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AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 4. 4. 2018 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
Zadeva: Zapisnik 7. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije 
 
Prisotni predstavniki svetov staršev: I. OŠ Celje; II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, OŠ Primoža Trubarja 
Laško, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Ljubečna. 
Opravičili so se predstavniki: IV. OŠ Celje, OŠ Lava, OŠ Vojnik, OŠ Frana Roša, OŠ Frana Kranjca 
in OŠ Hudinja. 
Ostali prisotni: Metka Fister in Alenka Gabrovec. 
 
Dne, sredo 4. 4. 2018, ob 18.00 uri je bila na II OŠ Celje, 7. seja Aktiva svetov staršev 
osnovnih šol celjske regije, na kateri se je obravnaval naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje ASSOŠCR. 
3. Problematika prezasedenosti in preobremenjenosti OŠ v Celju. 
4. Poročilo o aktivnostih ZASSS. 
5. Tekoča problematika 
6. Razno 

 
Add1) Potrditev dnevnega reda  
Na 7. seji ASSOŠCR je bilo prisotnih 6 predstavnikov, s tem je bila sklepčnost zagotovljena. 
Udeleženci so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. 
 
Add2) Potrditev zapisnika 6. redne seje  
Člani so pregledali in potrdili sklepe 6. redne seje. Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni.  
 
Sklep 1/2 Zapisnik 6. sestanka ASSOŠCR z dne 12. 2. 2018 je bil soglasno potrjen. 
  
Add3) Go. Metka Fister je kot predstavnica starševske iniciative iz šolskega okoliša OŠ Hudinja 
predstavila dosedanje dejavnosti skupine staršev na področju prezasedenosti celjskih 
osnovnih šol. Skupina staršev si prizadeva, da bi Občina Celje začela izgradnjo prizidka na OŠ 
Hudinja, saj je bila šola zgrajena za 400 učencev, sedaj pa na njej obiskuje pouk skoraj 500 
učencev (natančneje 489). Zahvalila se je tudi za narejeno analizo, ki smo jo naredili v ASSOŠCR 
glede zasedenosti šol in populacije za naslednja šolska leta. Poudarila je, da bo tudi v 
naslednjih letih, ko prihajajo še številnejše generacije na vse celjske šole kapaciteta šol za vse 
vpisane otroke premajhna. V letošnjem šolskem letu so se 7. marca 2018 že drugič sestali tudi 
z županom in odgovornimi na Občini Celje. Na sestanku je prisostvoval tudi ravnatelj OŠ 
Hudinja ter predstavnik našega Aktiva. Sklepni dogovori s sestanka so bili, da se bodo na občini 
potrudili, da se prizidek na OŠ Hudinja kot tudi na II. OŠ v Celju izvede, obljubiti pa ne morejo, 
saj je izgradnja odvisna tudi od finančnih sredstev, ki jih potrjuje mestni svet občine Celje. 
Občina je v tem šolskem letu, zaradi prezasedenosti osnovnih šol, določila tudi skupne šolske 
okoliše. Zaradi teh so starši na OŠ Hudinja prosili, da se poveča prometna varnost na poti iz 
območja Hudinje na OŠ Frana Roša. Go. Metka je povedala, da so bili do sedaj narejeni že 
mnogi ukrepi, kot so izgradnja pločnika, prestavitev prehoda za pešce, nameščen je bil tudi 
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opozorilnik hitrosti. Na omenjenem sestanku so se dogovorili še o možnosti postavitve 
merilnika hitrosti pri prehodu za pešce ob OŠ Frana Roša. 
Jože Turnšek je pojasnil tudi, da so na občini poudarili, da je država v zadnjih letih od obdobja 
krize zmanjšala naložbena sredstva za obnove in gradnje OŠ. Tako se čas obnove oz. gradnje 
podaljšuje, občine tako potrebujejo za uspešno obnovo šol razpise, iz katerih se ob uspešnem 
razpletu lahko črpajo investicijska sredstva. Prisotni so se strinjali, da s to problematiko 
seznanimo tudi ZASSS in iščemo še nadaljnje možnosti, da se na MIZŠ oz. ustreznih vladnih 
ustanovah začno pogovori o izboljšanju trenutnih razmer. 
Predstavnik OŠ Ljubečna je povedal, da je tudi na njihovi šoli prevelika zasedenost šole in da 
bodo z namenom po pridobitvi dodatnih učilnic preuredili podstrešje. Povedal je, da je pri njih 
zelo veliko učencev vozačev in s skupnim šolskim okolišem in napovedano vožnjo učencev iz 
Prekorij bo le teh še več. Velika prometna obremenjenost se zlasti kaže v jutranjih urah, ko 
učence v šolo vozimo tudi starši. 
 
Add4) Poročila o aktivnostih ZASSS  
Jože Turnšek je poročal o dogajanju v koordinaciji zveze. Koordinacija ZASSS se je od naše 
zadnje seje sestala dvakrat, in sicer 7. ter 22. marca 2018. Namen sestankov je bila organizacija 
aprilske Skupščine ZASSS. Tema delavnic pred Skupščino bo letošnje leto ''Vloga staršev pri 
oblikovanju in izvedbi programa OŠ''. V tem času nastaja med člani koordinacije dokument, s 
katerim želimo starši javnost seznaniti z ugotovitvami in predlogi za nadaljnji razvoj osnovne 
šole. Na skupščini bomo ta dokument uskladili in ga kasneje prestavili javnosti na novinarski 
konferenci. 
Povabil je vse za interesirane člane, da se skupščine udeležijo. Za zagotavljanje sklepčnosti naj 
bi iz našega Aktiva prisostvovali najmanj trije člani.  
 
Add4) Tekoča problematika  
Predstavniki smo izmenjali mnenja o NPZ-jih, ki so se v teh dneh poskusno pisali tudi v tretjih 
razredih. 
 
Add7) Razno 
Jože Turnšek bo naknadno po seji poslal članom zabeležko s konference o Avtizmu, ki se je je 
udeležil 31. 1. 2018 na II. OŠ v Celju.  
 
Prisotne je podpredsednik povabil na seminar ''Sodelovanje staršev v postopku imenovanja 
ravnatelja'', ki bo 9. aprila na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru. 
 
 
Sestanek je bil končan ob 19:00. 
 

 
 

Zapisal:  Predsednica ASSOŠCR 
Jože Turnšek Andrejka Presker Hudernik 
 


