
Zapisnik 
2. seje Aktiva Svetov staršev osnovnih šol domžalsko-kamniške regije v š. l. 2017-18  

dne 27. 3. 2018 
 
 
Seja je potekala 27. marca 2018 od 17:00 do 20:45 v učilnici gospodinjstva na Osnovni šoli Frana 
Albrehta Kamnik. Vodila jo je  predsednica Aktiva Anja Podlesek.  
 
 
Prisotni: Igor Zemljič (OŠ Toma Brejca Kamnik), Tone Meden (OŠ Janka Kersnika Brdo), Aleš 
Božnik (OŠ Venclja Perka Domžale), Špela Grčar (OŠ Frana Albrehta Kamnik), Anja Podlesek (OŠ 
Janka Kersnika Brdo), Irena Pavlič (OŠ Frana Albrehta Kamnik) 
 
Ob začetku seje je prisotne pozdravil ravnatelj OŠ Frana Albrehta Kamnik, g. Rafko Lah, ki je 
povedal nekaj besed o šoli, nam zaželel uspešno delo, in prisotnim podaril zbornik, izdan ob 50-
letnici šolske stavbe osnovne šole.  
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2.      Poročilo predsednice o dogodkih od zadnje seje 

3.      Priprava na posvetovanje in zasedanje Skupščine ZASSS 

a)      določitev delegatov za zasedanje Skupščine 

b)      izpolnjevanje članskega obrazca 

c)      priprava na vsebinski del posvetovanja 

4.      Delo aktiva do konca šolskega leta 

5.    Pobude, vprašanja, izmenjava dobrih praks 

6.    Razno 

 
Predlagani dnevni red je bil dopolnjen s točko 3 d) Oblikovanje programskega dokumenta zveze. 
 
Na predlagani dnevni red z dopolnitvijo ni bilo pripomb. 
 
Ad 1) 
 
Prisotni smo potrdili zapisnik prejšnje seje. Zaradi nesklepčnosti Aktiva smo se dogovorili, da se za 
potrditev sklepčnosti opravi dopisna obravnava, za kar poskrbi predsednica Aktiva.  
 
Ob tem smo preverili še stanje glede posameznih vsebin, obravnavanih na prejšnji seji: 

- Špela Grčar je postavila vprašanje glede s strani ZASSS zahtevanega vpogleda v pripombe 
na Zakon o osnovni šoli, podane v javni razpravi, ki glede na odgovor MIZŠ zaradi 
previsokih stroškov ni bil mogoč. Na ponovni poziv odgovora še ni bilo, potrebno pa je 
preveriti rok, do katerega naj bi bil odgovor posredovan. 

- V zvezi s predlogi članov za posamezne delovne komisije ZASSS, predlagane s strani 
Aktiva, smo bili obveščeni, da so predlagani člani potrjeni. 

- Na Koordinaciji je bila potrjena s strani Aktiva predlagana tema posveta za zasedanje 
Skupščine ZASSS: razdelitev osnovnošolskega programa na obvezni, razširjeni in 
nadstandardni del. 

- Spletno izpolnjevanje dokumenta z informacijami v okviru projekta ParentHelp se je zagnalo, 
člani delovne skupine so decembra 2017 preizkusili pripravljeni obrazec. Delo je potem 
zastalo zaradi osredotočenja na organizacijo usposabljanja za starše v okviru istega 



projekta. Ko se bo začelo zbiranje podatkov, bo potrebno razdeliti delo za učinkovito 
pripravo dokumenta. 

- Skladno s sklepom prejšnje seje je bil izpeljan Seminar o nadstandardu na POŠ Ihan, ki se 
ga je udeležilo lepo število obiskovalcev – staršev, učiteljev in ravnateljev.  

 
Ad 2) 
 
Anja Podlesek in Tone Meden sta predstavila dogodke, ki so se v okviru Aktiva in ZASSS zgodili od 
prejšnje seje. 

 Predstavniki v Aktivu smo prizadevno in uspešno sodelovali pri zbiranju mnenj o aktualni 
problematiki: 

- v mesecu oktobru 2017 v zvezi z organizacijo sistematskih pregledov otrok 
- v mesecu decembru 2017 o uporabi mobitelov 
- v mesecu januarju 2018 o morebitni ukinitvi možnosti anonimnih prijav na inšpekcijo za 

šolstvo. 

 Na MIZŠ so se decembra 2017 sestali predstavniki MIZŠ, ZASSS in Združenja ravnateljev in 
se dogovorili, da MIZŠ do 15.1.2018 posredujemo zbirko odprtih vprašanj na relaciji šola – 
starši. ZASSS je vprašanja skladno z dogovori pravočasno posredovala na MIZŠ.  

 Pri MIZŠ je oblikovana je delovna skupina za področje sistematskih pregledov, v kateri 
sodelujejo predstavniki ZASSS, ravnateljev, MIZŠ, pediatri in predstavniki MZ. V okviru 
delovne skupine so bila izpostavljena pričakovanja in težave, med drugim, da je dan za 
sistematski pregled leta 2012 z uvedbo ZUJF izpadel iz šolskega koledarja, da so težave s 
prevozi na preglede, da se izvajajo cepljenja brez soglasja staršev... Pričakovano je, da bo 
delovna skupina oblikovala protokol v zvezi z organizacijo in izvedbo sistematskih pregledov 
in da se bodo kot dobra praksa ohranili v šolskem sistemu. 

 V mesecu januarju je bil izveden že omenjeni seminar o nadstandardu na POŠ Ihan. 

 Iz OŠ Toma Brejca je bila podana javna pobuda glede preučitve plačljivosti dnevov 
dejavnosti. Koordinacija ZASSS je razpravljala o predlagani vsebini na DS za pristojnosti 
svetov staršev. Pobuda je bila posredovana republiškemu inšpektoratu, ki je v sodelovanju s 
pravno službo ministrstva oblikovalo odgovor. Stališče inšpektorata sledi okrožnicam MIZŠ 
in pravi, da je potrebno plačljive dejavnosti jasno opredeliti v sklopu LDN posamezne šole in 
pridobiti soglasje staršev. Pobudniku je bila podana povratna informacija.  
Ob tem je Irena Pavlič ponovno izpostavila vprašanje, kaj je nadstandard oz. ali je res 
definiran zgolj z doplačili. Aleš Božnik je poudaril, da je med pristojnostmi svetov staršev 
izrecno navedeno potrjevanje nadstandarda, kar je v nasprotju z razlago inšpektorata, saj 
svet staršev pristojnosti potrjevanja LDN nima, temveč se z njim samo seznani. 

 Srečanje v Ihanu je pokazalo, da se nekatere dejavnosti sofinancirajo, zato se te dejavnosti 
natančno opredelijo v LDN, kot je praksa v šolah. Člani svetov staršev se s tem strinjajo, saj 
je neposredna izkušnja, ki jo otroci pridobijo v izvenšolskih prostorih, neprecenljiva. 
 Šola bi morala Svet staršev posebej prositi za potrditev nadstandardnega programa in 

posebej za potrditev sofinanciranja prevozov in vstopnin v okviru obveznega in 
razširjenega programa. 

 Pri MIZŠ se je sestala tudi delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov MIZŠ, Združenja 
ravnateljev in Koordinacije ZASSS, ki obravnava odprta vprašanja, npr. glede učnih gradiv, 
šolskih skladov, šolskih prevozov, diet v šolski prehrani... Delo je trenutno nekoliko zastalo.  

 Še vedno potekajo prizadevanja za ureditev financiranja ZASSS. 

 Potekajo prizadevanja za vključitev predstavnika ZASSS v strokovni svet za splošno 
izobraževanje, kjer starši v nasprotju z nekaterimi drugimi interesnimi skupinami še nimamo 
svojega predstavnika. 

 ZASSS je v marcu pripravila okrožnico o učnih gradivih s priporočili za potrjevanje gradiv.  
 
Ad 3) 
 
a) Določili smo delegate za skupščino ZASSS. Delegati so Tone Meden, Anja Podlesek in Marjan 
Šalamun. Ostali člani Aktiva so vabljeni, da se skupščine udeležijo. 
 
b) Izpolnili smo članski obrazec. 
 



c) Glede vsebinskega dela posvetovanja ocenjujemo, da je bil opravljeni seminar dobra 
predpriprava za delo na posvetovanju ZASSS. Anja Podlesek je članica ožjega odbora za pripravo 
delavnic na posvetu. V uvodnem delu posveta naj bi sodelovala tudi predstavnik inšpektorata (ki se 
je opravičil) in predstavnik MIZŠ. 
 
d) Programski dokument zveze povzema ključna vprašanja, ki jih starši zaznavamo v odnosu do 
šole in pričakovanja glede vzgoje in izobraževanja v prihodnosti. Dokument želimo predstaviti tudi 
širši javnosti, glede na čas pred volitvami pa bi radi pridobili tudi stališča posameznih političnih 
strank. Poleg ostalih vsebin je zelo izpostavljeno vprašanje sestave svetov zavodov oz. razmerje 
med posameznimi deležniki, za katerega želimo, da se uravnovesi iz razmerja 5:3:3 v razmerje 
3:3:3. 
 
Ad 4) 
 
Do konca šolskega leta je predvidena še ena seja aktiva. Pomembna vsebina se nanaša na 
okrepitev sodelovanja staršev v svetih staršev in nato po piramidi, v Aktivih ter zvezi. Anja Podlesek 
je predlagala, da pred vsako sejo pripravimo odprto temo, ki se komentira že preko elektronske 
pošte in v nadaljevanju »privabi« na sejo aktiva več udeležencev.  
 
Aleš Božnik je poudaril, da je potrebno tudi zadržati starše, ki se ob začetku šolanja otrok aktivno 
vključujejo v šolsko življenje, z odraščanjem pa njihovo sodelovanje pogosto zamre.  
 
Preveriti je potrebno vprašanje namestnika predstavnika v svetu staršev, ki je zakonsko dvoumno 
določeno. Špela Grčar bo pregledala, kako lahko (izvoljeni) namestnik predstavnika staršev v 
oddelku pridobi pooblastila za glasovanje.  
 
Ad 5) 
 
Špela Grčar je izpostavila stališče Sveta staršev OŠ Frana Albrehta Kamnik glede nadomeščanja 
pouka, odpadlega zaradi stavke učiteljev. Svet staršev OŠ Frana Albrehta je na redni seji sprejel 
sklep, da ne podpira nadomeščanja pouka, odpadlega zaradi stavke. Predlagamo, da tudi ZASSS 
zavzame podobno stališče. Priznavamo stavko učiteljev kot legitimno obliko sindikalnega boja, ne 
strinjamo pa se z izrabo družinskega in otroškega prostega časa oz. nadomeščanjem v dela prostih 
dnevih. Stavka se mora izvesti tako, da otroci z njo niso prikrajšani. 
 
Aleš Božnik je preveril, kakšne so prakse glede imenovanja ravnatelja, še posebej, če je kandidat 
samo eden. Predstavniki posameznih šol smo opisali svoje izkušnje.  
 
Ad 6) 
 
Pod točko razno nismo odpirali posebne razprave, saj so bile mnoge vsebine izpostavljene že ob 
ostalih točkah. Seja je bila slabo obiskana, a zelo konstruktivna.  
 
Naslednja seja ASSOŠDKR bo predvidoma v prvi polovici maja 2018. V prvem delu seje bomo 
izvedli kratek posvet o krepitvi sodelovanja staršev v svetih staršev, Aktivu in ZASSS. 
 
 
 
Zapisala:  
Irena Pavlič  

Predsednica Aktiva Svetov staršev osnovnih 
šol domžalsko-kamniške regije: 
Anja Podlesek 


