
ZAPISNIK 
seje Aktiva Svetov staršev osnovnih šol domžalsko-kamniške regije dne 17. 10. 2016 

 
 
Seja Aktiva je potekala 17. oktobra 2016 od 19:00 do 21:30 na OŠ Toma Brejca v Kamniku. 
Vodil jo je predsednik Aktiva Anton Meden. 
 
Navzoči:  
Tone Meden, Anja Podlesek, OŠ Janka Kersnika, Brdo pri Lukovici  
Miro Treven, CIRIUS Kamnik 
Ingrid Žajdela, Aleš Božnik, OŠ Venclja Perka, Domžale 
Metka Mozetič, OŠ Šmartno 
Katarina Zadnikar, OŠ Mengeš 
Tomaž Vodušek, OŠ Rodica 
Damjan Žibert, OŠ Dragomelj 
Igor Zemljič, OŠ Toma Brejca, Kamnik  
 
 
Dnevni red:   
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2.  Poročilo predsednika (učna gradiva, NPZ, drugi tuj jezik, druge aktualne teme) 
3. Razprava o poročilih in aktualnih temah 
4. Delo aktiva v tekočem šolskem letu 
5.   Pobude vprašanja, izmenjava dobrih praks 
6.  Razno 
 
Ad 1)  
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 
Sklep 1: Zapisnik seje Aktiva z dne 17.5.2016 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 2) 
 
T. Meden je podal poročilo o aktivnostih ZASSS. 
 
2. Poročilo predsednika (učna gradiva, NPZ, drugi tuj jezik, druge aktualne teme) 
 
Učna gradiva 
 
Predsednik  predstavi problematiko učnih gradiv in poroča, da se je delovna skupina sestala še 
dvakrat, a predlog delovne skupine za ministrstvo ni vzdržen, ministrica delovni skupini ni podaljšala 
mandata zato zdaj ni jasno, kaj bo z delovno skupino v prihodnje. Na ministrstvu bodo to jesen 
preverili koliko učbenikov v šolskih skladih je še potrebno zamenjati, zato se v mesecu novembru še 
pričakuje sestanek z ministrico. V delovni skupini pa upajo, da bo sledil ukrep, ki bo poenotil prakse in 
velike razlike med šolami, saj bo v primeru delnega sofinanciranja delovnih zvezkov, ministrstvo tudi 
postavljalo okvire (pogoje) sofinanciranja.  
 
NPZ 
Ministrstvo je v maja in junija še tehtalo spremembe NPZ. Predstavilo je dve možnosti.  Rezultat NPZ 
naj bi se vpisal v spričevala ali pa štel kot ena ocena pri predmetu. Predvsem vpis ocene še odpira 
vrsto vprašanj (ni možno ponavljanje v primeru bolezni ali tretjine nezadostnih ocen, pod vprašaja 
meje avtonomija učitelja…). Predsednik poudari, da je ključni namen NPZ izboljšanje učenja in 
poučevanja ter da NPZ ne bi smel biti primerjava šol, vendar pa bi morali biti rezultati NPZ vključeni v 
evalvacijsko oceno šole, ki naj bi vključevalo tudi predlagane ukrepe, kako v prihodnje odprviti 



pomanjkljivosti. Ministrstvo in zavod za šolstvo sicer preverjata rezultate NPZ, vendar se o NPZ ne 
razpravlja dovolj na šolah, so pa razlike v tem pogledu med šolami zelo velike. Zato predsednik 
predlaga, da se o NPZ pogovarjamo na pomladanskih sejah svetov staršev. V okviru tega dela točke 
dnevnega reda se je v aktivu razvila tudi razprava o potrebnosti in smiselnosti e-asistenta. 
 
Tuji jeziki 
Predsednik navaja, da se je poučevanje tujega jezika v zadnjih sedmih letih spremenilo devetkrat in ta 
hip se lahko otrok v osnovni šoli uči tujega jezika na kar pet različnih organizacijskih načinov. Pri vseh 
deležnikih učnega procesa zato obstaja velika želja, da se zadeva uredi, vendar težave niso samo 
finančne in kadrovske, so tudi vsebinske (predvsem v smislu obveznosti in izbirnosti in v obravnavi 
obmejnih področij na Primorskem in v Prekmurju, kjer se že zdaj učenci učijo jezik sosednjega 
naroda). Ob tem se je razvila še prosta razprava o smiselnosti učenja tujih jezikov... 
  
Novela ZOFVI 
Predsednik poroča še o spremembah postopka imenovanja ravnatelja, o dopolniti ZOFVI, da bi se 
sredstva prejeta iz šolskih skladov  pojmovala kot socialna pomoč in ne kot darilo, ter da se pripravlja 
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in nov pravilnik o šolah v naravi.  
 
Zaostale obveznosti 
Koordinacija bo spodbudila objavo okrožnice o cenah delovnih zvezkov. 
Prav tako sta v delu še okrožnici o posvetovanjih v Radovljici in v Sečovljah. 
 
Ad 3) 
Besedilo iz te točke je bilo obravnavano že med razpravo ob drugi točki. 
 
Ad 4)  
Predsednik je predstavil sklep koordinacije, da se prečisti delo delovnih skupin. Člani delovnih skupin 
se zato z novim šolskim letom na novo imenujejo. Za lažje razumevanje je predsednik predstavil 
delovne skupine in njihove dosedanje člane iz našega aktiva: 
  
DS za učna gradiva, dosedanja člana Špela Grčar in Anton Meden, predlagano je nadaljevanje njunega 
članstva v tej DS. 
 
DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev, dosedanji član Anton Meden, za naprej predlagamo še  
Ingrid Žajdela, Lidijo Šubelj vprašamo če želi sodelovati. 
 
DS za kakovost, dosedanja članica Anja Podlesek, predlagano je nadaljevanje njenega članstva v tej 
DS. 
 
DS za posebne potrebe dosedanji član je Miro Treven iz Ciriusa, ki zaradi službenih obveznosti ne 
more več sodelovati, se bo pa pogovoril s predstavnico CIRIUSa v aktivu, ko jo bodo izbrali.  
 
DS za vrtce ni zaživela 
 
Sklep 2: Aktiv predlaga članstvo Špele Grčar in Antona Medena v delovni skupini za učna gradiva.  
 
Sklep 3: Aktiv predlaga članstvo Antona Medena in Ingrid Žajdela v delovni skupini za pristojnosti 
in delovanje svetov staršev. Predsednik vpraša za soglasje še Lidijo Šubelj in če bo soglašala, aktiv 
za članico te delovne skupine predlaga tudi njo.  
 
Sklep 4: Aktiv predlaga, da članica skupine za kakovost ostane Anja Podlesek. 
 
Predsednik je predstavil vsebino razprave iz Sečovelj glede zbiranja podatkov o stroških šolanja, ki jih 
plačujemo starši in po krajši razpravi smo sprejeli 



 
Sklep 5: podpiramo zbiranje podatkov o vseh stroških, ki jih imamo starši s šolanjem naših otrok, še 
naprej pa bomo sodelovali pri zbiranju cen delovnih zvezkov.  
 
V zvezi z delom aktiva smo se po krajši razpravi odločil za  izpeljavo dveh dogodkov. 
 
Sklep 6:  Aktiv predvidoma v marcu organizira delavnico o odnosih med učitelji ni starši na OŠ 
Dragomer, vabljeni ravnatelji, učitelji,  starši. 
 
Sklep 7: Organiziramo seminar na temo o kateri se bomo odločili na korespondenčni seji, ko bo 
predsednik predstavil možne teme (delavnice, ki so že bile izvedene in se lahko v aktivih ponovijo). 
 
Na pobudo člana smo spričo dogodka na OŠ Prežihov Voranc Ljubljana, o katerem so poročali mediji 
(prepoved izvedbe tridnevne ekskurzije na Dunaj, s katero naj bi šola kršila Zakon o spodbujanju 
turistične dejavnosti) po krajši razpravi sprejeli 
 
Sklep 8: »Aktiv svetov staršev osnovnih šol Domžalsko-kamniške regije opozarja na 
nesprejemljivost obravnavanja šolskih vsebin kot turistične dejavnosti in posledično omejevanje 
šol pri izvajanju šolskih dejavnosti, saj bi to pomenilo krnitev njihove osnovne dejavnosti in bi 
lahko posledično znatno vplivalo na kakovost in višino stroškov teh dejavnosti.«. 
 
 
 
Zapisal:                       Predsednik: 
Igor Zemljič          Tone  Meden 
 
 
 
 

 


