede. 
Zaradi pomislekov o smiselnosti tako pripravljenega športnega dneva in finančni 
obremenitvi staršev nam je vodja enote v Mostah, ga. Bernarda Hozjan, te aktivnosti 
natančneje predstavila: 
- Aktivnosti so različne (plezalna stena, squash, tenis, badminton, aerobika, fitnes...) za 
vsak razred, za vsak razred se izvajajo 3 različne aktivnosti, tako da se ponovi največ ena 
aktivnost. 
- Bit center se odlikuje glede organizacije, kakovosti in primernih kapacitet. 
- Skupni strošek za tak dan znaša cca. 9 evrov. 
Sklep:  
Športni dan se izvede tudi letos, zelo pomembno je obvestilo staršem z 
obrazložitvijo in navedenimi aktivnostmi. 
 

 V vsaki triadi se izvede po en tabor. 
- Drugi razred letos odhaja na 3-dnevni tabor v Osilnico, v CŠOD, zato tabor ni preveliko 
finančno breme za starše.  
- 7. razred na taboru izvede pet dni dejavnosti.  
Sklep: 
Če imajo starši finančno stisko, naj se na Šolski sklad obrnejo s prošnjo za finančno 
pomoč, saj je polovica sredstev Šolskega sklada namenjena pomoči socialno 
ogroženim učencem. 
 



4. Kadrovska zasedba šole (vodstvo šole, učitelji razredne stopnje, učitelji predmetne 
stopnje: 
- na porodniškem dopustu je trenutno 5 delavk; 
- z letošnjim šolskim letom se je upokojila učiteljica glasbene vzgoje, ga. Alenka Drčar, na 
njeno delovno mesto je prišla ga. Marjeta Čimžar, tudi zborovodja, ki bo odslej vodila vse 
pevske zbore na šoli. 
 
5. Dnevni časovni razpored 
- Veliko dilemo predstavlja odmor za kosilo v šoli v Komendi, saj je odmor dolg le 15 
minut in učencem ne omogoča, da v miru použijejo kosilo. Po daljši in dokaj burni razpravi 
je bil sprejet predlog ravnateljice. 
Sklep: 
Učenci, ki imajo na urniku 5 ur, gredo na kosilo po končanem pouku (po 5. uri), zato 
je odmor po 5. uri dolg 5 minut. Vsi ostali učenci gredo na kosilo po 6. uri, prednost 
imajo učenci, ki pouk nadaljujejo še 7. in 8. uro. Po 6. uri se uvede 20-minutni 
odmor, ki traja od 13.40 do 14.00 ure in je namenjen razdeljevanju kosila. Med 7. in 8. 
uro ni odmora, ker se izjemoma izvajajo le izbirni predmeti v blok uri. 
 
2 člana sta se glasovanja vzdržala, ostali člani so predlog podprli z dvigom roke.  
 
- Z velikimi težavami se pri razdeljevanju kosila srečujejo tudi v šoli v Mostah, ker je 
učencev, ki so prijavljeni na kosilo zelo veliko: 210 (lani 170), število zaposlenih, ki delajo v 
kuhinji, in prostor pa ostajata nespremenjena. Poleg tega so prvošolčki še zelo počasni. 
Učitelji in ostalo osebje skušajo čim bolje usklajevati urnike in nenehno iščejo boljše 
rešitve. Še večje težave so ob torkih, ko tudi prvi razredi zaključijo pouk po 5. uri (to uro 
imajo dopolnilni in dodatni pouk), zato ta dan začnejo z delitvijo kosila kasneje in je na 
voljo manj časa.  
Sklep: 
Zvonec v Mostah ostane nespremenjen.  
 
6. Šolski koledar za šolsko leto 2012/2013. 
 
V letošnjem šolskem letu sta dve delovni soboti. S prvo delovno soboto, 29. 9. 2012, bomo 
nadomestili ponedeljek, 24. 12. 2012, zato bo pouk potekal po ponedeljkovem urniku. 
Učenci prve triade bodo imeli prvi športni dan - pohod. 
Na drugo delovno soboto, 1.6.2013, bomo izvedli tradicionalno dobrodelno šolsko 
veselico. Na ta dan bomo nadomeščali petek,  3. maj 2013. 
  
Sklep 
Člani sveta staršev smo Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 obravnavali, 
pregledali in ga potrdili z dvigom rok. 
 
AD4 Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) učencev 6. in 9. razreda. 
 
Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci 6. razredov prostovoljno (v lanskem 
šolskem letu so teste pisali vsi učenci), učenci 9. razredov pa obvezno (dva učenca sta 
NPZ pisala naknadno). 
Učenci 9. razredov so pri vseh treh preverjanih predmetih (matematika, slovenščina in 
domovinska vzgoja in etika) dosegli rezultate nad državnim povprečjem, prav tako so 
državno povprečje pri vseh treh predmetih (angleški jezik, matematika, slovenščina) 
presegli tudi učenci 6. razredov. 



Na pripombo, da se vpogleda v NPZ udeleži izredno malo staršev, je član sveta staršev 
odgovoril, da je ura vpogleda neprimerna. 
 
Sklep 
Ura vpogleda v NPZ se spremeni, tako bo letošnje šolsko leto vpogled potekal od 
15. do 17. ure, da bo na vpogled lahko prišlo več staršev. 
 
 
AD 5 Imenovanje novega člana v UO šolskega sklada OŠ Komenda Moste in v 
pritožbeno komisijo. 
 
Gospe Metodi Plevel, ki je s šolskim letom 2011/2012 zaključila z delom v UO šolskega 
sklada, se iskreno zahvaljujemo za njeno delo. 
 
Nato smo imenovali novega člana. Izvolitev novega člana, Jurija Ostermana, je bila 
soglasna. 
 
V razpravi glede zbiranja denarja za šolski sklad so bili izraženi pomisleki glede plačevanja 
za izdelke učencev in za oglede predstav, delavnic. Izražen je bil predlog, da šola uvede 
mesečni prispevek v višini 1 ali 2 evrov za potrebe šolskega sklada, ki bo obračunan pri 
položnicah.  
 
SKLEP 
Predstavniki šolskega sklada pripravijo obrazložitev in pristopno izjavo za 
plačevanje prispevka za potrebe šolskega sklada. Starši se s podpisom izjave 
strinjajo ali pa zavrnejo mesečno plačilo prispevka, ki bo prištet k računu za 
prehrano in ostale storitve.  
 
Pritožbena komisija  
V pritožbeni komisiji še naprej ostaja g. Boštjan Dolmovič, na novo pa je izvoljena ga. Nina 
Avguštin.  
 
 
AD 6 Pobude in predlogi 
 
- Šolski sklad 
Podan je bil predlog, da se pripravi obvestilo za starše z okvirnim programom dela 
šolskega sklada in z realiziranimi dejavnostmi. Učiteljice bi morale o delu sklada poročati 
na prvem roditeljskem sestanku.  
 
Po pregledu upravljanja s sredstvi v šolskem skladu in trenutno razpoložljivimi sredstvi je 
ravnateljica predlagala, naj se sredstva, namenjena za nadstandardno opremo iz šolskega 
sklada letos namenijo za nakup garderobnih omaric za 6.a razred, ki je trenutno še brez 
njih. Učence ostalih šestih razredov so prosili, naj v svoji omarici začasno "gostijo" tudi po 
enega učenca iz 6.a.  
Sklep: 
svet staršev je soglasno podprl nakup garderobnih omaric iz dela sredstev za 
nadstandard, o sklepu bo razpravljal in odločal UO Šolskega sklada. Vodstvo šole 
skuša pridobiti čim večji popust pri izvajalcu. 



- Iz šolskega sklada se financira tudi ogled kino predstave. Predlog člana sveta staršev je, 
da se raje financira ogled gledališke predstave, ker imajo učenci le redko priložnost 
obiskati gledališče. Vodstvo šole je obrazložilo, da v šolskem skladu navadno ni dovolj 
sredstev za obisk gledališke predstave, ker so te predstave dražje.  
Sklep 
Če bo v letošnjem šolskem letu v skladu dovolj sredstev, bomo sofinancirali 
predstavo iz šolskega sklada, o čemer bo odločal UO šolskega sklada. 
 
- Tekmovanje za zdrave zobe 
Šola že dolga leta sodeluje v tekmovanju za zdrave zobe. Vsako leto na šoli zmaga en 
razred, ki se za nagrado udeleži zaključne prireditve v Tivoliju. Pri tem je nastala težava s 
plačilom prevoza: pred nastopom finančnih težav je te stroške krila občina, zadnji dve leti 
pa so jih morali kriti starši sami, medtem ko šola krije stroške prevoza na vsa ostala 
tekmovanja, ki se jih udeležujejo učenci. Po razpravi je bil sprejet naslednji 
sklep 
šola krije stroške prevoza tudi na to prireditev (stroški znašajo cca 100 evrov). 
 
- eko vrtiček, 
ki je zajet tudi v LDN, je prevzel 3. razred.  
 
- čistilna akcija 
Člana sveta staršev zanima, zakaj v čistilni akciji ne sodelujejo vsi razredi.  
Ravnateljica je pojasnila, da v čistilni akciji sodelujejo učenci 6. razredov v okviru predmeta 
gospodinjstvo, razredna stopnja in vrtec. V ostale razrede na višji stopnji čistilne akcije ni 
možno vključiti v noben predmet, zato ostali učenci v akcijo niso vključeni prek šole. V šoli 
pa skozi vse leto izvajajo projekt Zelene straže, v katerega so vključeni vsi učenci. 
Sklep 
Svojo vlogo pri čistilnih akcijah naj odigrajo tudi starši in se skupaj s svojimi otroki 
vključijo v akcije organizirane čistilne akcije, katere običajno potekajo v soboto. 
 
- e-redovalnica 
Šola je že z letošnjim šolskim letom načrtovala uvedbo e-dnevnika, vendar letos to ni bilo 
možno zaradi kraje računalnikov (za uvedbo mora biti z računalnikom opremljena vsaka 
učilnica). Tako uvedbo e-dnevnika načrtujejo za naslednje šolsko leto, uvedbe e-
redovalnice pa še ne, saj je še vedno najpomembnejša komunikacija med otroci in starši, 
ter med starši in učitelji.  
 
- varna raba interneta 
Član sveta staršev predlaga uvedbo predavanj za starše in učence o pasteh interneta in o 
varni uporabi le-tega. Ravnateljica je pojasnila, da predavanje "Pasti interneta"  vsako leto 
izvedejo za učence 7. razredov, izvajalce bomo pa zaprosili, da izvedejo delavnice tudi za 
6. razrede. 
 
- telovadnica v Mostah 
Ker je šola v Mostah popolnoma natrpana, ima vsak razred telovadnico na voljo le 30 
minut, zato se otroci preoblečejo in ogrejejo v razredu ali na hodniku. Vrtec ima 
telovadnico na voljo le 3-krat po pol ure za 4 oddelke. 
 
- delovni čas knjižnice 
Predstavnico 7.a je zanimal delovni čas knjižnice. Knjižnica odpre svoja vrata ob 7.30, 
otroci pa ne morejo do nje. Ravnateljica je pojasnila, da učenci pozvonijo in jim dežurni 
učitelj odpre vrata v šolo. Obisk knjižnice se prepove tistim učencem, ki so v knjižnici 
moteči. 



 
- združevanje plačilnih nalogov 
Zastavljeno je bilo vprašanje, kdaj bo možno združevanje "položnic"  (UPN univerzalnih 
plačilnih nalogov)  za več otrok, saj bi starši tako zmanjšali stroške provizije pri plačevanju, 
to razliko pa bi lahko prispevali v šolski sklad.  
Člani predlagajo tudi, naj se plačilo fotografij vključi na položnico, da učiteljicam ne bi bilo 
treba zbirati denarja. Ravnateljica je pojasnila, da so problem neplačniki položnic, saj bi 
plačilo fotografij morala založiti šola oziroma izvajalec ne bi dobil plačila za opravljeno 
delo. 
Sklep 
- Ravnateljica bo vprašanje glede združevanja položnic posredovala v 
računovodstvo. 
- Plačevanje stroškov fotografiranja in avtobusnega prevoza na sistematski pregled 
v Kamnik bosta tudi v bodoče potekala na ustaljen način (se ne vključita na 
položnice). 
 
- Vse dileme in predlogi naj se rešujejo sproti. Starši naj se ob morebitnih težavah najprej 
obrnejo na učitelja, nato na razrednika in šele nato na vodstvo šole.  
Vedno se lahko obrnejo tudi na svojega predstavnika v svetu staršev in na predsednika 
sveta staršev g. Dolmoviča (bostjan.dolmovic@t-2.net ali 051 607 607). 
 
1. redna seja Sveta staršev Osnovne šole Komenda  Moste v šolskem letu 2012/2013 se 
je zaključila ob 21.30 uri. 
 
 
Zapisala:         Predsednik sveta staršev: 
Marjeta Pogačar       Boštjan Dolmovič 


