
 

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

Komenda, 01.10.2022  

 

ZAPISNIK  

1. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2022/2023. Seja je potekala v 
torek, 27. 9. 2022, s pričetkom ob 18.00 uri.  

Prisotni:  

• članice in člani Sveta staršev OŠ Komenda Moste  
• ravnatelj: Uroš Križanič;  
• pomočnici ravnatelja: Darinka Lipar, Sabina Brigita Štebe;  
• vodja enote šole v Mostah: Romana Ravnikar.  

Dnevni red: 

1. Volitve predsednika in namestnika predsednika sveta staršev OŠ Komenda 
Moste. 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/2022. 

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023. 

4. Anketa »Kakšno šolo si želimo« 

5. Pobude in predlogi. 

Ravnatelj se pred začetkom seje zahvali za zelo prijetno dobrodošlico in pozitiven odziv, 
tako staršev kot učencev. 

Ad 1  

Seja se je pričela z izvolitvijo predsednika sveta staršev za šolsko leto 2022/23. Gospod 
Miha Humar je pripravljen ostati predsednik še nadaljnje šolsko leto. Članice in člani sveta 
staršev ga soglasno podpremo.  

Ad 2  

Poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto predstavi gospa Darinka Lipar. Pove, da 
je dokument obsežen in skrbno pripravljen. Vsebino dokumenta je na kratko predstavila.  
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V šolskem letu 21/22 je bilo učencev nekaj več kot letos (letos smo en oddelek 5. razredu  
izgubili, ker ni bilo mogoče tvoriti štirih oddelkov). Podobne številke učencev so tudi po 
lokacijah. V Mostah ostaja enajst oddelkov podaljšanega bivanja. Še vedno pa je velika 
prostorska stiska glede telovadnice (če je vreme naklonjeno, športna vzgoja poteka zunaj, 
drugače tudi na hodniku). Povprečne ocene uspeha so podobne kot vsako leto. Je bilo pa 
veliko več učencev s popravnimi izpiti (10 učencev), ki so jih vsi opravili v prvem ali 
drugem roku. Nekaj učencev razred tudi ponavlja, par učencev pa je končalo šolanje s 
7.oz. 8. razredom.   
Zelo veliko ur je bilo opravičenih, da je temu tako, je botroval čas korone. Podanih je bilo 
tudi ogromno število neopravičenih ur v enem oddelku, vendar gre tukaj za specifično 
zadevo osebne narave. Izstopajo 8. in 9. razredi iz različnih razlogov. Tudi vzgojnih 
opominov je bilo kar nekaj. Ukrepi so bili izrečeni zaradi neprimernega odnosa do učiteljev 
oziroma sošolcev, kajenja elektronskih cigaret, motenja pouka, zamujanje pouka, 
nedovoljene delitve vsebin po spletnih omrežjih, verbalnih konfliktov, žaljenja, 
zasmehovanja, ipd. K reševanju vzgojne problematike na šoli pristopajo z izvajanjem  
preventivnih dejavnosti in zelo angažiranim delovanjem šolske svetovalne službe. Gospod 
ravnatelj pohvali delo svetovalne službe in učiteljev. Pove, da je pri reševanju problematike 
zelo o pomembno sodelovanje staršev. Je veliko dela, predvsem pri učencih, ki prihajajo iz 
družin, ki ne sodelujejo s šolo in iz družin s porušenimi medsebojnimi odnosi. Ravnatelj 
poudari, da je zelo pomembno, da se  učitelji in starši ne obtožujemo in hkrati sprejmemo 
drugače misleče. Pove, da je človek dotika in hkrati prosi, da če koga to moti, prosi, da 
pove. Navede primer razreda, ki je pobegnil in dodaja, da ni dovolj samo kaznovanje. 
Pove, da je k razredu pristopil prijazno, s pogovorom. Po 4,5 urnem konstruktivnem 
pogovoru so se otroci vrnili v šolo in se opravičili vsem navzočim za pobeg. Doda, da so z 
učenci naredili stik z odnosno avtoriteto. 
 
Razprava se je začela z vprašanjem enega od članov Sveta staršev, ki se je nanašalo na 
nacionalno preverjanje znanja glede primerjave razredov iz 6. in 9. razredov iz prejšnjih 
let. Darinka Lipar pove, da je naredila primerjavo med rezultati NPZ za generacijo lanskih 
devetih razredov  z rezultati te generacije v 6. razredu. Primerjava pokaže izboljšanje 
rezultatov. Rezultat NPZ v 9. razredu je precej nad slovenskim povprečjem.  
V nadaljevanju starši pohvalijo delo učiteljice logike, za odlično izpeljana tekmovanja iz 
področja logike in dobre rezultate učencev. Članice in člani povejo, da so zelo zadovoljni z 
novo učiteljico fizike. Križanič pove, da je pri zaposlovanju trenutno težko dobiti ustrezen 
kader.  

Ker ni pripomb, se poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto sprejme.  

 

Ad 3  

Pomočnica ravnatelja Sabina Brigita Štebe predstavi bistvena izhodišča Letnega 
delovnega načrta šole za šolsko leto 2022/23.  
Poudarek bo na razvoju digitalnih kompetenc, tako na ravni otrok kot zaposlenih, v 
ospredju ostanejo organizacija medgeneracijskega sodelovanja za razvoj empatije do 
sočloveka in odnosi na šoli. Na šoli je 31 rednih oddelkov, poleg teh je v šoli v Mostah 
enajst oddelkov podaljšanega bivanja, en oddelek je v šoli v Komendi. V kadrovski 
strukturi je nekaj novih učiteljev, večjega povečanja zaposlenih zaenkrat ne bo. Zaradi 
prostorske stiske, prehajanja učiteljev med lokacijama in določil HACCP sistema pri 
razdelitvi kosil je manjša sprememba časovnice šolskega zvonca v Komendi. Odmor za 
malico in rekreacijo sta rangirana skupaj. V Mostah ostaja odmor za malico po 2. uri, 



rekreativni odmor po 3. šolski uri. Dnevi dejavnosti so skrbno načrtovani, prav tako je 
ponujen pester izbor interesnih in obogatitvenih dejavnosti, projektov, tekmovanj in 
taborov: učitelji so v 1. razredu načrtovali naravoslovno šolo v naravi, petošolci so se 
zadovoljni vrnili z letne šole v naravi, prav tako so v septembru sedmošolci preživeli 
naravoslovni teden na Pohorju. Zimska šola v naravi za 6. razrede bo potekala v Cerknem. 
Prav tako bodo osmošolci odšli v zimsko šolo v naravi v Bohinj (njim je v 6. razredu zaradi 
korone odpadla), devetošolci pa bodo odšli na 2-dnevni zaključni tabor. 
 
Križanič dodaja, da je vodil veliko taborov od 1. do 9. razreda in da se zaveda, kako so ti 
tabori pomembni, predvsem zato, ker se tam stke neformalni odnos med učenci in učitelji, 
naučijo se premagovati stres in stiske. Pove, da to, da so tabori poceni, dosegajo tako, ker 
učiteljem ne plačajo dežurstva. Če bo po sreči, bodo občinski svetniki v kratkem sprejeli 
proračun, v katerem je ravnatelj prosil, da se sprejme višja sredstva, da se bo lahko 
plačalo dežurstva učiteljev. To bo znotraj šole, da se ne bremeni staršev. Nekaj se 
financira tudi iz šolskega sklada. Tukaj pa se sicer v prvi vrsti pomaga socialno šibkejšim 
družinam. Ravnatelj pove, da obstajajo tudi šole, kjer za vsakega otroka dajo 20 EUR 
mesečno, kot donatorska sredstva. Glede na to, da je menedžer, se bo veliko delalo na 
tem področju.  
 
V upravni odbor šolskega sklada se imenuje predstavnika sveta staršev. Gospa Anja 
Pavrič, predstavnica staršev 1.b se javi, da bo prevzela vlogo članice, ki ji je potekel 
mandat.  
 
Pri šolskem koledarju je prišlo do sprememb. 24. marca bo dan šole t. j. pouka prost dan 
za učence. Ravnatelj dodaja, če bo res ekstremna stiska, se bo ponudilo možnost varstva. 
Če ne drugega, se bo našlo študenta, da bo čuval teh nekaj otrok, ker verjame, da otrok 
brez varstva ne bo veliko. Poleg tega imajo vsi zaposleni pravico do dopusta in ga lahko 
izkoristijo za to priložnost.  
 
Sledila je razprava o predlogu LDN šole. 
 
Zakaj letošnji drugi razredi lani niso bili deležni tabora?  
Ravnatelj zagotavlja, da bo tabor izveden prihodnje leto. Dodaja, da vsako leto eden 
izmed razredov v prvi triadi pride na vrsto. Gospod ravnatelj apelira, da se učiteljem 
večkrat zahvalijo, tako starši kot otroci, ker je za organizacijo tabora potrebno veliko 
energije in dobre volje in ni pravično vedno iskati napak.  
 
Ali bi lahko za učence 1. razredov izvedli plavalni tečaj, ker zaradi korone ni bil izveden v 
vrtcu?  
Ravnatelj pove, da o tem še ni bil obveščen in ker je to zopet stvar LDN, ki se sprejema v 
petek, bodo to zagotovo preverili ter se potrudili, da tečaj plavanja za te učence bo. 
Obstaja tudi problem financiranja, ker za 3. razrede tečaj plavanja sofinancira MIZŠ, za 1. 
razred zaenkrat sredstev ni predvidenih. Bodo pa zagotovo preverili.  
 
Član sveta staršev poda pobudo za vključitev v projekt Varno na kolesu.  
Pove, da že enajsto leto poteka in da letos tekmuje 150 osnovnih šol. Predlog je, da bi se 
šola prihodnje šolsko leto priključila. Ravnatelj izrazi navdušenje nad predlogom, 
predvsem z vključitvijo predmetne stopnje. Gospod ravnatelj se zaveda prometne 
problematike in zagotovo se bo veliko delalo na tem. Poda primer, da je šel z učenci 
prometniki stat okoli šole in preverjati uporabo varnostih čelad in ali se otroci v šolo 
pripeljejo pripeti z varnostnim pasom. Po enem mesecu je bilo učencem nerodno, da so 



nepripeti in brez čelade. Doda, da z gospo Markljevo sodelujeta že vrsto let in se zaveda, 
da to zahteva svoj čas, energijo, strpnost, učenje in pogoje. Tukaj bodo veliko delali.  
 
Člana sveta staršev zanima, kako je z vsebinami o drogah v 7. razredu?  
Vsebine podane na dnevu dejavnosti zunanjega izvajalca v preteklem šolskem letu niso 
bile ustrezne. Ravnatelj zagotavlja, da se letos to ne bo ponovilo in se bodo vsebine prej 
preverile.  
 
Kako je z izvajanjem astronomskega tabora? 
V letošnjem šolskem letu ni planiran.  
 
Pametne ure (če ima ura funkcijo telefona) so tretirane kot telefoni in so na šoli 
prepovedane. Član sveta staršev se ne strinja, da imajo samo otroci prepoved uporabe 
telefona. Želi si, da bi imeli prepoved osebnih telefonov tudi učitelji, ker le tako bi bili dober 
zgled za učence.  
Gospa Romana Ravnikar pove, da na osebnih telefonih šolniki zaključujejo odhode za 
vsakega učenca posebej. To pomeni, da morajo beležiti vsak prihod in odhod otroka na 
eAsistentu. In to izvajajo z osebnih telefonov.  
 
Ravnatelj poziva starše, da se pogovorijo s svojimi otroki glede kraje v trgovini Špar. 
Namreč, direktor Špara se je obrnil na vodstvo šole, ker naj bi otroci, sicer izven šolskega 
časa, pokradli za več kot 1000 EUR stvari vsak mesec (čokoladke, energetske pijače). 
Govori se, da naj bi otroci celo tekmovali o tem, kdo iz trgovine prinese več stvari, ne da bi 
plačal. Zato ravnatelj še enkrat poziva vse starše, da se o teh stvareh resno pomenijo. 
Dodaja tudi to, da so v trgovini Špar namestili varnostne kameri in tistega, ki bo prvega 
posnela kamera, bodo morali predati policiji.  
 
Ravnatelj prosi za donatorska sredstva za digitalizacijo (prenosniki, dron, tablični 
računalniki,...). Če bodo našli koga v našem okraju, ki ima možnosti in lahko nameni 
sredstva (skupaj med 10.000 - 15.000 EUR letno), bodo šli v načrtno digitalizacijo. 
Ravnatelj bo sestavil dopis.   
 
Učiteljica tehnike je prosila, da se v 6., 7., 8. razredu + izbirni predmet tehnika, izključi 
uporaba škatle, ki stane 19 evrov. Material za izdelke učencev želi nakupiti, starši bi zanj 
po položnici plačali 7 EUR. Člani sveta staršev se z nakupom strinjamo in smo veseli, da 
škatle ni več.  
  
Več članov sveta staršev poda pobudo, da bi v šoli nabavili tudi likovni material za vse 
učence. Gospod ravnatelj dodaja, da bi bilo dobro, če bi junija na seji ponovno odprli to 
temo in v anketi starše povprašali kdo si tega v resnici želi in kdo ne.  
 
Starši po razpravi na LDN šole 2022/23 nimajo pripomb. 
 
Ad 4   

 
Nadaljevalo se je z nasledno točko: kakšno šolo si želimo? 
Ravnatelj Križanič pove, da je to zelo resna stvar in se je bodo lotili premišljeno. Če hočejo 
na šoli imeti kvalitetni kolektiv, to zahteva vse udeležence in brez sodelovanja na žalost ne 
bo šlo. V oktobru  /novembru se bo vsem članom sveta staršev (ter učiteljem in učencem 
predmetne stopnje) poslalo anketo, katero bodo člani potem posredovali vsem staršem 
učencev. V anketi bo zajeta analiza stanja in analiza prihodnosti. Ravnatelj nagovarja 
člane, da si bo za izpolnjevanje ankete potrebno vzeti nekaj časa in apelira na vse 



prisotne, da bodo to upoštevali. Rezultate ankete se bo uporabilo za naprej, za zelo 
kvalitetno šolo. 
 
 
Ad 5 
 
Pobude in predlogi: 
Miha Humar prosi, če se v bodoče pobude in predloge staršev pošlje v naprej, da se 
odgovorni lahko pripravijo na odgovore.  
 
 

1. Pri sprejemu/oddaji otrok ni nikogar: 
Eden od staršev v Mostah želi, da se umakne tabela s telefonskimi številkami iz zelene 
ograje, ker je prepričan, da lahko pride do zlorabe. Naveden je primer, da bi lahko nekdo, 
ki nima dovoljenja, dvignil otroka iz šole. Gospa Štebe pove, da je skrb starša odveč, saj 
so telefonske številke, s katerih kličejo starši v oddelek PB, shranjene v imenikih aparatov 
in se učitelju na telefonu izpiše, kdo bo dvignil posameznega učenca. Ravnatelj doda, da 
je to, da otroci sami prehodijo teh nekaj metrov iz šole do ograje, pot  k samostojnosti. 
Poleg tega so šolskih prostori bolj čisti, ker starši s čevlji ne hodijo več po šoli.  
 

2. Odprto/zaprto igrišče v popoldanskem času: 
Ravnatelj pove, da je zagotovo njegova želja, da bi bilo igrišče odprto. Vendar je težko 
zagotoviti vzdrževanje čistoče, preprečevati vandalizem, smetenje z nevarnimi odpadki, 
živalski iztrebki.... Tukaj je zagotovo treba vplesti Občino in ravnatelj obljubi staršem, da 
bo komuniciral z Občino. 
 

3. Nasilje med otroci: 
Ravnatelj pove, da se v šoli konflikti sprotno rešujejo.  
 

4. V zadnji triadi se različna priznanja, ki jih prejmejo učenci, upoštevajo pri podelitvi 
občinskih priznanj učencem. Posamezni starši enega oddelka predlagajo, da bi se pri tem 
upoštevala osvojena priznanja pri dejavnostih (gasilci, šport,...), ki niso povezane s šolo. 
Šola pojasni, da se priznanja za izvenšolske dejavnosti podeljujejo zunaj šole in jih šola ne 
more še enkrat upoštevati.  
 

5. Svet za preventivno varnost (v nadaljevanju SPV): 
V prvem tednu letošnjega šolskega leta so v Mostah v krožišče postavili  prostovoljca, ki 
pri usmerjanju učencev ni ustrezno ravnal. Ravnatelj pove, da bi bilo dobro pred začetkom 
šolskega leta s prostovoljci narediti posvet o pravilnem ravnanju.  
 

6. Domače branje v 7. razredih: 
Starši enega 7.razreda predlagajo, da ne bi imeli za domače branje vsi otroci naenkrat iste 
knjige v istem obdobju. Knjige namreč ne preberejo vsi učenci dovolj hitro in zato v 
knjižnici primanjkuje izvodov določene knjige. Predlog več različnih knjig v tem obdobju. 
Vodstvo šole pove, da bodo s problemom seznanili učitelje.  
 

7. Kolesarski izpit v 4. razredu: 
Starše zanima, zakaj ni mogoče kolesarskega izpita opravljati že v 4. razredu. Pomočnica 
pove, da so tudi na naši šoli izpite pred leti opravljali že v 4. razredu. Izkušnje niso bile 
dobre. Učenci so v 4. razredu še zelo mladi, težko razumejo prometne predpise, pa tudi 
izkušenj v prometu nimajo. Učenci so namreč do 4. razreda vozači ali pa jih v šolo vozijo 
starši in imajo pravih izkušenj na cesti premalo. 



 
8. Obvestilo o dogodku na šolski: 

Primer, ki se je zgodil na “šolski” poti, se je reševal v skladu s pristojnostmi posameznih 
institucij, ki so zadolžene za reševanje takih dogodkov. Tudi šola je izvedla postopke, za 
katere ima pristojnosti. 
 

9. Kombi pobira otroke ob 7:00, čeprav je pouk 8:20:  
Občina zagotavlja za prevoz otrok dva kombija in pri velikem številu vozačev prevoza ni 
mogoče izpeljati tako, da bi z eno vožnjo prepeljali v šolo hkrati vse otroke. Zato sta 
potrebni dve vožnji, kar pomeni, da morajo nekateri učenci, če želijo imeti prevoz, na prvo 
vožnjo, ki je že ob 7.uri.   
 

10. Jedilniki: 
Starši prosijo, če so jedilniki za naslednji teden lahko objavljeni že v petek, da lahko 
pravočasno odjavijo otroke od kosila, če jim le to ne bo po godu. Pohvale, da ima šola 
svojo kuhinjo. Starši so dali pobudo, da bi bila vsaj enkrat tedensko dopoldanska malica 
topel obrok in da se zmanjša količina kruha.  
 
 

Seja je bila končana ob 20:24.  

 

Zapisnik napisala:                                                      Predsednik sveta staršev: 

Katarina Žagar                                                           Miha Humar  
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