
AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 23.05.2016 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
Zadeva: Zapisnik 3. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije 
 
Prisotni predstavniki svetov staršev:  
II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, OŠ Hudinja, OŠ Ljubečna, OŠ Vojnik, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ 
Frana Roša. 
 
Opravičila se je predstavnica I. OŠ Celje predstavnik in predstavnik IV. OŠ Celje . Predstavnik 
Osnovne šole Frana Kranjca se III. seje ni udeležil. 
 
Prisotni povabljeni gosti: predstavnik ravnateljev celjskih OŠ Aleksander Verhovšek, 
predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) dr. Anton Meden in tajnik (ZASSS) 
Janko Korošec. 
 
Dne, sreda 23.05.2016, ob 17.30 uri je bila na III. Osnovni šoli 4. seja Aktiva svetov staršev 
osnovnih šol celjske regije, na kateri se je obravnaval naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda in predstavitev gostitelja - III. osnovne šole Celje 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. korespondenčne seje 
3. Predstavitev analize o DZ in učnih gradivih 
4. Predstavitev internetne strani ASSOŠCR (https://aktivssoscr.wordpress.com/) 
5. Poročilo o delu ZASSS v letu 2015 (DS in koordinacije) 
6. Predstavitev delovanja Sveta staršev in poteka II. seje 2015/16 na posameznih OŠ 
7. Poročilo iz seminarja »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 

problematiki« iz dne 7.3.2016 (MIZŠ) 
8. Poročilo iz posvetovanja »O udeležbi staršev pri financiranju šolskega programa« in iz 

zasedanja Skupščine ZASSS iz dne 2.4.2016, Sečovlje 
9. Nasilje na šolah 
10. Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
11. Predlogi, pobude, vprašanja 

 
Add1) Potrditev dnevnega reda in predstavitev gostitelja - III. osnovne šole Celje 
Otvoritev seje in pozdravni govor je imel ravnatelj g. Aleksander Verhovšek, ki je tretje leto 
ravnatelj. III. OŠ je lani praznovala 110 let in je po vojni spremenila namembnost (prej 
gimnazija). Lani so obnovili notranji del fasade. Vrsto let ugotavljajo, da znanje izgublja 
vrednost, zato si je ravnatelj kot enega izmed ciljev zadal povrniti to vrednoto med otroke. 
Šola se trudi, da je v mestu zastopana na različnih področjih. Veliko časa posvečajo tudi 
medsebojnim odnosom. Šola se je v preteklosti borila za obstoj, a sedaj se pogovarjajo o 
širitvi šole, ker je število otrok v porastu. 
  
G. Verhovšek je Aktivu tudi predlagal pobudo ravnateljev celjskih OŠ, da bi bila tista šola, ki 
gosti v šolskem letu seje Aktiva ravnateljev hkrati tudi gostiteljica sej Aktivov svetov staršev 
celjske regije. S predlogom smo se člani strinjali. 



Četrte seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije se je udeležilo 7 članov. 
Sklepčnost je bila zagotovljena in potrdili smo predstavljeni dnevni red.  
 
Add2) Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. korespondenčne seje 
Vsi prisotni člani Aktiva sveta staršev so potrdili sklepe iz 2. redne seje in 1. korespondenčne 
seje. 
 
Sklep 1/2 Zapisnik 2. sestanka ASSOŠCR z dne 4.11.2015 je soglasno potrjen. 
Sklep 2/2 Zapisnik 1. korespondenčne seje ASSOŠCR z dne 22.3.2015 je soglasno potrjen. 
  
Add3) Predstavitev analize o DZ in učnih gradivih.  
Povprečna cena DZ članic našega aktiva je 518€ in smo v spodnjem delu glede na slovensko 
povprečje Aktivov. Analiza služi kot osnova za konstruktiven pogovor med starši in učitelji pri 
potrjevanju skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv s strani svetov 
staršev osnovnih šol. ASSOŠCR zbere podatke za naslednje leto in jih do 15. 9. 2016 pošlje na 
Delovni skupini za učna gradiva na  Zvezo aktivov. Pripravlja se sprememba zakonodaje na 
področju učbeniške zakonodaje. V delovni skupini, ki jo je ustanovilo MZŠ in, ki je v šolskem 
letu 2015/2016 imela že deset srečanj, sodelujemo tudi starši s svojim  članom. Če bodo 
rezultati delovne skupine uspešni bo nov zakon vstopil v veljavo predvidoma leta 2018 ali 
2019. Založbe so izdale tudi tako imenovane »Delovne učbenike« – določene šole to 
nabavijo iz učbeniškega sklada in učenci ne pišejo v ta učbenik, a razlaga ministrstva je, da 
naj bi to bil strošek učbeniškega sklada. Na spletni strani Zavoda za šolstvo so priporočila 
glede uporabe DZ. Bralna pismenost ni na zelo visokem nivoju, kar pa je mogoče povezano s 
pretirano uporabo DZ. Dobre prakse o potrditvi iz posameznih šol naj se zberejo in 
odpošljejo na zvezo. 
 
Sklep 1/3 Člani našega aktiva pošljejo podpredsedniku potrjene cene delovnih zvezkov, za 
svojo OŠ, za šolsko leto 2016/17, do 25. 6. 2016. Podpredsednik bo podatke posredoval 
naprej na zvezo in naredil analizo cen v ASSOŠCR ter jo posredoval, tudi povratno, vsem 
članom aktiva.  
Sklep 2/3 Člani našega aktiva  zberejo dobre prakse iz svojega delovanja Sveta staršev in 
jih pošljejo na zvezo. 
 
Add4) Predstavitev internetne strani ASSOŠCR (https://aktivssoscr.wordpress.com/) 
Jože T. je oblikoval spletno stran ASSOŠCR, ki jo je predstavil članom. Jože T. je predlagal, da 
internetno stran člani predstavimo na Svetih staršev in bližnjice do nje po možnosti dodamo 
na spletne matičnih šol. Spletna stran je stran celotnega aktiva in smo vabljeni vsi k 
predlogom in člankom za objavo na njej. Predsednica se je Jožetu zahvalila za trud pri 
izdelavi te spletne strani.   
 
Add5) Poročilo o delu ZASSS v letu 2015 (DS in koordinacije) 
Predsednik ZASSS je predstavil delovanje zveze, ki kot zveza letos praznuje peto obletnico. 
Posamezni aktivi pa so se je izoblikovali v letu 2003. Zveza je organizirana po predstavniškem 
sistemu. Zveza naj bi zastopala vse starše. Člani Zveze so Aktivi. Vsak Aktiv ima predstavnika 
in se odločajo na podlagi soglasja. Skupščina je 1x letno. Organizacijska forma je na njihovi 
internetni strani.  
 



Add6) Predstavitev delovanja Sveta staršev in poteka II. seje 2015/16 na posameznih OŠ 
To točko se prestavlja na jesensko sejo ASSOŠCR. 
 
Add7) Poročilo iz seminarja »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki« iz dne 7.3.2016 (MIZŠ) 
Seminarji so najboljši, če se jih udeleži čim večje število posameznikov vseh aktivov. Na njih 
se tudi mnenja in izkušnje. Prvi seminar je do sedaj Zveza organizirala na ministrstvu. Nanj je 
vedno povabila tudi predstavnike iz MZIŠ. 
 
Add8) Poročilo iz posvetovanja »O udeležbi staršev pri financiranju šolskega programa« in 
iz zasedanja Skupščine ZASSS iz dne 2.4.2016, Sečovlje 
Jože T. bo pripravil zapiske iz posvetovanja in seminarja in jih posredoval ostalim članom.  
 
Add9) Nasilje na šolah 
Predstavnica OŠ Vojnik je predstavila zadnji primer nasilja na njihovi OŠ. Postopek, ki je 
predpisan ob nasilju teče, ravno tako so bili izpeljani vsi vzporedni postopki. Predsednica je 
nato predstavila tudi primere nasilje na njihovi OŠ in da so predvsem težavni postopki za 
izpis otroka iz OŠ. V primeru pojava nasilja je dobro, da se takoj vzpostavi kontakt med starši 
in predstavniki Sveta staršev, ki se naj povežeta s učitelji in ravnateljem in se poišče izvor 
nasilja oz. vzrok. Predvsem je pomembno, da se nasilje ne prekrije, ampak, da se o tem 
starši, otroci in učitelji pogovarjajo. Ravnatelj III. OŠ je predstavil, da je vse manj fizičnega 
nasilja in vse več psihičnega nasilja, predvsem na socialnih medmrežjih. Pomembno je 
aktivno sodelovanje starši, otroci in  šola. Straši se morajo sklenjene dogovore držati. Ko 
pride nasilje v medije, ne koristi reševanju.  
 
Add10) Seznanitev s tekočimi zadevami in razprava 
Razprava je potekala o širitvi našega ASSOŠCR leži na področju, kjer je dokaj malo Svetov 
staršev OŠ priključenih v aktiv. Tako, da možnosti za širitev našega aktiva so velike. Po 
izkušnjah predstavnika zveze pa je bolje, da Aktiv ne zajema prevelikega grafološkega 
področja, saj to prinaša dodatne stroške glede stroškov prevoza članov. V takih primerih se 
priporoča ustanovitev novega aktiva. 
 
Add11) Predlogi, pobude, vprašanja 
Pod to točko ni bilo razprave.  
 
Naslednja seja Aktiva se načrtuje, da bo konec septembra 2016. 
 
Sestanek je bil končan ob 20:45. 
 

 
 

Zapisala:  Predsednica ASSOŠCR 
Nataša Pirš Andrejka Presker Hudernik 


