
 
Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda 
Tel: 01 7247 150, fax: 01 8341 710, e-pošta: o-komenda.lj@guest.arnes.si 

 
Komenda, 29. 9. 2017 
 

ZAPISNIK 
 
1. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2017/2018. Seja je potekala v 
četrtek, 28. 9. 2017, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste; odsotni predstavniki 1. č, 5. b, 
6. a in 6. b oddelka, 

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

 
Dnevni red:  
 

1. Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev šole in v Upravni 
odbor Šolskega sklada Osnovne šole Komenda Moste. 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17. 
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18. 
4. Pobude in predlogi. 

 
Ad 1 
 
Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Peter Novak, za namestnico Lucija Maleš. Na 
izpraznjeno mesto smo v Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Komenda Moste 
izvolili novo članico, gospo Vesno Lešnik. Dosedanja člana Franc Marolt in Tatjana Zorman 
sta potrdila nadaljnje sodelovanje v odboru, iščemo pa še zamenjavo za Polono Razpotnik. 
 
Ad 2 
 
Poročilo o realizaciji LDN so predstavniki staršev prejeli z vabilom na sejo in je bilo 
pregledano že pred sejo. Na poročilo ni bilo nobenih pripomb in je bilo soglasno sprejeto. 
Starši so izpostavili lanskoletno šolsko veselico, ki je bila zaradi hudega naliva prekinjena. 
Predlagali so plan B v primeru nalivov. Predstavnik staršev se je pritožil nad tistimi, ki so 
stali pred vhodom v šolo (in niso vstopili v šolo, čeprav bi lahko), zaradi česar se mnogi 
niso mogli umakniti pod streho. Vodja šole pove, da so učiteljice učinkovito poskrbele za 
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otroke, obiskovalci pa so imeli na voljo dva vhoda, skozi katera bi lahko prišli v šolo (skozi 
glavnega in pri jedilnici). Vstopati so začeli šele po večkratnih prošnjah šolskega osebja. 
Pogovor je šel v smer veselice v šolskem letu 2017/18. Starši so predlagali, da naj na 
pomoč priskočijo gasilci, kolektiv šole pa je predlagal, da bi v novem šolskem letu osrednjo 
prireditev drugače zastavili. O tem bodo govorili v upravnem odboru sklada šole ter 
presojali možnosti izvedbe dogodka, zato še ni mogoče reči, kako bo prireditev izvedena 
letos (kot veselica ali morda medgeneracijski pohod z druženjem ali kako drugače). 
 
Ad 3 
 
Ob predstavitvi letnega delovnega načrta sta pomočnici ravnateljice šole ter vodja šole v 
Mostah (v nadaljevanju predstavnice šole) besedo namenile popravkom cen dnevov 
dejavnosti. Nekaj cen je bilo popravljenih – večina znižanih, nekje pa malenkost povišanih.  
 
Pri tej točki so predstavnice šole izpostavile problem obiska otrok jutranjega varstva. 
Ministrstvo plača podaljšano bivanje le za otroke 1. razreda. Za 2. in 3. razred so morali 
starši ob koncu lanskega leta (izjemoma lahko tudi ob začetku šolskega leta) napisati 
posebno prošnjo s pojasnilom, zakaj otrok potrebuje jutranje varstvo. Teh prošenj je šola 
dobila zelo malo, v začetku septembra pa so otroke starši pripeljali, ne da bi bili njihovi 
otroci vpisani v oddelke. Šola je bila na to pripravljena, vendar takega ravnanja ne 
dovoljuje več. Prav tako je nastal problem, da so otroci vpisani v jutranje varstvo 
(razporejeni so v oddelke), vendar ga ne obiskujejo. Od 170 prijavljenih otrok pride 
približno 100 otrok.  
 
Svet staršev je predlagal, da se jutranje varstvo za 2. in 3. razred računa 5 EUR/mesec za 
otroka in s tem bi dosegli, da se prijavijo samo tisti, ki varstvo res potrebujejo. Predlagano 
je bilo tudi, da bi znesek zaračunali le tistim staršem, ki prijavljenih otrok v varstvo ne 
vozijo. Predstavnice šole pa so povedale, da bi bilo dovolj, če starši prijavijo tiste otroke, 
ki bodo res hodili, oziroma da napišejo, če potrebujejo občasno varstvo – kdaj je to 
občasno varstvo mišljeno. Podan je bil predlog, naj bo to točka dnevnega reda na 2. 
roditeljskem sestanku.  
 
Predstavnice šole so povedale tudi, da so nekateri otroci naročeni na zajtrk, vendar jih 
nanj kar nekaj ne hodi. Izrazijo skrb, da so morda starši pozabili, da so otroka vpisali k 
zajtrku, zato predstavnike staršev pozovejo, da to informacijo posredujejo ostalim 
staršem. Prav tako naj bi bili na zajtrk prijavljeni tudi taki, ki niso vpisani v  jutranje varstvo, 
kar se zdi nesmiselno.  Zajtrk poteka od 7. do 7.15, do 7.30 naj bi ga učenci pojedli. Učenci, 
ki pridejo v šolo pred 8.10, pa morajo biti vpisani v jutranje varstvo. 
 
Predstavniki 4. razredov želijo, da bi se šola v Komendi odpirala prej. Predlagajo, da bi se 
odpirala ob 8.00 ali še nekoliko prej in bi učenci imeli na razpolago neki prostor, kjer bi se 
družili. Pomočnici ravnateljice se s tem ne strinjata. Razlog je motenje pouka, saj imajo 
vsak dan predure, hrup pa bi motil zbranost učencev v razredih. Garderobni prostori so 
razpršeni po šoli in bi bilo težko nadzorovati vse otroke, da zares pridejo v predvideni 



prostor. Težko bi tudi opravičili zaposlitev učitelja, da bi pazil na učence, ki bi se v šolo 
prihajali »družit«. Po daljšem pogovoru je epilog ta, da ostane enako – šola se odpre 8.10, 
v primeru hudega mraza, dežja, snežnega meteža pa šolo odprejo nekoliko prej. 
Predstavnice šole staršem predlagajo, naj učencev v šolo ne pripeljejo do vrat v stavbo, 
ampak jih tudi v primeru slabšega vremena primerno opremljene odložijo malce dlje od 
šole, da ne bi prihajalo do nepotrebnih prometnih zamaškov ter gnetenja pločevine in 
učencev, s tem pa so seveda ogroženi ravno učenci. Učenec naj zadnji delček poti prehodi. 
Predlagamo, da otroke odlagajo na parkirišču pri konjeniškem klubu/pri telovadnih 
orodjih, kjer je več prostora za čakanje. Tako bi se izognili gneči na parkirišču pred športno 
dvorano, hkrati pa bi se tudi učenci privajali na samostojnost v prometu. 
 
Predstavnik staršev je opozoril, da so varnostni pasovi v kombijih v slabem stanju.  
Vodja šole v Mostah odgovarja: V kombijih so nameščeni varnostni pasovi. Nekateri se 
težje zapenjajo. Prevoznik je bil s strani šole opozorjen, naj popravi pasove tako, da jih 
bodo učence brez težav zapenjali in odpenjali. Učenci potrebujejo vsakodnevna opozorila, 
da morajo biti v času vožnje pripeti z varnostnimi pasovi. 
 
Predstavnica staršev je predlagala, da bi športni dan v drugem razredu izvajali športni 
učitelji in bi s tem znižali ceno dejavnosti. Predstavnice šole povedo, da je bazen v Kranju 
glede na ceno in kvaliteto ponudbe najboljša izbira in tam ne pustijo, da plavanje vodijo 
šolski učitelji, zaposleni pa so tudi reševalci, če bi prišlo do kakršnihkoli težav. Povedo, da 
Kranja ne bi radi opustili tudi zato, ker ne bi mogli več priti nazaj v sistem, saj sprejemajo 
samo šole kranjskega območja. Bo pa vodja plavalnega športnega dne za naslednje šolsko 
leto vseeno ponovno preveril tudi cene in kvaliteto izvedbe na drugih bazenih. 
 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad 4 
 

- Predstavnico staršev je zanimalo, če bodo še izvajali projekt Zdrav življenjski slog, 
ki se ji je zdel kvaliteten. Predstavnice šole so povedale, da je bil ta projekt izpeljan 
v sodelovanju z Nogometnim klubom Komenda, ki pa ni dobil novega mentorja. 
Projekt je bil financiran iz evropskih sredstev in ga v tej obliki v prihodnjem 
šolskem letu ne bo več. Učenci so se letos lahko odločali med mnogimi interesnimi 
dejavnostmi s področja športa. 

- Starši sprašujejo, če bi se lahko podaljšala streha nad kolesarnico v Komendi, da bi 
bilo celotno območje pokrito. Predstavnice šole bodo preverile pri ravnateljici in 
odgovor podale na naslednji seji sveta staršev. 

- Znova (tako kot vsako leto) se je odprla problematika cestnega prometa. Ga. 
Hozjan je povedala, da je na spletni strani šole (povezava: 
http://www.oskomenda-moste.si/nacrta-solskih-poti) na voljo aplikacija, ki 
pokaže najvarnejšo pot od doma vsakega posameznega učenca do šole. Šola se 
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zaveda, da so šolske poti na nekaterih odsekih in mestih zelo nevarne, in tesno 
sodeluje s policistko Majo Pesjak ter z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPV Komenda). Obračajo se tudi na občino, da bi uredili poti, 
ki so najbolj nevarne. Prioriteta je Klanec. Prav tako naj bi v naslednjem letu 
postavili semafor na prehodu za pešce pri Gasilnem domu v Mostah, kar bo 
povečalo varnost otrok na poti v šolo. Ga. Hozjan pove, da so prvih 14 dni nudili 
pomoč učencem na nevarnih prehodih štipendisti UPPG in član AMD Kamnik, 
poostren je bil nadzor s strani policijske postaje Kamnik in s strani Medobčinskega 
redarstva. SPV Komenda je poslal prošnjo tudi Društvu upokojencev Komenda, da 
bi stali na nevarnih območjih in varovali otroke in opozarjali voznike. Vendar se na 
to niso odzvali. Predstavnik Društva upokojencev Komenda Filip Železnik, ki se je 
udeležil seje SPV v mesecu avgustu 2017, je pojasnil, da ne bodo sodelovali v 
nobeni akciji, dokler ne bo vsaj en predstavnik upokojencev tudi član SPV 
Komenda. Starši predlagajo, naj se SPV Komenda obrne neposredno na 
predsednico društva.  
Tudi starši otrok iz Suhadol so opozorili na nevarno šolsko pot. Prav tako smo starši 

govorili o nevarnem prehodu za pešce pri Trgovini Tuš. Predlog je bil, da se 

podaljša čas med prižigom rdeče luči za avtomobile in prižigom zelene luči za 

pešce. Bernarda Hozjan je predlagala, da se otroke nauči, naj najprej pogledajo levo 

in desno, in ko se promet umiri, pritisnejo gumb za zeleno luč pešcem. Po tem naj 

še vseeno preverijo, če gre avto, in šele nato stopijo na cesto. Dela in opozarja vse, 

da bi se ta prehod uredil. Problematiko poznajo. 
 

- Starši drugošolcev opozarjajo, da morajo biti po zakonu tudi še učenci drugega 
razreda opremljeni z rumenimi rutkami, česar pa se ne držijo. Tisti otroci, ki imajo 
rutke, pravijo, da jih ne želijo nositi, ker jih skoraj nihče nima, in jih imajo raje 
spravljene v torbi. 
 

- Predstavnica enega od razredov je izrazila skrb nad dejstvom, da otroci v šolo 
prinašajo in pojedo preveč sladkarij. Predvsem jo je skrbela izmenjava zaradi 
alergij in ostalih posebnosti otrok. Podana je bila pobuda o prepovedi nošenja 
sladkarij v šolo ter da bi bilo slednje zapisano v pravilih šolskega reda. Takšno 
ureditev že imajo na nekaterih šolah. Predstavnice šole so povedale, da ne morejo 
popolnoma prepovedati sladkarij v času športnih in rojstnih dni. Pri tem so starši 
izpostavili tudi, da na listih za športne in druge dni ni izrecno napisano, da se sme 
ali ne sme prinesti še dodatna hrana oziroma sladkarije. Predstavnice šole so 
povedale, da starši poznajo svoje otroke in da oni vedo, če jim je malica dovolj ali 
potrebujejo za predvideni čas še dodatni prigrizek. Strinjali smo se, da se starše 
obvesti, naj bo vnos sladkarij v šolo minimalen. Predstavnica staršev je prosila 
vodstvo, da opozori šolsko osebje, da nagrajevanje učencev s sladkarijami (kar se 
dogaja) ni primerno, zato naj se ga ne poslužujejo.  
 

- Predstavnica razreda je spraševala o vajah požarne varnosti. Šola odgovarja, da so 
lani imeli več vaj in da jih bodo tudi letos imeli. 



- Starše je zanimalo tudi, zakaj je igrišče pri šoli v Mostah čez vikend zaprto. Vodja 
šole v Mostah odgovarja, da je bilo na igrišču vsak dan veliko cigaretnih ogorkov, 
plastenk in drugih smeti. Vidne odpadke so hišniki in čistilke dnevno odstranjevali, 
ni pa možno očistiti površin, onesnaženih z uriniranjem ljudi in živali (psi),  s politim 
alkoholom, s skritimi delci stekla in z drugimi nevarnimi odpadki.  
 

- Starši Mlačanov opozarjajo, da kombi z Mlake učencev ne pripelje pravočasno k 
preduri. Vodja šole v Mostah pojasnjuje, da kombi z Mlake ne bo vozil pred 7.30, 
da pa gredo učenci lahko na kombi na Podboršt ob 7.15, a morajo to pred tem 
sporočiti šoli. Šola bo učencem krajšo zamudo opravičila. Lahko pa pridejo ta dan 
v šolo peš ali drugače.  
 
 

- Starši četrtošolcev opozarjajo, da učenci v zgornjih garderobnih omaricah ne bodo 
mogli odložiti svojih oblačil, ker ne dosežejo obešala. Šola bo poiskala rešitev 
(menjavo omaric s šestošolci ali namestitev pomožnega obešalnika). 

 
  
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Zapisala:       Predsednik sveta staršev:  
Lucija Maleš       Peter Novak 


