
Aktiv svetov staršev osnovnih šol 
Domžalsko-kamniške regije 

ZAPISNIK 
seje Aktiva v centru Cirius v Kamniku 

 
 
Seja Aktiva je bila 30. januarja 2011 ob 18 uri. Vodil jo je predsednik Aktiva, Anton 
Meden.     
 
Navzoči: Helena Alenka Sever, Nataša Gerič, Sašo Pavlovič, Tomaž Hren, Marjan Šalamun, 
Tone Meden, Metka Mozetič Pančur, Andreja Urankar Šircelj, Miro Treven, Bojan Kralj, Irena 
Pavlič, Rok Vrhovnik.  
 
Dnevni red:   

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Poročilo predsednika Zveze aktivov svetov staršev 
3. Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) – poročilo s posvetovanja in pobude  
4. Poslovniki sveta staršev, sveta šole, upravnega odbora šolskega sklada in pritožbene 

komisije  
5. Pobude in vprašanja 
6. Razno 

 
Zaradi prisotnosti nekaterih novih članov Aktiva so se pred pričetkom seje vsi navzoči na 
kratko predstavili. 
 
 
K1)  

Na zapisnik prejšnje seje, ki so ga člani Aktiva vnaprej prejeli po elektronski pošti, ni bilo 
nobenih pripomb.  

Sklep: Aktiv je potrdil zapisnik prejšnje seje. 

 

K2) 

Ponovno smo pregledali seznam šol, ki so v Aktivu, in pozdravili dve novi šoli, ki sta se nam 
pridružili: OŠ Trzin in OŠ Dragomelj. Tako je trenutno domžalsko-kamniškemu aktivu 
pridruženih 15 šol. Na geografskem področju, ki ga pokriva naš aktiv so še tri šole, ki bi se 
lahko pridružile, z eno smo stik že vzpostavili, vsekakor pa bomo nadaljevali z aktivnostmi za 
vzpostavitev sodelovanja z njimi.  

Sklep: Še naprej bomo skušali priti v stik s šolami, ki niso vključene v naš Aktiv ter jih 
skupaj z ostalimi, ki še niso pridružene, povabili k sodelovanju.  

 

K3) 

Spletna stran ZASSS je zaživela. Decembra lani je izšla tudi tretja okrožnica, ki vsebuje tudi 
Poročila z delavnic, ki so poleg rednega zasedanja Skupščine potekale na OŠ Brezovica pri 



Ljubljani. Delavnice so bile tri: Primeri dobrih praks v delu svetov staršev, Problematika 
učbenikov in delovnih zvezkov ter Pristojnosti svetov staršev.  

V zvezi z učbeniki in delovnimi zvezki je bila narejena analiza cen delovnih zvezkov na 
podlagi zbranih podatkov za 92 osnovnih šol po Sloveniji. Analizo smo naredili sami, na 
podlagi zbranih podatkov, pristop je bil dokaj »preprost«, vendar pa smo kljub temu prišli do 
nekaterih zanimivih ugotovitev. Predvsem, da je nakazana povezava med dolžino delovanja 
regionalnih aktivov in višino cen delovnih zvezkov. Razviden je tudi trend, da organizirani 
starši plačujejo manj.  

Ob tem se poraja vprašanje, kako naprej. Ali bi šli s podatki, ki smo jih zbrali, v javnost, kako 
bi primerjali rezultate NPZ v korelaciji z uporabo DZ na posameznih šolah, na kakšen način 
bi spremljali dinamiko izpolnjevanja DZ, …  

Glede na to, da MŠŠ razpolaga s podatki o rezultatih NPZ, bi jim lahko predlagali, naj oni 
naredijo pregled uporabe DZ v korelaciji z rezultati NPZ.  

Sklep: Predlagamo, da Zveza posreduje na MŠŠ pobudo, da se naredi pregled uporabe 
delovnih zvezkov v povezavi z rezultati NPZ. Če pride do pobude, da to analizo 
opravimo sami, bomo z aktivnosti nadaljevali (seveda brez imenovanja šol).   

 

Glede na to, da opažamo, da so nekateri delovni zvezki ob koncu šolskega leta skoraj 
prazni, da nihče ne pregleduje pravilnosti izpolnjenega, da se pojavlja kampanjsko 
izpolnjevanje delovnih zvezkov, po 20 strani naenkrat, je bil predstavljen zgled nekaterih šol 
iz drugih aktivov, ko se v vsakem razredu vsaj 5 predstavnikov staršev obveže, da  
spremljajo, kakšna je dinamika izpolnjevanja delovnih zvezkov.    

Problematika DZ je trenutno pereča, saj ima aktiv učiteljev nalogo, da do 1. marca opravi 
izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto (v tretji okrožnici je predstavljen tudi rokovnik za 
potrjevanje cene delovnih zvezkov).  

Predlog: Svet staršev posamezne šole se po lastni presoji lahko odloči za pobudo, da 
se v vsakem razredu izbere vsaj 5 predstavnikov staršev, ki bi spremljali, kakšna je 
dinamika izpolnjevanja delovnih zvezkov.    

 

Naši ZASSS je uradno čestital tudi predsednik Evropske zveze staršev (EPA) in nas povabil 
k sodelovanju. O tem bo razpravljala naslednja skupščina ZASSS. Možne oblike sodelovanja 
so redno, pridruženo ali poskusno članstvo. Ker mi še nimamo urejenega vprašanja 
financiranja Zveze, bi bilo za nas najbolj sprejemljivo poskusno članstvo za dobo dveh let, pri 
čemer članarina znaša 200,00 evrov na leto. Ob tem se seveda poraja vprašanje financiranja 
Zveze. Delo članov in vodstva je popolnoma prostovoljno, tako naj bi bilo tudi v bodoče, 
povrnjeni pa naj bi bili vsaj materialni stroški, ki pa niso visoki. Podan je bil predlog, da se 
najde nek način financiranja Zveze s strani države.  

Sklep: Aktiv podpira poskusno članstvo v EPA, za plačilo članarine pa bomo poskusili 
zagotoviti stalne vire v sodelovanju z MŠŠ.     

 



Še naprej naj se na sejah svetov staršev zbirajo predlogi in pobude za delavnice in 
posvetovanja ter za teme, ki naj bi jih obravnavali regijski aktivi in ZASSS.   

 

K4) 

Zaradi prevelikega obsega gradiva (vsaka šola naj bi imela vsaj štiri poslovnike ali 
pravilnike), smo se osredotočili najprej na poslovnik sveta staršev.  

Primerjali smo poslovnike med seboj in naredili nekakšen pregled po obliki in vsebini 
(priloga). Ugotovili smo, da so, razen manjših odstopanj, večina poslovnikov napisanih po 
istem vzorcu, nekateri pa so precej drugačni. Smiselno bo pogledati posamezna določila, ki 
jih imajo samo nekateri poslovniki, pa bi jih bilo zaradi smiselnosti dobro uporabiti tudi drugje 
– po načelu prenosa dobrih praks. 

Spodaj je preglednica, ki smo jo naredili med poslovniki 9 šol. 
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Sklep: Poslovnik ali pravilnik delovanja sveta staršev ni zakonsko predpisan 
dokument in s tem ni obvezen. Sprejme ga organ sam, če želi definirati svoje 
delovanje. Ugotovili smo, da imajo poslovnik na vseh šolah, ponekod je še v pripravi. 
Priporočilo Aktiva je, da bi vsak svet staršev imel svoj poslovnik ali pravila delovanja.  

 

Ugotovili smo, da je komunikacija med svetom šole in svetom staršev ponekod slaba ali pa je 
sploh ni, prav tako predstavniki oddelkov v svetu staršev ponekod slabo obveščajo ostale 
starše o dogajanju na svetu staršev. Zato bi bilo priporočljivo na dnevni red seje sveta 
staršev uvrstiti tudi Poročilo predstavnika sveta šole, na dnevni red oddelčnega roditeljskega 
sestanka pa Poročilo predstavnika sveta staršev.  

Predlog: Obvezna točka dnevnega reda seje sveta staršev: Poročilo predstavnika 
sveta šole, točka oddelčnega roditeljskega sestanka pa: Poročilo predstavnika sveta 
staršev.  

 

K5) 

E-redovalnica – kateri so razlogi ZA in kateri PROTI? 

Kako je s kamerami zunaj šole in kakšne pristojnosti imajo varnostniki po šolah? 

Nasilje med mladostniki, Ljubo Raičević in MISSS   

Odnos in sodelovanje med starši in učitelji 

Sklep: Teme so obsežne, zato jih bomo obravnavali na naslednjih sejah Aktiva, ko 
bomo lahko pripravili tudi gradivo, lahko pa bi katera bila tudi ena od možnih tem za 
naslednje posvetovanje ZASSS, ki se bo odvijalo aprila ali maja.    

 

K6) 

Ker ni bilo dodatne razprave, je predsednik zaključil sejo ob 21:30 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                         Predsednik: 

Nataša Gerič                                                                                                  Tone  Meden 


