
Zapisnik 
2. seje Aktiva Svetov staršev osnovnih šol domžalsko-kamniške regije v šolskem letu 2016-17  

dne 13. 3. 2017 
 
Seja je potekala 13. marca 2017 od 19:10 do 21:40 v knjižnici Osnovne šole Dragomelj. Vodil jo je predsednik 

Aktiva Anton Meden. 

 
Prisotni: Damjan Žibert (OŠ Dragomelj), Marjan Šalamun (OŠ Domžale), Katarina Zadnikar (OŠ Mengeš), Eva 
Strmljan (OŠ Jurija Vege Moravče), Metka Mozetič (OŠ Šmartno v Tuhinju), Lidija Šubelj (OŠ Toma Brejca 
Kamnik), Sašo Pavlovič (OŠ Trzin), Igor Zemljič (OŠ Toma Brejca Kamnik), Anja Podlesek (OŠ Janka Kersnika 
Brdo), Tone Meden (OŠ Janka Kersnika Brdo), Ingrid Žajdela (OŠ Venclja Perka Domžale; prišla ob pribl. 
21:00) 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2.  Poročilo predsednika o dogodkih od zadnje seje 
3. Priprava na posvetovanje in zasedanje Skupščine ZASSS 
 a) predlaganje kandidatov za predsednika in podpredsednika 
 b) določitev delegatov za zasedanje Skupščine 
 c) izpolnjevanje članskega obrazca 
 d) priprava na vsebinski del posvetovanja 
4. Delo aktiva do konca šolskega leta 
5.   Pobude, vprašanja, izmenjava dobrih praks 
6.  Razno 
  
Ad 1) 
 
Tone Meden je predstavil realizacijo sklepov prejšnje seje. Sklepi 2, 3 in 4 so bili realizirani. Besedilo iz sklepa 
8 je bilo posredovano na ZASSS. Neuradna informacija je, da naj bi bilo v noveli ZOFVI, ki trenutno stoji na 
vladi, zapisano, da se šolske ekskurzije obravnavajo drugače kot turistične dejavnosti. 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep 1: Zapisnik seje aktiva z dne 17. 10. 2016 je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 2) 
 
Tone Meden je podal poročilo o aktivnostih ZASSS. Od zadnje seje aktiva pri kativnostih, ki so vezane na 
MIZŠ, ni bilo posebnih dejavnosti. Delovna skupina za učna gradiva na MIZŠ ne deluje več (ji ni bil podaljšan 
mandat). Glede drugega tujega jezika ni bilo aktivnosti.  
 
Januarja se je MIZŠ odločilo, da bi se mandat delovni skupini za učna gradiva podaljšal. Ministrica je članom 
delovne skupine in javnosti na tiskovni konferenci ter prek spletne strani MIZŠ sporočila, da si bodo delovne 
zvezke in učbenike prvošolci lahko brezplačno izposodili v učbeniških skladih. Objavljeni pravilniki pa s tem 
obvestilom niso skladni. Tone Meden je na MIZŠ poslal pripombe na pravilnik o materialnih stroških, ki ga je 
oblikovala Koordinacija po razpravi ni ga bo poslal tudi članom aktiva. Šolam je bilo v preteklih letih (do leta 
2014) zagotovljeno kritje več materialnih stroškov, kot to predvideva novi Pravilnik o merilih za vrednotenje 
materialnih stroškov v OŠ. Po tem pravilniku se materialne stroške izračuna glede na število oddelkov in 
število učencev v oddelkih. V okviru materialnih stroškov naj bi se šolam krila tudi sredstva za učbeniške 
sklade. Čeprav bo šolam v letu 2017 zagotovljenih nekaj več sredstev za kritje materialnih stroškov kot v letu 
2016, pa simulacije pokažejo, da je bila količina sredstev za kritje materialnih stroškov v letu 2014 večja kot 
ta, ki bi bila šolam zagotovljena po novem pravilniku, čeprav naj bi bila v to količino po novem vključena tudi 
sredstva za učbenike. Javna razprava o Pravilniku o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v OŠ se je 
končala 6. 3. 2017. ZASSS se je v razpravi odzvala, tudi s konkretnimi vprašanji in pripombo, da je prispevek 
staršev že zdaj med najvišjimi v EU (strošek na učenca na leto je po podatkih Statističnega urada Slovenije) 

http://www.eurydice.si/index.php/prispevki-eurydice/9372-v-razpravi-pravilnik-o-merilih-za-vrednotenje-materialnih-stroskov-za-izvajanje-osnovnosolskega-izobrazevanja
http://www.eurydice.si/index.php/prispevki-eurydice/9372-v-razpravi-pravilnik-o-merilih-za-vrednotenje-materialnih-stroskov-za-izvajanje-osnovnosolskega-izobrazevanja
http://www.eurydice.si/index.php/prispevki-eurydice/9372-v-razpravi-pravilnik-o-merilih-za-vrednotenje-materialnih-stroskov-za-izvajanje-osnovnosolskega-izobrazevanja


5500 EUR, od tega 500 EUR prispevajo starši, s čimer Slovenija po prispevku staršev zaseda približno 5. mesto 
med državami EU). Pripomba je bila tudi na to, da bi se zagotovljena materialna sredstva po pravilniku 
izračunavala v točkah, vrednost točke pa bi lahko s sklepom minister vsako leto določil drugače. 
 
Razprava o preostalih pravilnikih (npr. Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov) bo trajala še dva tedna. 
Tone Meden bo članom aktiva poslal pošto z opomnikom za sodelovanje v razpravi in iztočnicami za 
dokument, ki ga bo pripravila ZASSS, in vabi k dodajanju idej, pripomb. 
 
MIZŠ je upoštevalo predlog ZASSS, naj se izdelajo kriteriji za vrednotenje kakovosti učbenikov in skladno z 
njimi ovrednotijo vsi učbeniki in delovni zvezki. Kriterije bo pripravila strokovna delovna skupina, s 
predstavniki relevantnih fakultet in Zavoda RS za šolstvo. 
 
Ad 3a)  
 
Mandat predsednika in podpredsednikov ZASSS je dve leti. Skupščina ZASSS, ki bo 8. aprila 2017 v Mariboru, 
bo volilna. Aktivi predlagajo kandidate, koordinacija pa na seji (v živo ali dopisno) sestavi predloge 
kandidatov, o katerih skupščina glasuje. Mesto tajnika ZASSS je tehnična funkcija, ki se ne voli, tajnika 
imenuje koordinacija na predlog predsednika in zanj ne velja pogoj, da mora biti starš otroka v šoli, vključeni 
v aktiv.  
 
Sklep 2: Aktiv za predsednika ZASSS predlaga Toneta Medena, ki se s predlogom strinja. 
 
Predlogov za podpredsednika ZASSS aktiv nima. 
 
Ad 3b)  
 
Na zasedanju skupščine ima naš aktiv 1 + število šol v aktivu/5 volilnih glasov. Število šol v aktivu se bo letos 
ugotavljalo po izpolnjenem članskem obrazcu. V našem aktivu je 14 šol (Tone Meden je predlagal, da se OŠ 
Roje, ki se ne odziva na vabila na sestanke in druge vrste komunikacije, ne šteje več kot članice aktiva), kar 
pomeni skupno tri delegate za skupščino. Za delegate so se javili Tone Meden, Marjan Šalamun, Katarina 
Zadnikar in Sašo Pavlovič (ki bo udeležbo še naknadno potrdil).  
 
Ad 3c)  
 
Članski obrazec je bil oblikovan kot odziv na težave z zagotavljanjem sklepčnosti na skupščinah ZASSS in z 
namenom, da bi dosegli ustrezno proporcionalno sestavo članov skupščine glede na velikost posameznih 
aktivov.  
 
Člani aktiva so skupaj izpolnili članski obrazec z naslednjimi točkami: 

- Področja dela v letu 2016 so bila: zbiranje cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, razprava o 
šolskih ekskurzijah, razprava o učbeniških skladih (tudi prizadevanje za članstvo predstavnika staršev 
v Strokovnem svetu za splošno izobraževanje), razprava o podaljšanem bivanju. E-novice so bile 
redno posredovane do staršev. V delovnih skupinah ZASSS imamo naše člane. Sodelovali smo na 
posvetih in zasedanjih skupščine ZASSS. 

- Tone Meden je predlagal, da bi aktiv lahko bolj uporabljal spletno podstran na straneh ZASSS (kamor 
bi nalagal zapisnike, informacije o aktivnostih ipd.). 

- Aktiv ZASSS v prihodnje predlaga delovanje na naslednjih področjih: (i) kakovost učnih gradiv in 
izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa, (ii) poleg enotne metodologije zbiranja cen delovnih 
zvezkov tudi razvoj enotne metodologije zbiranja podatkov o drugih stroških staršev, povezanih s 
šolanjem otrok, (iii) izmenjava moderatorjev delavnic, (iv) izvedba seminarjev, izobraževanj, (v) 
izmenjava dobrih praks 

- Predlogi, pobude, komentarji za ZASSS: predlagamo, da se razprava o imenovanju predstavnika 
staršev v Strokovni svet za splošno izobraževanje obnovi in se predlog na ministrstvo posreduje še 
enkrat. 

 



Ad 3d) 
 
Člani aktiva naj za pripravo na vsebinski del posvetovanja ZASSS razmišljajo o naslednjih točkah: 

a) Kako smo čutili aktiv in ZASSS v preteklosti? Kaj je pomenil aktiv Svetu staršev šole? Ali se je zaradi 
aktiva in ZASSS na šoli kaj spremenilo, so bili kakšni pozitivni učinki? Kaj bi lahko aktiv in ZASSS še 
storila?  

b) Kaj bi ZASSS lahko dosegla v smislu izboljšanja/napredka kakovosti šolstva? Kaj bi si v prihodnje od 
aktiva in ZASSS še želeli (kaj bi lahko počeli, pa do sedaj nismo) oziroma kaj pričakujemo od aktiva in 
ZASSS v bodočnosti?  

 
V zvezi s točko (b) so prisotni razpravljali tem, naj starši govorijo o kakovosti, normativih, izražajo interes, se 
zanimajo za stvari v šoli. Kot zainteresirana javnost lahko spodbudimo dialog in ga zainteresirano 
spremljamo. 
 
Ad 4) 
 
Sklep na prejšnji seji aktiva je bil, da bomo v Dragomlju marca 2017 organizirali 4-urno delavnico, tako kot 
smo jo v Kamniku pred dvema letoma. Vsebina delavnice na državni ravni je opisana na spletni strani ZASSS 
(http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2012-4.pdf), poročilo z delavnice našega aktiva Kamniku pa na 
podstrani aktiva v okviru spletna strani ZASSS 
(http://www.zasss.si/aktivi/AssOSDKR/Odnosi%20med%20starsi%20in%20ucitelji%20-
%20porocila%20delavnic%20ASSOSDKR.pdf). Na delavnici se starši, učitelji in ravnatelji, pomešani v manjših 
moderiranih skupinah pogovarjajo o odnosih med učitelji in starši kot temelju vzgoje v šoli (kaj starši 
pričakujejo od učiteljev in obratno). Vsak od članov aktiva naj bi bil na delavnici prisoten, s sabo naj bi 
pripeljal še vsaj tri ali štiri predstavnike svoje šole (dva strokovna delavca in dva starša). Tako bi se nas lahko 
zbralo med 40 in 60. Delavnica lahko služi kot model, ki se ga potem izvede tudi na posameznih šolah v 
naslednjem šolskem letu.  
 
Sklep 3: Delavnica na temo soudeležbe staršev v vzgojnem poslanstvu šole bo 16. 11. 2017 ob 17h na OŠ 
Dragomelj. Aktiv se bo naslednjič sestal 25. 5. 2017. Tako bodo lahko člani na svoji šoli na prvi seji Sveta 
staršev v šolskem letu 2017-18 že podali informacijo o delavnici. 
 
Sklep na prejšnji seji je bil tudi, da organiziramo seminar na določeno temo. Seminar izvede predstavništvo 
ZASSS. Med aktivni je bilo največje zanimanje izraženo za temo »pristojnosti in delovanje Sveta staršev«, več 
zanimanja je bilo tudi za »šolske sklade«. Na šoli naj bi bil ves čas seminarja prisoten ravnatelj (ker ima 
potrebne informacije, pozna zakone), seminarja naj bi se udeležilo 15–20 oseb iz aktiva (vsak aktiv naj bi 
priskrbel 1–2 udeleženca, npr. učitelja, predsednika Sveta staršev). Program seminarja traja 3 ure in je 
interaktiven (izmenjava praks, oblikuje se ideja dobre prakse).  
 
Sklep 4: Seminar se bo izvedel 25. maja 2017 in ga bomo združili s kratko in operativno sejo aktiva. Tema 
seminarja bo »pristojnosti in delovanje Svetov staršev«. Svoje ravnatelje za privoljenje, da bi šola gostila 
seminar, na katerem bi bil prisoten ravnatelj šole, prosijo: Metka Mozetič, Damjan Žibert, Tone Meden (po 
navedenem zaporedju). 
 
Ad 5 in 6) 
 
Damjan Žibert je poročal o primeru dobre prakse. OŠ Dragomelj je organizirala koncert v Hali komunalnega 
centra  v Domžalah in na tak način uspela zbrati veliko vsoto sredstev za šolski sklad. 
 
 
 
Zapisala:  
Anja Podlesek     
 

Predsednik Aktiva Svetov staršev osnovnih šol 
domžalsko-kamniške regije: 
Tone Meden 

http://www.zasss.si/documents/Okroznica-2012-4.pdf
http://www.zasss.si/aktivi/AssOSDKR/Odnosi%20med%20starsi%20in%20ucitelji%20-%20porocila%20delavnic%20ASSOSDKR.pdf
http://www.zasss.si/aktivi/AssOSDKR/Odnosi%20med%20starsi%20in%20ucitelji%20-%20porocila%20delavnic%20ASSOSDKR.pdf

