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AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 8. 11. 2018 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
Zadeva: Zapisnik 8. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije 
 
Prisotni predstavniki svetov staršev:, III. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Roša, OŠ Ljubečna, OŠ 
Frana Kranjca, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Vojnik, OŠ Dobrna. 
Odsotni predstavniki: I. OŠ Celje; II. OŠ Celje, OŠ Lava (opr.) in OŠ Hudinja. 
Ostali prisotni: ravnateljica ga. Nevenka Matelič Nunčič. 
 
Sestanek je potekal na IV. OŠ, Dečkova cesta 60 v Celju, v četrtek, 8. 11. 2018, ob 17:00. 
Sestanek je vodil namestnik predsednice Jože Turnšek. 
 
Predlagani dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev IV. OŠ v Celju. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje ASSOŠCR. 
4. Sprejem novega sveta staršev v ASSOŠCR. 
5. Poročila o aktivnostih ZASSS 
6. Volitve predsednika in dveh podpredsednikov 
7. Organizacija seminarja o upravljanju in delovanju šolskih skladov (13. 11. 2018) 
8. Analiza skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov v ASSOŠCR za leto 2018/2019 
9. Razno 

 
Add1) 
Na 8. seji ASSOŠCR je bilo prisotnih 9 predstavnikov, s tem je bila sklepčnost zagotovljena. 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Add2) 
Ravnateljica ga. Nevenka Matelič Nunčič je predstavila gostiteljsko šolo. Na šoli poteka 
trenutno še energetska sanacija šole (obnova fasade, namestitev strelovodov in nove toplotne 
črpalke). V prihodnosti bodo sanirali še vse dotrajane električne inštalacije. Že dobrih 56 let 
sprejemajo učence na tej šoli. Čeprav je šolski okoliš majhen, pa je to blokovsko naselje in 
imajo veliko otrok, tako da vpisujejo vsako leto dva oddelka prvošolcev. Na šoli je od 420 do 
430 otrok. Letošnje leto je bila sprejeta generacija s tremi razredi. So Unescova šola in kulturna 
šola. Na tej šoli so imeli prvo računalniško učilnico v Celju. V zadnjih letih dajejo velik poudarek 
na iskanju novih oblik in metod dela za generacije, ki so sedaj na šoli in ki še prihajajo, saj se 
zavedajo, da so potrebni novi pristopi. Tudi zato so se kot šola vključili v izvajanje razširjenega 
programa gibanje za zdravje in dobro psihofizično počutje. S tem so želeli otrokom ponuditi 
več gibalnih aktivnosti, ki so pomembne za razvoj, za mišljenje, da bodo lahko še uspešnejši. 
Ravnateljica je pohvalila dobro povezanost vseh OŠ v Celju kot tudi povezanost osnovnih s 
srednjimi šolami. Povezujejo se tako učenci in dijaki kot učitelji.  
 
Add3) 
Člani so pregledali in potrdili sklepe 7. redne seje. Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni.  
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Sklep 1/3: 
Zapisnik 7. sestanka ASSOŠCR z dne 4. 4. 2018 je soglasno potrjen. 
  
Add4)  
Na naš Aktiv je prispela pristopna izjava OŠ Dobrna, ki se je na seji 21. 2. 2018 pridružila 
sodelovanju v našem Aktivu. Po predstavitvi dela Sveta staršev njihove šole, ki jo je podala 
nadomestna predstavnica go. Tjaša Ovčar so člani soglasno potrdili pridružitev Sveta staršev 
OŠ Dobrna v ASSOŠCR. Predstavnik Sveta staršev OŠ Dobrna v našem Aktivu je Gorazd Špegel. 
S tem naš Aktiv sedaj šteje 13 članov OŠ in to iz petih občin Celja, Laškega, Vojnika, Dobrne in 
Šentjurja. 
Sklep 1/4: 
Člani ASSOŠCR so soglasno sprejeli Svet staršev OŠ Dobrna v Aktiv. 
 
Add5) Poročila o aktivnostih ZASSS  
Jože Turnšek je za vse nove člane v Aktivu predstavil organiziranost našega Aktiva in Zveze 
aktivov svetov staršev Slovenije. Med trenutno 17-timi ustanovljenimi Aktivi smo trenutno 
najmlajši (tri leta od ustanovitve), vendar ne najmanjši Aktiv. Imamo še veliko sosednjih občin, 
katerih osnovne šole niso priključene nobenemu od aktivov in ki jih bomo lahko povabili k 
sodelovanju.  
Od našega zadnjega sestanka meseca aprila je bila na OŠ Polica 7. aprila 2018 Skupščina ZASSS. 
Na posvetovanju pred Skupščino je bila tema Vloga staršev pri oblikovanju in izvedbi programa 
OŠ. Na Skupščini smo starši, povezani v ZASSS, usklajevali in dopolnjevali dokument predlogov 
Zveze aktivov staršev Slovenije ''Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva''. Na novinarski 
konferenci (24. aprila 2018) smo ta dokument predstavili javnosti. Posnetek konference je 
objavljen na spletni strani ZASSS http://www.zasss.si/. Prav tako pa smo z njim želeli pred 
volitvami seznaniti najmočnejše politične stranke in smo jim ga tudi poslali v informacijo in 
ravnanje.  
ZASSS je v tem času organizirala tudi dva seminarja: 
-9. april 2018, OŠ Bojana Ilicha Maribor, ‘‘Sodelovanje staršev v postopku imenovanja 
ravnatelja‘‘ in  
- 28. maj 2018, Beltinci, ‘‘Dajanje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah‘‘. 
Na prvem je imel tudi naš Aktiv udeleženca. Seminarji so namenjeni opolnomočenju članov 
Aktivov in izmenjavam dobrih praks.  
Seje Koordinacije ZASSS so bile v vmesnem času dve (12. junija in 24. oktobra 2018) na njih je 
bil prisoten predstavnik našega Aktiva Jože Turnšek. Podpredsednik je poročal, da 
korespondenca v Koordinaciji poteka po elektronski pošti in se pri mnogih vprašanjih razširi 
tudi na člane Aktiva in na Svete staršev. Zahvalil seje članom za dosedanje sodelovanje. 
Sprotno informiranje dela ZASSS in staršev pa poteka preko E-novic, ki so izšle meseca oktobra 
in novembra in smo jih člani tudi prejeli v branje in posredovanje. Želja je, da dosežejo čim 
večje število staršev. 
Podpredsednik je poročal tudi o sestanku delegacije ZASSS z ministrom Pikalom, ki je bil 23. 
10. 2018 na MIZŠ.  
 
Add6)  
Podpredsednik Jože Turnšek se je zahvalil sedanji predsednici in ustanoviteljici ASSOŠCR, ge. 
Andrejki Presker Hudernik za njeno triletno vodenje Aktiva. Zahvalil se je tudi podpredsednici 

http://www.zasss.si/documents/Predlogi%20ZASSS%20za%20prihodnji%20razvoj%20slovenskega%20solstva.pdf
http://www.zasss.si/


3 
 

ge. Nataši Pirš iz OŠ Primoža Trubarja Laško za delo namestnice predsednice, ki je hkrati 
opravljala tudi naloge tajnice Aktiva.  
Za naslednje triletno obdobje pa smo v skladu s Pravili delovanja ASSOŠCR na tej seji izvolili za 
naslednje triletno mandatno obdobje predsednika in dva podpredsednika. Enega iz osnovnih 
šol mestne občine Celje in drugega iz osnovnih šol okoliških občin. Delovanje v Aktivu je 
prostovoljno in neprofesionalno, vodenja pa vzame veliko časa. Podpredsednik je povedal, da 
ne vidi nobenih zadržkov pri tem, da kandidaturo predsednika in podpredsednika prevzame 
katerikoli od članov, postavlja se samo vprašanje, kdo bo časovno v naslednjem obdobju 
zmogel. Prisotni so tako predlagali za predsednika Jožeta Turnška, predstavnika Sveta staršev 
OŠ Franja Malgaja Šentjur, za podpredsednico predstavnikov osnovnih šol Mestne občine 
Celje, Aleksandro Lampret Senčič, predstavnico Sveta staršev OŠ Frana Roša in pa za 
podpredsednika ostalih sodelujočih šol celjske regije, predstavnika Sveta staršev OŠ Vojnik, 
Saša Jurčenka. 
Predlogi so bili izglasovani javno in soglasno. 
 
Sklep 1/6: 
Za predsednika ASSOŠCR se imenuje mag. Jožeta Turnšek. 
 
Sklep 2/6: 
Za podpredsednika ASSOŠCR se imenuje Aleksandro Lampret Senčič in Saša Jurčenko. 
 
Add7) 
Naš Aktiv organizira 13. novembra 2018 seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov. 
Seminar bo gostila OŠ Franja Malgaja v Šentjurju. Udeležba na seminarju je brezplačna in 
namenjena staršem, članom upravnih odborov, ravnateljem, delavcem šole kot tudi vsem, ki 
si prizadevamo za izboljšanje delovanja šolskih skladov. Seminar bosta vodila predsednik 
ZASSS dr. Anton Meden in njen tajnik g. Janko Korošec. Do te seje je bilo izvedenih v sklopu 
priprav že vrsto aktivnosti (izdelano in poslano vabljenim je bilo Vabilo, objavili smo ga na naši 
spletni strani, udeleženci se prijavijo preko pripravljene elektronske prijavnice, seminar je bil 
objavljen v oktobrskih E-novicah). Naloga članov ostaja, da se seminarja udeležimo v čim 
večjem številu, saj je to eno najlažjih načinov za pridobivanje dobrih praks. 
 
Add8) 
Predsedujoči je predstavil Analizo cen delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki jo vsako leto 
izvedemo v sklopu zbiranja na ZASSS. V našem Aktivu smo tudi letošnje leto zbrali cene za vse 
OŠ, ki so članice Aktiva. Letošnja povprečna skupna nabavna cena za razrede od 1 do 9 je za 
skoraj 20 € nižja od lanske in znaša 501,63 €. Celotno poročilo bo pripravljeno do naslednje 
seje do takrat pa nam bo v pomoč narejena zbirna tabela, ki smo jo dobili po elektronski pošti. 
 
Add9) 
Predsedujoči je predstavil, da imajo nekateri Aktivi v Sloveniji vključene tudi vrtce in srednje 
šole. Glede na to, da je veliko obravnavanih tem, ki se na svetih staršev obravnavajo podobnih 
(postopek izvolitve ravnatelja, nadstandardni programi, šolski skladi, vodenje in organiziranje 
sej, šolska prehrana …), se daje v razpravo, ali bi tudi mi dali možnost tem svetom staršem, da 
se nam pridružijo. Povzetek razprave je bil, da se svete staršev iz vrtcev in srednjih šol, ki bi v 
Aktivu želele sodelovati vabi na naše seje. V primeru, da bi se pojavil širši interes, pa je v 
nadaljevanju mogoče ustanoviti delovno skupino za vrtce oz. srednje šole, ki bi delovala na 

https://aktivssoscr.wordpress.com/45-2/pravila-delovanja-2/
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tem področju. Na ZASSS je do leta 2016 že delovala DS za vrtce. Obstaja tudi možnost, da se 
sveti staršev vrtcev in srednjih šol povežejo v svoj Aktiv in delujejo samostojno, to jim 66. člen 
ZOFVI omogoča.  
 
Sklep 1/9: 
Vse zainteresirane svete staršev vrtcev in srednjih šol bomo vabili na naše seje Aktiva in jih 
v primeru skupnih točk tudi vključevali v naše delo. 
 
Člani smo predlagali in potrdili programski načrt dela ASSOŠCR za šolsko leto 2018 / 2019  
- jeseni izobraževanje na temo šolskih skladov 
- v drugem delu izobraževanje na temo učencev s posebnimi potrebami 
-skozi celotno leto sodelovanje v razpravah in anketah v okviru ZASSS. 
 
Predstavnik je povedal, da ima mnogo svetov staršev in predstavnikov razredov v svetih 
staršev težave pri pridobivanju naslovov staršev, in da se je z novim zakonom o GDPR pojavilo 
vprašanje, kakšen je zakonit način, da se ti podatki zberejo. Člani bomo o tem pridobili dobre 
prakse iz drugih šol in aktivov. 
 
Do konca šolskega leta sta predvideni dve redni seji, naslednja v drugi polovici februarja, ali v 
začetku marca, ter tretja v drugi polovici meseca maja oz. junija. 
 
Sestanek je bil končan ob 19:15. 
 

 
 

 Predsednik ASSOŠCR 
 mag. Jože Turnšek 
 


