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Tel: 01 7247 150, fax: 01 8341 710, e-pošta: o-komenda.lj@guest.arnes.si 

 
Komenda, 4. 6. 2019 
 

ZAPISNIK 
 
3. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2018/2019. Seja je 
potekala v torek, 4. 6. 2019, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste; odsotni predstavniki: 1.b 
(opr), 2.c (opr), 2.č, 3.a, 3.c, 4.b, 5.a, 5.b (opr), 5.c (opr), 6.č, 7.č, 8.a (ni 
predstavnika), 8.b, 9.a, 9.b, 9.c. 

- ravnateljica: Mira Rek 
- pomočnici ravnateljice: Darinka Lipar, Barbara Janežič Bizant 
- vodja enote v Mostah: Bernarda Hozjan. 

 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v 
šolskem letu 2018/2019. 

2. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
šolsko leto 2019/2020. 

3. Načrtovanje dela za šolsko leto 2019/20. 
4. Pobude in predlogi. 

 
Ad 1 
 
Objavljen zapisnik 2. seje sveta staršev smo sprejeli enoglasno.  
 
Ad 2 
 
Predstavniki staršev smo enoglasno potrdili skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020. Skupni znesek od 3. do  
9. razreda je 470,90 EUR. Za 1. in 2. razred sredstva zagotovi ministrstvo.  
S strani staršev je bil podan pomislek glede smiselnosti potrjevanja cen, saj sola 
ponudi samo eno možnost, brez informacij o cenah in kvaliteti primerljivih 
alternativnih izbir. Poleg tega starši nimajo znanj niti orodij za presojo kakovosti. 
Šola pojasnjuje, se strinja, da je potrjevanje mogoče res videti nesmiselno, ampak 
to od njih zahteva zakonodaja. Potrjevanje na svetu predstavlja tudi nek  
regulator, da cene ne poskočijo v višave in tudi starši spremljamo čez  leto uporabo 
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le-teh, tako da je prav, da se potrjuje na svetu  staršev. Starši lahko zaupajo v 
njihovo strokovnost. 
 
Ad 3 
 
Načrtovanje dela za šolsko leto 2019/20: 
 
Morda bo zaradi zmanjšanja števila učencev (preselitve, prešolanje, možno tudi 
ponavljanje razreda) v 7., lahko tudi v 8. razredu, treba iz 4 oddelkov učence 
združiti v 3 oddelke.  
 
Število oddelkov za prihodnje leto ostaja enako (če ne bo združevanja oddelkov v 
7. oz. 8. razredu). Dva oddelka četrtih razredov bosta v Komendi, druga dva 
ostajata v Mostah. Prvi razred bo obiskovalo 66 otrok v treh oddelkih.  
 
Četrtošolci bodo v četrtem tednu v septembru odšli v letno šolo v naravi na Debeli 
Rtič, ki nam poleg odličnih pogojev ponuja tudi notranji bazen z ogrevano morsko 
vodo (v primeru slabega vremena). Lokacija zimske šole v naravi v šestem razredu 
ostaja enaka – januarja bodo smučali v Cerknem. Sedmi razred bo tudi letos 
projektni teden preživel na Ptuju. 
 
Ker je letos odpadel tabor za drugi razred, ga je šola na program umestila v tretjem 
razredu. Marca bodo tako nekaj dni preživeli v Kočevju (CŠOD Čebelica). Prav 
tako bodo šli marca tja drugošolci (zdajšnji prvošolci). Prvošolci bodo aprila odšli 
v Osilnico, v prihodnje pa bodo otroci v 1. triletju odšli na tabor ali v 1. ali v 2. 
razredu. Plavalni tečaj ostaja v tretjem razredu.  
 
S 1. 7. dosedanja ravnateljica, ga. Mira Rek, zapušča mesto ravnateljice. Kot 
vršilka dolžnosti je za največ eno leto imenovana sedanja pomočnica ravnateljice, 
Barbara Janežič Bizant. V naslednjem šolskem letu bodo izvedene volitve novega 
ravnatelja.  
 
Šola bo v naslednjem šolskem letu sodelovala v projektu POGUM (PO-djetnost, 
Gradnik za-Upanja Mladih), oziroma »Krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovni 
šoli.«  
Konceptualni model kompetence podjetnosti: 
Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od idej in 
priložnosti, preko virov, do prenosa idej v prakso – akcija. Razvoj posamezne 
veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu 
usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in 
inovativnosti. Na naši šoli je izbrano področje šola kot središče skupnosti, izziv pa 
je s pomočjo dejavnosti razvijati pri učencih empatijo do sočloveka in okolja ter 
spodbujati učence k medsebojnemu sodelovanju in spoštovanju med vrstniki.  
 
 



Ad 4 
 
Tokrat vprašanj in predlogov ni bilo veliko ali pa so se ponavljala od prej.  
Izpostavljen je bil problem drog – predvsem na šolski poti med Komendo in 
Mostami. Šola odgovarja, da sodelujejo s starši, učenci in tudi policijo. Policija 
preverja lokacije, vendar pravi, da se stanje ne slabša. Šola je za odkrito 
pogovarjanje o teh temah.  
 
Nekateri starši so opozorili, da so se prijavili na elektronsko pošiljanje položnic, pa 
so jih še vedno prejeli fizično. Šola odgovarja, da v računovodstvu za nekaj 
posameznikov niso pravočasno prejeli prijave na elektronsko pošiljanje položnic. 
To področje je sedaj urejeno in če bi kdo želel spremeniti način plačevanja, naj se 
obrne na računovodstvo šole.   
 
Spodaj priložen tudi Zapisnik Komisije za šolsko prehrano OŠ Komenda Moste.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala namestnica predsednika sveta staršev: Predsednik sveta staršev:  
Lucija Maleš       Peter Novak 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAPISNIK 

1. sestanka KOMISIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO OŠ KOMENDA MOSTE 

Sestanek komisije je potekal 21. 5. 2019 ob 15.30 uri v OŠ Komenda. 

Prisotni člani:  

1. vodja šolske prehrane:   Jasmina Notar 

2. vodja kuhinje OŠ Komenda Moste:   Mojca Orešnik 

3. predstavnici staršev:   Petra Vuković, Polona Kralj 

4. predstavnica delavcev  šole:   Romana Ravnikar 

5. predstavnica učencev:   Kaja Osolin 

 

Dnevni red: 

1. Javna naročila  

2. Lokalni dobavitelji 

3. Prehrana v šoli 

4. Drugo 

 

Ad 1 

Konec leta 2019 poteče postopek javnih naročil. V mesecu novembru bomo pripravili nov javni 

razpis za oddajo javnega naročila za živila za dobo 5 let. Kriteriji za razpis bodo ostali enaki kot 

prejšnja leta, tako lahko do določene mere zagotovimo boljšo kakovost živil. Na izbiro dobaviteljev 

ne moremo vplivati, imamo pa več možnosti pri izbiri živil. 

Predstavnico staršev je zanimalo, kdo izvaja nadzor nad dobavitelji živil z naslova javnega naročanja 

oziroma ali to sploh obstaja. Za nadzor dobaviteljev so pristojne inšpekcijske službe. 

Ad2. 

Da bi v šolo pripeljali več ekološke in lokalne, torej slovenske hrane, smo v zadnjih letih dobili kar 

nekaj lokalnih dobaviteljev. Zakon dovoljuje, da po načelu kratkih verig iz JN izločimo sklope živil, za 

katera lahko dobimo lokalne dobavitelje. Tako bomo v prihodnjem razpisu še v večji meri upoštevali 

to možnost. Trenutno imamo lokalne dobavitelje za nekatere vrste sezonskega sadja, eko meso in 



mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, kruh in nekatere pekovske izdelke … Skratka, trudimo se, da 

v prehrano učencev vključimo čim več lokalno pridelane hrane.  

 

Ad3. 

V letošnjem šolskem letu večjih težav z organizacijo šolske prehrane ni bilo. Vprašanja in dvomi, ki so 

se pojavili tekom leta, so bili v zvezi s količino obrokov in sistemom odjavljanja od obrokov.  

Kakovost obrokov je na visoki ravni, pri pripravi jedi uporabljamo predvsem začimbe in posledično 

manj soli. Trudimo se, da so jedilniki pestri, vključujoč tudi nove vrste živil in jedi. Živila dobavljamo 

dnevno, kar pomeni, da so le-ta sveža. Zaradi velikega števila obrokov v šoli postajajo kuhinjske 

kapacitete vse pogosteje premajhne, zato se poslužujemo tudi zamrznjenega programa oziroma že 

pripravljenih polizdelkov in peciv. Trudimo se, da tudi ti izdelki dosegajo ustrezen nivo kakovosti. 

Tako kot prejšnja leta je za pitje med dnevom v jedilnici in na hodniku na voljo voda, med obroki pa 

tudi čaj in včasih 100 % sok. Ozaveščenost staršev in sam življenjski slog dokazujeta, da tudi učenci 

vse pogosteje raje posežejo po vodi. V jedilnici je ves dan na voljo tudi sadje in kruh.  

Predstavnico staršev je zanimalo, kam gredo ostanki od obrokov. Vse ostanke hrane zbiramo v 

zabojih, za odvoz pa poskrbi podjetje Biotera. 

Predstavnica učencev je podala nekaj svojih videnj, kako učenci ravnajo s hrano. Naravni tekoči 

jogurti še vedno ostajajo, obroka ne pojedo v celoti in ga zavržejo, zelenjavnih jedi v veliki meri ne 

pojedo. Sama pravi, da ji je šolska kuhinja všeč. 

S strani predstavnice staršev je bil podan predlog, da bi imel vsak učenec svojo vrečko ali 
neprodušno posodo ('tupperware'), v katero bi pospravil ostanke malice za kasneje ali jih 
odnesel domov. Po informacijah več staršev učenci veliko hrane zavržejo - vzamejo neko 
živilo, potem ga le poskusijo ali malo pojedo, vse ostalo pa odvržejo v koš (kar je potrdila 
tudi predstavnica učencev). Predstavnici šolske prehrane in kuhinje sta dodali, da hrane ne 
ostaja dosti. Kruh, sadje, jogurti, ki ostanejo (od malice), so učencem na voljo tekom dneva 
oziroma se porabijo pri kosilu. 
Predstavnica staršev je predstavila nekaj kritik oziroma želja staršev glede jedilnika (izločiti 
ali omejiti uporabo kupljenih pudingov ter pic, sadne jogurte nadomestiti z navadnimi, čim 
manj umetne, sladkane hrane in več surove hrane). Predstavnici šolske prehrane in kuhinje 
sta pojasnili, da se trudijo slediti smernicam zdrave prehrane, občasno pa upoštevajo tudi 
želje otrok. 



Z vidika zmanjševanja odpadkov je bilo predlagano, da se nabavljajo živila v večjem 
pakiranju (npr. jogurti, mleko, sokovi v večlitrski embalaži). To šola v veliki meri že počne. 
Težava je popoldanska malica, ki mora biti v  primerni embalaži (npr. mleko v tetrapaku, 
puding, mali jogurti, porcijske marmelade), za učence, ki predčasno odidejo iz podaljšanega 
bivanja (npr. mleko v teratpaku, puding, mali jogurti ). 
 

Ad4. 

Predstavili smo anketni vprašalnik o šolski prehrani za starše in učence. Ta bo na voljo na spletu v 

mesecu juniju, ko bodo starši prejeli tudi nove obrazce Prijava na šolsko prehrano za novo šolsko leto 

2019/20. 

Sestanek smo zaključili ob 16.20 uri.       

Zapisnik napisala Jasmina Notar.                                                                                       

 

Komenda, 24. 5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 


