
AKTIV SVETA STARŠEV       Laško, 14.11.2016 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
Zadeva: Zapisnik 4. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije 
 
Prisotni predstavniki svetov staršev:  
OŠ Ljubečna, OŠ Vojnik, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Lava, Osnovne šole Frana Kranjca, II. 
OŠ, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Hudinja. 
 
Opravičila se je predstavnik III. OŠ Celje.  
Predstavniki  Osnovne šole OŠ Frana Roša, I. OŠ Celje in IV. OŠ se 4. seje niso udeležili.  
 
Dne, ponedeljek 14.11.2016, ob 17.30 uri je bila na PŠ Debro OŠ Primoža Trubarja Laško, 4. 
seja Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije, na kateri se je obravnaval naslednji 
dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda in predstavitev gostitelja – OŠ Primoža Trubarja 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje ASSOŠCR 
3. Poročilo o aktivnostih ZASSS; 

 Poročilo s sestanka koordinacije ZASSS z ministrico za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Majo Makovec Brenčič (8.7.2016) 

 Poročilo iz dveh sestankov koordinacije ZASSS (8.6.2016 in 16.9.2016) 
4. Javna razprava o poučevanju drugega tujega jezika v osnovni šoli  
5. Predstavitev analize o DZ in učnih gradivih za leto 2016/2017 
6. Poročilo iz seminarja »O pristojnosti in delovanju sveta staršev« (24. oktober 2016) 
7. Predlogi, pobude, vprašanja 

 
Add1) Potrditev dnevnega reda in predstavitev gostiteljske šole - OŠ Primoža Trubarja 
Laško 
Otvoritev seje in pozdravni govor je imel ravnatelj g. Marko Sajko, ki je na tej osnovni šoli 
ravnateljuje tretje leto. OŠ Primoža Trubarja Laško je ena večjih osnovnih šol in ima 718 
učencev. Imajo matično šolo in 4 podružnične šole. Matična šola je polno zasedena, medtem 
ko imajo določene podružnične šole težave s pomanjkanjem učencev. K OŠ spadajo tudi 
oddelki vrtcev. Ti so v zadnjem času doživeli zaradi porasta otrok širjenje števila oddelkov.  
Ravnatelj je glede na dnevni red podal tudi svoje mnenje o II. tujem jeziku v osnovni šoli: 
dobro je zgodnje poučevanje, neobvezen drug jezik je organizacijsko zelo težko vključiti v 
urnik, kadrovsko pa je težko zagotavljati pestrost izbire tujih jezikov. 
 
Add2) Potrditev zapisnika 3. redne seje  
Člani Aktiva sveta staršev so pregledali sklepe iz 3. redne seje. Pot točko 8. manjkajoča 
poročila iz posvetovanja »O udeležbi staršev pri financiranju šolskega programa« in iz 
zasedanja Skupščine ZASSS iz dne 2.4.2016, Sečovlje bo podpredsednik poslal po tej IV. redni 
seji. Vsi prisotni člani Aktiva sveta staršev so potrdili realizacijo sklepov iz prejšnje seje. 
 
Sklep 1/2 Zapisnik 3. sestanka ASSOŠCR z dne 23.5.2016 je bil soglasno potrjen. 
  



Add3) Poročilo o aktivnostih ZASSS 
 

 Poročilo s sestanka koordinacije ZASSS z ministrico za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Majo Makovec Brenčič (8.7.2016) 

 Poročilo iz dveh sestankov koordinacije ZASSS (8.6.2016 in 16.9.2016) 
Glavne teme: 

- obravnava nakup in financiranje učbenikov. V preteklem letu je MIZŠ 
ustanovilo delovno skupino v mešani sestavi, v kateri je tudi predstavnik 
staršev, ki bi pomagala pri ureditvi te problematike. Komisija je bila zelo 
delovna, sestala se je desetkrat in v aprilu smo starši na skupščini 
obravnavali in podali predloge na do takrat zapisane sklepe te komisije. 
Med počitnicami je bila nato delovna skupina razpuščena in kakšen bo 
status za naprej se še ne ve. 

- Podobno kot je bilo za javno razpravo o položaju II. tujega jezika v OŠ 
bomo tudi o vseh nadaljnjih javnih razpravah imeli možnosti za 
sodelovanje. Tako Aktiv kot tudi posamezni Sveti staršev. O teh se bomo 
obveščali po elektronski pošti. Zveza in s tem tudi mi smo po večkratnih 
prošnjah dobili v branje pretekle javne razprave. Tako, da bomo iz njih 
lahko naredili potrebne analize. 

- Vedno aktualna tema so tudi NPZ-ji. Zveza je podala tudi svoj prispevek k 
razpravi o NPZ-jih (iz dne 3.11.2015). Med drugim je zapisano, da je 
preverjanje znanja, kjer otroci dobijo enake naloge nujno potrebno za 
zagotavljanje kakovosti. Za šole, kjer se na osnovi rezultatov NPZ odločijo 
za izboljšave, je ta informacija neprecenljiva in predstavlja osnovo za 
samoevalvacijo. Za ugotavljanje napredka posameznega učenca bi bilo 
vredno razmisliti tudi o vpeljavi NPZ-jev na koncu vsakega triletnega 
obdobja, torej v 3, 6 in 9. razredu. 

- Uvedba šolskih skladov med prejemnike 0,5% dohodnine. Zveza še naprej 
opozarja MIZŠ naj bi se člen spremenil, da bi lahko starši donirali v šolski 
sklad. Starši nekaterih OŠ v skladu z obstoječo zakonodajo donirajo v 
šolske sklade tako, da namenijo dohodnino določenemu društvu, ki potem 
ta denarna sredstva podari šolskemu skladu na šoli, s tem da obdrži npr. 
10% ali 20% za plačilo prispevkov in delanje usluge.  

- V skladu s 57. členom Ustave RS je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in 
naj bi se financiralo iz javnih sredstev. Ustava RS v 57. členu sledi Konvenciji o 
otrokovih pravicah (OZN) sprejeto leta 1989. V zadnjih letih se celo zmanjšuje 
delež javnega financiranja osnovnošolskega izobraževanja in se vedno večji 
del prenaša na ramena staršev. Po obsežni študiji, ki jo je napravila Evropska 

komisija – Education and Training Monitor 2014 so slovenski starši celo na 
petem mestu po obremenjenosti oz. po deležu zasebnih sredstev v OŠ v 
EU. S tem namenom starši opozarjamo MIZŠ, da je vsako dodatno 
obremenjevanje staršev za financiranje javnega šolstva pot do poglabljanja 
socialnih razlik med osnovnošolci in vodi do vse večje odvisnosti šolske 
uspešnosti od socialnega statusa otroka. 

- Letošnje leto bo na ZASSS posvečeno samoevalvaciji po petletnem delovanju 
Zveze.  

 



Sklep 1/3 Jože nas je seznanil z vsemi zgoraj omenjenimi temami in vsem članom po seji 
razpošlje gradivo, ki je vezano na ta poročila. 
 
Add4) Javna razprava o poučevanju drugega tujega jezika v osnovni šoli 
Aktiv seje sveta staršev ni do 15. 10. 2016 oddal svojega mnenja, saj se je seja zaradi 
nesklepčnosti v mesecu oktobru prestavila na november. Na tej seji smo vseeno izrazili svoja 
stališča in stališča posameznih svetov staršev, saj je tematika še vedno aktualna in je to delo 
tudi za naprej. Na MIZŠ še do konca leta 2017 deluje komisija na to temo in v njej imamo tudi 
predstavniki staršev svojega predstavnika. 
 
Sklep 1/4: Seznanili smo se z javno razpravo o poučevanju drugega tujega jezika. 
 
Add5) Predstavitev analize o DZ in učnih gradivih za leto 2016/2017 
V našem Aktivu je povprečna cena DZ za vse razrede OŠ v tem šolskem letu 524€ in je 
praktično konstantna glede na lansko leto (518€). V Aktivu smo glede na lansko leto pod 
slovenskim povprečjem, ki je znašalo 589€. Za letošnje leto bo Zveza analizo objavila po 20. 
decembru 2016. Po predpisani metodologiji delovne skupine na ZASSS v to ceno niso zajete 
škatle za TIT in NIT, ki vsebujejo poleg DZ tudi druge materiale za delo. Tabela bo poslana 
vsem članom in se tudi objavi na spletni strani Aktiva. Podpredsednik bo v imenu ASSOŠCR 
DS na zvezo napisal pobudo, da se v ceno v naslednjih zbiranjih zopet vključijo tudi prej 
omenjene škatle, saj zbirna tabela lahko po sedanji metodologiji ob nenatančnem 
izpolnjevanju prikaže informacije, ki odražajo večje razlike v skupnih cenah, kot bi jih v 
primeru, če bi zajeli tudi to gradivo. 
 
Sklep1/5 Podpredsednik pošlje po e-mailu analizo o DZ vsem članom in jo objavi na spletni 
strani. 
 
Add6) Poročilo iz seminarja »O pristojnosti in delovanju sveta staršev« (24. oktober 2016)  
Seminar je bil organiziran iz strani našega Aktiva na Gimnaziji Celje – Center. Prisotnih je bilo 
8 članov. Na seminarju je bilo najprej predstavljena zgodovina povezovanja Svetov staršev v 
aktive in kasneje tudi v zvezo (ZASSS). Ponazorjen je bil tok informacij in pa možnost vsakega 
posameznega starša na šoli, da preko aktiva in zveze sedaj lahko vpliva na zakonodajo. V 
nadaljevanju smo se posvetili samim sejam svetov staršev. Rdeča nit je bil vzorčni poslovnik 
sveta staršev, ki ga je DS na ZASSS napisala in dala v pregled pravnim služba na Šoli za 
ravnatelje. Objavljen je tudi na spletni strani Zveze in ga lahko uporabimo vsi. 
http://www.zasss.si/ds/PDSSt/dokumenti/Poslovnik_SSt_Vzorec.html Gre v bistvu za neke 
vrste priročnik, ki je v pomoč svetom staršem in predsednikom SSt na posamezni šoli. 
Udeleženci smo med samim seminarjem povedali svoje poglede in dobre prakse iz 
posameznih šol.  
 
Sklep 1/6 Člani smo se seznanili s potekom seminarja. Po elektronski pošti se članom 
pošljejo zapiski udeležencev in uporabljeno gradivo, da bo v pomoč tudi tistim članom, ki 
se seminarja niso mogli udeležiti.  
 
  

http://www.zasss.si/ds/PDSSt/dokumenti/Poslovnik_SSt_Vzorec.html


Add7) Predlogi, pobude, vprašanja 
Sprejem novega člana ASSOŠCR 
S pristopno izjavo se je v Aktiv pridružila OŠ Franja Malgaja Šentjur. Tako sedaj naš aktiv 
združuje 12 OŠ iz občin Celje, Laško, Vojnik in Šentjur. Za tekoče šolsko leto bo potrebno 
vprašati manjkajoče šole na današnji seji, ali bodo tudi v tem letu aktivni v ASSOŠCR.  
 
Sklep 1/7 Predsednica obvesti koordinacijo ZASSS o število aktivnih članov našega Aktiva 
za šolsko leto 2016/2017.  
 
Obveščanje med člani in zbiranje povratnih informacij 
Člani smo se strinjali, da je samih sej aktiva premalo, da bi lahko predelali obširno 
problematiko, ki se med sestanki posameznih sej dogaja. Zato bi bilo potrebno, v bodoče dati 
večji poudarek, na pisno komunikacijo. Predlog je bil, da se tvori Googlova skupina in se člani 
in po potrebi tudi namestniki članov vključimo v razprave v njej. Prav tako bi preko nje 
izmenjevali gradiva. 
 
Sklep 2/7 Tvori se Googlova skupina članov, preko katere bomo člani izmenjevali 
informacije.  
 
Prenos podatkov o učencih 
Med razpravo na samem seminarju smo med drugim prišli tudi na problematiko prenosa 
podatkov o posameznem učencu iz vrtca v OŠ in potem iz OŠ na srednjo šolo. Zaradi 
zakonodaje (npr. zakon ZVOP) o varovanju raznoraznih podatkov imajo tako OŠ kot srednje 
šole probleme, težave pri oblikovanju, tvorjenju razredov, saj praktično razen ocen nimajo 
drugih podatkov o učencih. Člani aktiva smo bili mnenja, da bi za kvalitetno delo bilo 
potrebno narediti v zakonodaji kakšno izjemo in omogočiti šolam, da imajo ta pretok 
informacij zagotovljen. Tako se sedaj dogaja, da so nekateri razredi, morda zaradi 
pomanjkanja pretoka informacij, bolj kot drugi, obremenjeni z otroci z odločbami o posebnih 
potrebah. 
 
Plan sej Aktiva za tekoče šolsko leto  
Planira se da bi do konca šolskega leta imeli še dve seji aktiva. Naslednja bi bila spomladi po 
prvem ocenjevalnem obdobju (po 31.1.2017) v mesecu marcu, druga pa v maju pred 
zadnjimi sejami SSt. Predvidene aktivnosti iz strani Zveze sta tudi II. seminar v tem šolskem 
letu, ki bo v mesecu marcu in pa Skupščina ZASSS, ki je vsako leto v začetku meseca aprila.  
 
 
Naslednja seja Aktiva se načrtuje, da bo v mesecu marcu 2017, na OŠ Lava. 
 
Sestanek je bil končan ob 19:50. 
 

 
 

Zapisala:  Predsednica ASSOŠCR 
Nataša Pirš Andrejka Presker Hudernik 

 
 



 
 
Priloge: 

- Vabilo na 4 ponovitveno sejo  
- Izhodišča za javno razpravo o ureditvi drugega tujega jezika v OŠ 


