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AKTIV SVETA STARŠEV             Ljubečna, 9. 3. 2020 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE  
  
  
Zadeva: Predlog -zapisnika 12. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije   
  
Prisotni predstavniki svetov staršev: IV. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Franja 
Malgaja Šentjur, OŠ Glazija, OŠ Hudinja, OŠ Ljubečna, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Slivnica 
pri Celju, OŠ Vojnik.  
Odsotni predstavniki: I. OŠ Celje (opr.), II. OŠ Celje (opr.), III. OŠ Celje (opr.), OŠ Dobrna (opr.), 
OŠ Lava (opr.).  
Ostali prisotni: ravnatelj Martin Grosek, Mateja Rozman.  
  
Sestanek je potekal na OŠ Ljubečna, Kocbekova cesta 40 a, 3202 Ljubečna, 9. 3. 2020, 
ob 17.30.  
  
Dnevni red  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  
2. Pozdrav ravnatelja in kratka predstavitev OŠ Ljubečna.  
3. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje ASSOŠCR.  
4. Sodelovanje v ZASSS in priprave na Skupščino ZASSS, ki bo 28. 3. 2020 (poročilo 

predsednika in članov delovnih skupin).  
5. Analiza cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za ASSOŠCR v šolskem letu 

2019/2020.  
6. Vprašanja in pobude članov ASSOŠCR, izmenjava dobrih praks. 
7. Razno.  

  
Add1)  
V Aktiv se je do današnje seje vključilo 15 svetov staršev osnovnih šol. Na seji je bilo prisotnih 
deset članov in s tem je bila sklepčnost zagotovljena.   
  
SKLEP 1/1: Prisotnih je deset od petnajstih članov ASSOŠCR in s tem prisotni člani lahko 
odločajo o sprejetju sklepov na seji.  
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
SKLEP 2/1: Člani so potrdili predlagani dnevni red.  
 
Add2)  
Ravnatelj OŠ Ljubečna gospod Martin Grosek je pozdravil vse prisotne in predstavil osnovno 
šolo. Ravnateljevanje na tej šoli opravlja vse od izgradnje te nove šole (1998). Tradicija 
osnovnega šolstva pa sega na Ljubečni že v leto 1903 in v čas Marije Terezije, ko je bil pouk v 
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zgradbi, ki še stoji, ob krožišču pri izvozu z avtoceste. Na šoli je 452 otrok v 19-tih oddelkih. 
Lansko leto so na podstrešju pridobili še 500 mm2 novih površin za izvajanje pouka. Eno izmed 
njegovih načel je, da se morebitne težave vedno rešujejo v dobro otrok. Po površini ima šola 
največji šolski okoliš in zaradi tega je tudi zelo veliko otrok vozačev (več kot polovica otrok). To 
je dodatna skrb in tudi strošek za Občino Celje kot ustanoviteljico. Velik pomen dajejo 
prometni varnosti otrok. Na šoli poleg obveznega programa nudijo več kot 40 različnih 
interesnih dejavnosti. Zelo ponosni so na planinski krožek. Eden izmed zadnjih dobrih 
projektov je tudi MEPI, ki ga priporoča vsem šolam, saj z njim otroci pridobivajo izkušnje v 
osebnostnem razvoju in prostovoljstvu. Šola ima dobre pogoje. Že ves čas imajo športnega 
področja tudi v drugi triadi. 40 % otrok omogočajo, da imajo pet ur športne vadbe na teden. 
Vedno si prizadevajo, da se morebitne težave rešujejo s pogovori in tam, kjer je problem 
nastal, znotraj šole. Vse se da rešiti in pogovoriti v dobro in korist otrok. Na šoli imajo vedno 
dovolj sredstev v šolskem skladu, tako da omogočajo enake pogoje vsem učencem.  
 
Predsednik Jože Turnšek se je ravnatelju zahvalil za predstavitev in gostoljubje šole. Vsem 
članom je v veselje, da je na spletni strani šole tudi povezava do spletne strani našega Aktiva 
(https://aktivssoscr.wordpress.com/). 
 
Add3)  
Zapisnik 11. seje ASSOŠCR iz dne 1. 10. 2019 so člani prejeli kot gradivo za sejo. Pripomb ni 
bilo.  
  
SKLEP 1/3: Zapisnik 11. seje ASSOŠCR z dne 1. 10. 2019 je soglasno potrjen. 
  
Add4)  
Predsednik je poročal o dejavnostih od naše zadnje jesenske seje. Člani Aktiva in Koordinacije 
ZASSS sodelovali na: 

• 11. 10. 2019 Zaključni konferenca varni brez nasilja, 11. oktober 2019, Cankarjev dom, 
Vrhnika (udeleženci Tone Meden, Janko Korošec, Jože Turnšek). 

• 16. november 2019, OŠ Frana Roša, ASSOŠCR, sobotno srečanje razširjene Koordinacije 
ZASSS, tema: Naš Aktiv je gostil delovno srečanje Koordinacije, ki je bilo v devetih letih 
obstoja tretje takšne vrste. Naslovna tema je bila »Menjava generacij v vrstah aktivnih 
članov ZASSS«. Med udeleženci člani Koordinacije sta bila prisotna tudi podpredsednica 
Aktiva Aleksandra Lampret Senčič in predsednik Jože Turnšek. Zabeležko smo člani prejeli 
po elektronski pošti. Sklep po delovnem srečanju pa je, da se oblikujejo štirje dokumenti, 
ki bodo v pomoč naslednjim generacijam staršev (1. Priredba namena ZASSS v bolj splošno, 
jasno izrazoslovje, 2. Metode delovanja svetov staršev (za predsednike svetov staršev, 
namen je operativna predstavitev dobrih praks v teh letih delovanja), 3. Metode delovanja 
Aktivov (za predsednike aktivov, namen je operativna predstavitev dobrih praks v teh letih 
delovanja), 4. Popis sprememb na šolskem polju, ki so nastale na podlagi delovanja ZASSS.) 
• 22. 11. 2019 se je predsedstvo ZASSS drugič sestalo z Javno agencijo za knjigo (JAK). 
• 26. 11. 2019 Posvet o likovni vzgoji / umetnosti v šoli (udeleženka Lara Romih, 

podpredsednica ZASSS) 

http://mepi.si/o-programu/
https://aktivssoscr.wordpress.com/
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• 10. 1. 2020 Posvet: Kje smo z vzgojnim načrtom, OŠ Lava, Inštitut Franca Pedička 
(udeleženci: podpredsednik ASSOŠCR Gorazd Špegel, Jože Turnšek, David Rupnik, 
Maja Kovše) 

• 14. 1. 2020 Strokovni posvet: PISA 2018, (udeleženca Mateja Rozman ASSOŠCR, DS 
za kakovost in Jože Turnšek).  

• 23. 1. 2020 Srečanje z vodjem Inšpektorata za šolstvo in šport dr. Simonom 
Slokanom, (udeleženci predsedstvo ZASSS). 

• 29. 1. 2020 Posvet pri ministru glede učbeniške politike. (udeleženci: Tone Meden, 
Janko Korošec, Robert Vurušič).  

• 30. 1. 2020 Seja Koordinacije ZASSS (36. po vrsti od leta 2011). Zapisnik je bil poslan 
članom kot gradivo za to sejo. Na seji smo potrdili tudi vse člane iz našega Aktiva, ki 
so bili delegirani v Delovne skupine za delovanje Koordinacije ZASSS. Imena so 
navedena v zapisniku 11. seje ASSOŠCR. Na seji Koordinacije je bil gost tudi vodja 
Inšpektorata za šolstvo in šport dr. Simon Slokan. V ZASSS pozdravljamo 
pripravljenost glavnega inšpektorja, da delo in načrte Inšpektorata predstavi 
organiziranim staršem. Starši so neizogiben deležnik v šolstvu, vendar je treba 
spoštovati okoliščine, da je svet staršev organ, katerega članstvo se stalno spreminja. 
Šole sveta staršev ne razumejo vedno kot partnerje in ne naredijo zadosti za 
opolnomočenje predstavnikov. Dr. Slokan, načrtuje obiskati Aktive v Sloveniji za 
opolnomočenje staršev. Konec marca 2020 pomurski aktiv, V mesecu maju 2020 
mariborski aktiv.  

• 5. 2. 2020 20. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino 
Državnega zbora. Razprava o napovedani beli knjigi. (udeleženci: Tone Meden, Janko 
Korošec, Robert Vurušič). 

• 13. 2. 2020 Predstavitev delovanja ASSOŠCR na seji SSt, OŠ Petrovče (predstavitev je 
opravil predsednik Jože Turnšek). Po predstavitvi smo Svet staršev OŠ Petrovče 
povabili, da se pridružijo našemu Aktivu. Do takrat bodo njihova predsednica 
prejemala vsa tekoča obvestila iz Aktiva in Zveze. 

 
V času od zadnje seje Koordinacije se je ZASSS odzvala na približno deset novinarskih 
vprašanj.(Aleš Kocjan na knjigo Elvisa Škorca, Uroš Škerl Kramberger na ocene v šolah,  
go. Sergeja Hadner Hvala v zvezi s šolsko prehrano, go. Franja Žišt v zvezi s posebnimi 
potrebami,go. Larisa Daugul, ali so vse šole enake, Špela Kuralt v povezavi s stroški šolanja … 
Na nekatera od njih smo tudi mi v Aktivu imeli priložnost podati svoja mnenja. V odgovore na 
vprašanja se Aktiv vključi, če jena razpolago dovolj časa za odgovore. 
 
Vodja inšpektorata je pripravljen obiskati aktive svetov staršev po Sloveniji. Na seji smo člani 
bili mnenja, da bi mu naš Aktiv predlagal datum v jeseni v mesecu novembru 2020. 
Gostiteljsko šolo bomo izbrali na jesenski prvi seji ASSOŠCR.  
 
SKLEP 1/4: Z vodjem inšpektorata dr. Slokanom se bo predsednik skušal dogovoriti za obisk v 
mesecu oktobru 2020. 
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Skupščina ZASSS, sobota, 28. marec 2020, na OŠ Davorina Jenka, v Cerkljah na Gorenjskem 
(od 9:00 -17:30). Vabilo smo člani prejeli kot gradivo. Naslovna tema bo »Pogled staršev na 
kakovost vzgoje in izobraževanja.« Iz našega Aktiva imamo glede na število 15 – tih članov na 
Skupščini pravico do štirih glasov. Seveda se lahko skupščine udeležimo vsi člani Aktiva kot 
tudi posamezni starši na šolah. Zaradi same organizacije pa je treba število udeležencev 
sporočiti predsedniku na naš skupni elektronski naslov Aktiva aktiv.starsev.ce@gmail.com, in 
sicer najkasneje do 22. 3. 2020.  
 
Add5)  
Tudi letošnje šolsko leto smo člani Aktiva zbrali cene delovnih zvezkov in učnih gradiv po 
metodologiji, ki jo je pripravila DS za učna gradiva na Koordinaciji ZASSSS. Zbrane podatke smo 
nato posredovali tudi na ZASSS. Povprečna cena delovnih zvezkov v vseh devetih letih OŠ se je 
v našem Aktivu to leto znižala iz 501,63 € na 473,36 €. V našem Aktivu imamo letošnje šolsko 
leto tudi šolo, ki je v vseh letih zbiranja cen v Sloveniji dosegla najmanjši strošek za starše. Ta 
znaša 269,15 €.  
Zbiranje cen se izvaja z namenom, da bomo člani svetov staršev imeli analizo, ki nam bo v 
pomoč pri komunikaciji z ravnatelji ter učitelji pri pridobivanju soglasja ravnateljev k skupni 
nabavni ceni delovnih zvezkov in učnih gradiv. 
Letošnje leto smo prvič tudi naredili analizo za dve šoli s prilagojenim programom, ki ju 
imamo v našem Aktivu. 
Obe analizi smo člani prejeli po elektronski pošti in jo bomo po odpravi napak in dopolnil 
objavili tudi na naši spletni strani. https://aktivssoscr.wordpress.com/. 
 
Add6)  
Člani smo poročali o delu na Svetih staršev na svojih šolah. Izmenjali smo dobre prakse v 
povezavi s temo napovedanega spraševanja. Veliko učencev ima različne statuse. Starši se 
sprašujemo, ali morda niso učenci, ki niso vključeni v zunajšolske dejavnosti tako bolj pod 
stresom zaradi nenapovedanega spraševanja. Ali bi morda tudi ti učenci lahko bili deležni 
napovedanega spraševanja? Vemo, da je cilj spraševanja iskanje znanja pri učencih. Prakse 
po šolah so po poročanjih članov različne, nekateri imajo do petega razreda vsi napovedano, 
nato pa od šestega razreda naprej nenapovedano. Na nekaterih šolah učitelji prakticirajo, da 
na začetku spraševanj vprašajo najboljše učence, je pa tudi šola, na kateri imajo v vseh 
razredih povsod napovedano spraševanje. 
 
Predstavnik OŠ Slivnica pri Celju je poročal tudi o dogovorih z Občino o varnejših šolskih 
poteh in o ureditvi nevarnih odsekov. 
 
Na OŠ Vojnik je bila omenjena dobra praksa tutorstva višjih razredov v času jutranjega 
varstva učencev. 
 
Predstavnik je poročal o težavnem prehodu iz četrtega v peti razred pri urah angleščine. 
Namreč do četrtega razreda ni velikega poudarka na opismenjevanju, potem pa je v petem 

https://aktivssoscr.wordpress.com/
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razredu za marsikaterega učenca velika preobremenjenost na pravilnem zapisovanju besed 
in povedi.  
V Aktivu smo na pobudo podpredsednika zbrali in še vedno spremljamo cene šolske 
prehrane. Povezavo do tabele smo člani prejeli po elektronski pošti.  
 
Add7)  
Naslednja seja Aktiva bo predvidoma na OŠ Frana Kranjca v Celju.  
  
Sestanek je bil končan ob 19:45.  

  
  Predsednik ASSOŠCR   mag. Jože Turnšek  
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