
AKTIV SVETA STARŠEV        
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 

Zadeva: Zapisnik ustanovne seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol 
celjske regije (v nadaljevanju ASSOŠCR) z dne 27.05.2015 

 
Prisotni predstavniki svetov staršev: I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Hudinja, OŠ 
Lava, Glasbena šola Celje, OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 
Ustanovna seja je potekala na OŠ Hudinja, Mariborska c. 125, Celje od 17:00 do 18:30. 
 
Predlagani dnevni red: 
1. Otvoritev seje, pozdrav in pregled prisotnosti 
2. Konstituiranje ASSOŠCR s sprejetjem Ustanovne listine 
3. Volitve predsednika in dveh podpredsednikov 
4. Sprejetje Pravil delovanja ASSOŠCR 
5. Sprejetje načrta dela ASSOŠCR 
6. Obravnava skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov 
7. Obravnava nadstandardnih dejavnosti 
8. Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
9. Predlogi, pobude, vprašanja, aktualno 

 
Add1) Otvoritev seje, pozdrav in pregled prisotnosti 
 
Otvoritev seje in pozdrav govor je imel ravnatelj g. Jože Berk, ki je predstavil gostiteljico 
ustanovne seje OŠ Hudinja.  
Na prvi ustanovni seji Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije se je udeležilo 8 članov 
OŠ. Opravičila se je članica – predstavnica Osnovne šole Frana Roša. Sklepčnost je bila tako 
zagotovljena. Do sedaj je pristopno izjavo podpisalo 7 OŠ. 
 
 
Add2) Konstituiranje ASSOŠCR s sprejetjem Ustanovne listine 
 
Ustanovna listina ASSOŠCR se bo sprejela na naslednji seji. Ustanovno listino pripravi Vid 
Burnik. 
 
 
Add3) Volitve predsednika in dveh podpredsednikov 
 
Izvedle so se javne volitve za predsednika in dveh podpredsednikov. Za predsednika je bila 
izvoljena Andrejka Presker Hudernik, za podpredsednika pa Jože Turnšek in Nataša Pirš. 
Mandat v skladu s Pravili delovanja traja 3 leta. 
 
Sklep 1/1 Za predsednico ASSOŠCR se imenuje Andrejko Presker Hudernik. 
 
Sklep 1/2 Za podpredsednika ASSOŠCR se imenuje Natašo Pirš in Jožeta Turnšek. 
 
  



Add4) Sprejetje Pravil delovanja ASSOŠCR 
 
Dne, 27. 5. 2015 so bila na ustanovni seji ASSOŠCR sprejeta Pravila delovanja aktiva svetov 
staršev osnovnih šol celjske regije (glej priloga PRAVILA DELOVANJA).  
 
Sklep 1/3 Pravila delovanja ASSOŠCR so bila soglasno sprejeta. 
 
 
Add5) Sprejetje načrta dela ASSOŠCR 
 
Dne, 27. 5. 2015 je bil na ustanovni seji ASSOŠCR sprejet načrta dela ASSOŠCR (glej prilogo 
Načrt dela Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije v šolskem letu 2015/2016).  
V šolskem letu 2015/2016 bo nosilna tema »nadstandardne dejavnosti«.  
Za jesen 2015 načrtujemo našo skupno sejo s predstavniki zveze aktivov svetov staršev 
Slovenije in ravnatelji. 
 
Add6) Obravnava skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov 
 
Obravnavali smo skupne nabavne cene delovnih zvezkov vseh pridruženih OŠ v aktivu za leto 
2014/2015. Vsem članom je bila tabela tudi poslana po elektronski pošti. 
 
Sklep 1/4 Za naslednje šolsko leto se bomo vključili v zbiranje cen delovnih zvezkov in 
drugih učnih gradiv, ki jih pripravlja Delovna skupina za učna gradiva na ZASSS. 
 
 
Add7) Obravnava nadstandardnih dejavnosti 
 
 
Dobra praksa je, da na majski/junijski seji sveta staršev ravnatelji podajo predlog 
nadstandardnih storitev za naslednje šolsko leto. Za kar naj bi ravnatelj OŠ dobil tudi soglasje 
sveta staršev. Zaradi preglednosti je žaljeno iz strani staršev, da naj bi  se nastandard 
obravnaval ločeno od letnega načrta. Primer dobre prakse je v prilogi (glej Dajanje soglasja). 
 
 
Add8) Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
 
Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava. Sprejeli smo sklep, da nas Jože Turnšek seznanja 
z vsemi novicami in okrožnicami iz Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. Obravnavali smo 
tudi časovni razpored aktivnosti sveta staršev. Ta nam bo v pomoč pri naslednjih sejah 
svetov staršev na posamezni OŠ (glej prilogo Časovni razpored aktivnosti sveta staršev). 
 
Sklep 1/5 Z vsemi novicami, okrožnicami in z vso pošto od ZASSS aktiv seznanja Jože 
Turnšek. 
 
 
  



Add9) Predlogi, pobude, vprašanja, aktualno.  
 
Sprejeli smo sklep, da predsednica pripravi dopis za vse ravnatelje članov Aktiva sveta 
staršev osnovnih šol celjske regije, kot obvestilo o ustanovljenem aktivu in za povabilo na 
skupni sestanek. Za pripravo in oblikovanje spletne strani ASSOŠCR smo soglasno izbrali 
Jožeta Turnška.  
 
Sklep 1/6 Predsednica pripravi dopis ravnateljem članom aktiva, ker jih seznani o 
ustanovitvi aktiva. Z dopisom jih bo tudi povabila na skupni sestanek oz. seminar. 

 
 

Sestanek je bil končan ob 18:30. 
 
         
 
Priloge: 
- ustanovna listina 
- pravila delovanja 
- tabela skupne nabavne cene delovnih zvezkov 
- osnutek predloga nadstandardnih dejavnosti 
 
 
Zapisala:  Predsednica ASSOŠCR 
Nataša Pirš Andrejka Presker Hudernik 
 


