
AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 4.11.2015 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
 

Zadeva: Osnutek zapisnika 2. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol 
celjske regije 

 
Prisotni predstavniki svetov staršev:  
I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Hudinja, OŠ Lava, OŠ Ljubečna, OŠ Vojnik, OŠ Primoža 
Trubarja Laško. 
 
Opravičila se je predstavnica OŠ Frana Roša. 
 
Dne, sreda 4.11.2015, ob 18.00 uri je bila na I. Osnovni šoli 2. seja Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske 
regije, na kateri se je obravnaval naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev seje, pozdrav in pregled prisotnosti 
2. Sprejem zapisnika ustanovne seje 
3. Informacija o pridobivanju soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih 

učnih gradiv 
4. Izmenjava informacij o učencih tujcih 
5. Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
6. Predlogi, pobude, vprašanja, aktualno 

 
Add1) Otvoritev seje, pozdrav in pregled prisotnosti 
  
Otvoritev seje in pozdravni govor je imel ravnatelj g. Branko Močivnik, ki je predstavil 
zgodovino in delo na I. OŠ in njeno posebnost javno kuhinjo, ki obratuje vse dni v tednu, saj 
pripravljajo tudi obroke za socialno šibke prebivalce Celja. Vsakodnevno tako pripravijo za 
njih od 400 do 450 obrokov kosila, od tega jih od 50 do 60 obrok poje pri njih, v posebni, v ta 
namen prenovljeni zgrabi zraven šole.  Hrano, ki ostane pa razdelijo. Od vsakega obroka gre 
del tudi v šolski sklad.  Druga posebnost je celodnevno poletno počitniško varstvo za učence. 
V letu 2015 so začeli s to dejavnostjo, saj so želeli pomagati otrokom in staršem, ki so med 
počitnicami zaposleni. Letos se finančno ta dejavnost ni pokrila, saj niso želeli, da finančno 
preobremenijo starše otrok. Pojavlja se je vprašanje o sofinanciranju tega projekta v 
naslednjih letih, saj ne bi želeli bremeniti starše z preveliko ekonomsko ceno. G. ravnatelj 
vlaga veliko energije v to, da bi vključil zraven javna dela. Predstavniki staršev v aktivu smo 
projekt podprli. Vsak po svojih močeh, bo delal v dobro tega projekta in morda lahko 
pričakujemo tudi večjo podporo iz strani mestne Občine Celje, saj gre tu za varstvo učencev 
vseh celjskih šol. Do zapolnitve kapacitet pa so bile in bodo varstva dežne tudi sosednje 
občine, saj šola ne zapirala vrat tem učencem. V naslednjem letu začnejo tudi z gradnjo nove 
športne dvorane.  
 
Druge seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije se je udeležilo 9 članov. Med 
temi nas je bilo 8, ki smo bile že pridruže k aktivu in III. OŠ kot povabljena na sejo. Sklepčnost 
je bila zagotovljena. 
  



Add2) Sprejem zapisnika ustanovne seje 
 
Na ustanovitveni seji smo preložili sprejetje Ustanovne listine Aktiva svetov staršev OŠ 
celjske regije. Dokument je pripravil za to sejo predstavnik I. OŠ Vid Burnik in smo ga 
soglasno sprejeli. Na zapisnik ustanovne seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep 2/1 Zapisnik 1. sestanka ASSOŠCR z dne 27.5.2015 je soglasno potrjen. 
 
Sklep 2/2 Ustanovna listina ASSOŠCR z dne 27.5.2015 je bila soglasno potrjena. 
 
  
Add3) Informacija o pridobivanju soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih 
zvezkov in drugih učnih gradiv.  
 
Na MIZŠ je 19. oktobra 2015 Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev pri 
ZASSS organizirala svoj peti seminar. Tokratna tema je bila »Dajanje soglasja k skupni 
nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv«. Seminarja se je udeležil tudi podpredsednik aktiva, 
ki je povedal nekaj iztočnic za razpravo.  
Po 10. Členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, mora ravnatelj do 10. Junija 
pridobiti pisno soglasje staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za posamezni razred oziroma letnik šole. Soglasje na cene delovnih zvezkov in drugih 
učnih gradiv se torej poda za vsak razred posamično. V primeru, da tega soglasja ne pridobi, 
šola ne sme zahtevati od učencev, da imajo to gradivo.  
Učitelji in starši naj bi delali v korist otrok in naj bi se okoli delovnih zvezkov dogovorili. Pri 
potrjevanju cen DZ starši ne posegamo v odločitve in avtonomijo učiteljev, vendar pa imamo 
pravico in dolžnost opozoriti na neuporabljeno učno gradivo in izraziti pričakovanje, da se 
gradivo uporablja.  
V razpravi so predstavniki povedali, da za to šolsko leto sveti staršev, razen ene OŠ, niso imeli 
problema pri dajanju soglasja k cenam.  Dobra praksa za sejo, kjer se potrjujejo cene je, da se 
gradivo pošlje vnaprej, da spremembe - novitete predstavijo predstavniki aktivov učiteljev, 
da se dialog razvije dovolj zgodaj, da se poleg cen za naslednje šolsko leto navedejo še cene 
od preteklih dveh ali treh let… 
Kot osnova za konstruktiven pogovor med starši in učitelji pri potrjevanju cen DZ na majskih 
oz. junijskih sejah svetov staršev, sveti staršev že nekaj let zbirajo podatke  o cenah DZ in jih 
posredujejo svojim aktivom. Aktivi pa te podatke posredujejo Delovni skupini za učna gradiva 
(DS-UG) pri Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), ki jih vsako leto zbere in analizira.  
ZASSS do 20. decembra rezultate posreduje z okrožnico vsem aktivom, le ti pa vsem 
pridruženim OŠ.   
 
Sklep 2/3 Člani našega aktiva pošljejo podpredsedniku potrjene cene delovnih zvezkov, za 
svojo OŠ, za šolsko leto 2015/16. Podpredsednik bo podatke posredoval naprej na zvezo in 
naredil analizo cen v ASSOŠCR ter jo posredoval, tudi povratno, vsem članom aktiva.  
 
  



Add4) Izmenjava informacij o učencih-tujcih.  
 
Predsednica aktiva je podala zakonsko podlago za razpravo o vključevanju otrok – tujcev v 
naše OŠ. Prvo leto je prilagoditveno in lahko obiskuje eno stopnje nižje kot je primerno 
otroku,  omogoči se tudi dodatno učenje slovenščine.  
Predstavniki smo povedali svoja opažanja in mnenja: komunicira se tako, da je en otrok v 
razredu, ki zna oba jezika. Ena od šol je izpeljala usposabljanje jezika na Ljudski univerzi v 
Žalcu, vendar je bil interes tujcev slab in tega ne počne več. Večje probleme imajo šole, ki so 
bolj v središču mesta, saj je tu tujcev več in če je teh otrok v razredu veliko, potem pada nivo 
intenzivnosti tudi pri drugih učencih v razredu. 
 
Aktiv sveta staršev pripravi dopis na ministrstvo o možnosti intenzivnega učenja slovenskega 
jezika ob prihodu tujca v OŠ.   
 
Add5) Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
 
Jože T. bo do konca leta 2015 uredil internetno stran Aktiva sveta staršev osnovnih šol 
celjske regije. Zaželeno  bo, da članice to povezavo dodajo na stran, kjer so informacije o 
delu sveta staršev posamezne osnovne šole, da bodo starši lažje spremljali dogajanje v 
ASSOŠCR. 
 
Add6) Predlogi, pobude, vprašanja, aktualno 
 
V prihodnjem letu, z uvedbo davčnih blagajn, se pojavlja vprašanje izvedbe - izpeljave 
bazarjev po OŠ.  
 
Naslednja seja Aktiva se načrtuje, da bo skupaj z ravnatelji, v začetku januarja 2016, na IV. OŠ  
ali na OŠ Lava.  
 
Sestanek je bil končan ob 20:10. 
 

 
 

 
Priloge: 
- Ustanovna listina Aktiva Sveta staršev celjske regije.  
- ASSOŠCR – KONTAKTI 
- Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah 
 
 
 
Zapisala:  Predsednica ASSOŠCR 
Nataša Pirš Andrejka Presker Hudernik 
  



 
 
 
 
 
 
AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 26.10.2015 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
 
 
 
 
 

V A B I L O 
 
 

 
Spoštovani! 
 
Vljudno vabljeni na 2. redno sejo Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije, ki bo v 
sredo 4.11.2015, ob 18.00 uri, na I. osnovni šoli Celje.  
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika ustanovne seje  
2. Informacija o postopkih pridobivanja soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 
3. Izmenjava informacij o učencih tujcih   
4. Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
5. Predlogi, pobude, vprašanja, aktualno. 

 
 

Lep pozdrav! 
 
         
        Andrejka Presker Hudernik 
        Predsednica aktiva 
 
Priloga: 
- zapisnik ustanovne seje 


