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

 
Komenda, 4. 6. 2018 
 

ZAPISNIK 
 
3. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2017/2018. Seja je potekala v 
ponedeljek, 4. 6. 2018, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste; odsotni predstavniki 2. C, 2. Č, 
4. B (opr.), 6. Č, 7. B (opr.), 

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

 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Komenda Moste v šolskem 

letu 2017/2018. 

2. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 

leto 2018/2019. 

3. Načrtovanje dela za šolsko leto 2018/19. 

4. Pobude in predlogi. 

 
Ad 1 
 
Prisotni smo pregledali in z dvigom rok potrdili zapisnik 2. seje sveta staršev z dne 27. 2. 

2018. 
 
Ad 2 
 
Pregledali smo seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci 
uporabljali pri pouku v šol. letu 2018/2019 in soglasno potrdili skupni končni znesek cen 
izbora gradiv od 2. do 9. razreda, v vrednosti 610,70 EUR. V to ceno niso všteta gradiva za 
neobvezne in obvezne izbirne predmete.  
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Ad 3 
 
Predstavnice šole so predstavile načrtovano delo v letu 2018/19:  

- Zaradi povečanega števila učencev bo v naslednjem šolskem letu 32 oddelkov. 20 
jih bodo namestili v Komendi (v tem šolskem letu 19) in 12 v Mostah (tudi v tem 
šolskem letu jih je toliko). Sedanji 3. C ostane v Mostah,  3. A, 3. B in 3. Č pa se 
selijo v Komendo. O tem so starši že bili seznanjeni na roditeljskih sestankih.  

- Drugo leto bo na šoli predvidoma 746 učencev. 
- Stiska s prostori: zaradi naraščanja števila oddelkov bo v naslednjih letih nastopila 

stiska s prostorom. Še posebej bo pereča težava telovadba, saj šolska telovadnica 
že sedaj ne zadošča. Načrtuje se športna dvorana, ki bo postavljena na trenutno  
asfaltiranem parkirišču (na podlagi pripravljenih načrtov) in bo povezana s šolo.  

- Aktivi učiteljev za posamezne razrede od 1. do 5. razreda se tudi v naslednjem 
šolskem letu predvidoma ne bodo spreminjali (učitelji prvih razredov ostanejo v 
prvih razredih ipd.). Razredniki v 7. in 9. razredu načeloma ostajajo isti, v 6. bodo 
novi. V 8. razredu prihaja do sprememb razredništva, če dotedanji razrednik v 
novem šolskem letu zaradi delitve učencev v učne skupine oddelka ne bo poučeval 
v celoti.  

- V naslednjem šolskem letu so predvidene 3 delovne sobote, ki so že načrtovane v 
šolskem koledarju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 29. 9. 
(nadomešča se ponedeljek, 24. 12. 2018), 2. 2. – ker je premalo delovnih dni, 11. 
5. 2019 (nadomešča se petek, 3. 5. 2019 ) – na ta dan je predvidena šolska veselica.  
Brez teh delovnih sobot bi šolsko leto imelo premalo delovnih dni, le 186 namesto 
vsaj 189.  

- Za starše bodočih 4. razredov je bil sklican sestanek, na katerem so učitelji 
predstavili neobvezne izbirne predmete. Sestanek je bil relativno dobro obiskan, 
staršem so učitelji pojasnili delo pri teh predmetih. Tudi učenci bodočega 4. C bodo 
lahko obiskovali večino NIP, pomagali si bomo s prevozom v Komendo.  

- Večina bodočih prvošolcev bo obiskovala neobvezni izbirni predmet angleščina, 
šola bo oblikovala tri skupine. 
 

 
Ad 4 
 
Pobude in predlogi: 

- Predstavnik 3. A razreda je izpostavil problematiko nasilja v razredu in s tem 
povezan občutek varnosti učencev. Šola je pojasnila, da izvaja ukrepe, ki jih ima na 
voljo za reševanje nastalih težav v oddelku (v oddelku je prisotna dodatna delavka, 
izrečeni so bili vzgojni opomini, problematiko razrešuje tim za dodatno strokovno 
pomoč).  

- Predstavnik 3. C je posredoval pobude staršev oddelka glede prometa: šola naj 
uredi prehode za pešce pri trgovini Marija in semaforje. Odgovor s strani šole: 
Prometne infrastrukture ne načrtuje šola niti ni pooblaščena za izvajanje del. 
Glede prometne problematike se je treba s pobudami in predlogi obrniti 



neposredno na občino. Lahko pišete tudi na e-naslov 
varnapotsuhadole@gmail.com  (za promet).   

- Vodja šole v Mostah Bernarda Hozjan je povedala, da bo igrišče v Mostah med 
počitnicami tudi tokrat zaprto. Za to je enak razlog kot lani: pijančevanje mladine, 
onesnaževanje, vandalizem, smetenje … Šola predlaga, da se za ureditev javnih 
igrišč starši kot občani obrnejo na občino. 

- Poletno varstvo: šola ga ne izvaja, 3 tedne ga bo zagotavljalo Mravljišče. 
- Šolski prevozi: od 1. do 4. razreda so prevozi brezplačni, od 5. razreda naprej 

prevoz ni zagotovljen. 
- Na vprašanje o nevarnih odsekih na poti v šolo je vodja SPV Bernarda Hozjan 

odgovorila, da čaka na oceno varnosti poti. Če so določeni odseki označeni kot 
nevarni, mora ustanovitelj vsem učencem s teh območij zagotoviti brezplačen 
prevoz v šolo in iz nje. 

- Na lastno pobudo je mogoče organizirati plačljiv prevoz, šola ga ne bo organizirala. 
- GDPR: Do konca tega šolskega leta bo šola starše samo v izjemnih primerih 

obveščala po telefonih in elektronski pošti. Z naslednjim šolskim letom pa bodo 
starši prejeli soglasja, s katerimi bodo šoli posredovali podatke o komunikacijskih 
kanalih (telefonske številke, elektronska pošta), preko katerih bi se želeli 
sporazumevati s šolo. Področje bo urejeno tudi v e-Asistentu. Podatke o učencih 
šola pridobi na podlagi zakona, zato zanje ne potrebuje posebnih privolenj. Šola 
jih skrbno hrani v skladu s predpisi.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik sveta staršev:  
Podpredsednica sveta staršev:     Peter Novak 
Lucija Maleš        
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