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AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 29. 05. 2019 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
Zadeva: Zapisnik 10. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije  
 
Prisotni predstavniki svetov staršev: I. OŠ Celje, OŠ Glazija, OŠ Lava, OŠ Ljubečna, OŠ Frana 
Kranjca, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Franja Malgaja Šentjur. 
Odsotni predstavniki: II. OŠ Celje (opr.), OŠ Frana Roša (opr.), OŠ Hudinja (opr.), III. OŠ Celje 
(opr.), IV. OŠ Celje (opr.), OŠ Vojnik (opr.), OŠ Dobrna (opr.). 
Ostali prisotni: ravnateljica ga. Marijana Kolenko, Alenka Gabrovec. 
 
Sestanek je potekal na OŠ Lava, Pucova ulica 7, 3000 Celje, 29. 05. 2019, ob 17:30. 
 
Predlagani dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Lava. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje ASSOŠCR. 
4. Sodelovanje z ZASSS (poročila in dejavnosti v prihodnjem obdobju): 

-zasedanje Skupščine (Kamnik, 6. april 2019); 
-rezultati ankete ZASSS o delu otrok za šolo doma (6. do 31. marec 2019); 
-sestanek Koordinacije ZASSS z ministrom Jernejem Pikalom (28. maja 2019). 

5. Poročanja članov o delu njihovih svetov staršev, izmenjava praks. 
6. Pred junijskimi sestanki svetov staršev (dajanje soglasja k predlogu ravnatelja o skupni 

nabavni ceni delovnih zvezkov in o nadstandardnih storitvah). 
7. Razno. 

 
Add1) 
Na seji je bilo prisotnih 8 članov ASSOŠCR, kar je več kot polovica vseh članov in s tem je bila 
sklepčnost zagotovljena. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Add2) 
Ravnateljica ga. Marijana Kolenko je predstavila gostiteljsko šolo OŠ Lava. Šole je stara 42 let 
in v zadnjih letih so doživeli velik razvoj tako na vsebinskem področju kot na urejenosti šole. 
Ima jasno vizijo šole in zaradi tega je šola vključena v mnoge slovenske in mednarodne 
projekte, ki sledijo tej viziji (npr. Ekošola, Evropska vas, Zdrava šola, SIO2020, Model 
državljanskih kompetenc, Pozdrav ptic miru, 8 krogov odličnosti, Fit pedagogika, Erasmus +, 
YouthStart ali Izzivi podjetnosti za mlade, Pogum, projekt Pasavček …). Pri projektih otroci 
pridobivajo tiste kompetence, ki jih pri pouku ne morejo. Trudijo se enakovredno, na eni strani 
vzgajati otroke in na drugi strani omogočiti jim pridobiti znanje. Zavedajo se, da če lahko kdo 
nauči poleg staršev otroke zdravega življenja, je to ravno šola in projekta Zdrava šola in Ekošola 
sledita temu cilju. S projektom Pogum otroci pridobivajo podjetnost, ki je izredno pomembna, 
da se otroci naučijo kritičnega razmišljanja, odgovornosti, samoiniciativnosti oz. vse tiste 
lastnosti, ki jih potrebujemo v življenju kot odrasle osebe. Ponosni so tudi na certifikat 
kakovosti, ki jim je pomagal urediti notranje stvari na šoli, ki so potrebne, da ustanova dobro 
deluje. 
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S Fit pedagogiko se ukvarjajo že dve leti in učitelji se že dve leti veliko dodatno izobražujejo. 
Otroci se tu ne učijo sede. Prvi rezultati kažejo, da se hitreje učijo, imajo večjo koncentracijo, 
in so bolj razmišljujoči. Učitelji se morajo veliko učiti in so s tem tudi učencem velik navdih. Ve, 
da učenci morajo tudi veliko pisati in razvijati to pomembno kompetenco in zaradi tega so tudi 
postopno zmanjševali število delovnih zvezkov. Tudi pri učbenikih so zmanjšali njihovo število 
in s tem tudi finančna sredstva. Je pa za dosego tega potrebno veliko proučevanja, znanja in 
pogovarjanja z učitelji  
Predsedujoči se je ravnateljici zahvalil za prijaznost in gostoljubje in jim zaželel na šoli še naprej 
tako uspešno delo. 
 
Add3) 
Člani so pregledali in potrdili zapisnik 9. redne seje, ki jim je bil predhodno poslan po 
elektronski pošti. Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni.  
 
Sklep 1/3: 
Zapisnik 9. sestanka ASSOŠCR z dne 11. 03. 2019 je soglasno potrjen. 
  
Add4)  
Aktiv je sodeloval na sestanku Koordinacije ZASSS in na Skupščini ZASSS, ki je bila 6. Aprila 
2019 na OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Udeleženci Andrej Mernik, Saša Jurčenko in Jože 
Turnšek so poročilo iz dopoldanskega posvetovanja in zasedanja Skupščine poslali članom po 
dogodku po elektronski pošti. Ta Skupščina je bila tudi volilna. Za predsednika ZASSS je bil za 
naslednje dveletno mandatno obdobje izvoljen dr. Anton Meden, za njegova namestnika pa 
Lara Romih in Boštjan Bobič Zabreščak. Posnetki zelo kakovostnih dopoldanskih predavanj so 
dosegljivi tudi na spletu:  

• Osnovna šola – kaj je osnova?, dr. Anton Meden (Zveza aktivov svetov staršev Slovenije) 
• Pravičnost v slovenskem šolstvu, dr. Darko Zupanc (Državni izpitni center) 
• Nas lahko inkluzija pripelje do šole prihodnosti?!, Boštjan Kotnik (Center Janeza Levca 

Ljubljana) 
• Vzgoja in izobraževanje v svetu neskončnih sprememb, s participacijo otrok v vzgoji, dr. Sonja 

Rutar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem) 

Vse teme predavanj pa se navezujejo na programski dokument ZASSS, iz leta 2018, s katerim 
starši želimo opozoriti na izboljšave obstoječega šolskega sistema (povezava).  
V tem šolskem letu bo junija ZASSS imela tudi novinarsko konferenco.  
Alenka Gabrovec je prisotnim članom poročala o dogajanju v Delovni skupini za pristojnosti in 
delovanje svetov staršev. Člani delovne skupine so velik del časa namenili nasilju in zbiranju 
dobrih praks o tem, kaj lahko sveti staršev pripomorejo pri tej problematiki.  
Anketo ZASSS o delu otrok za šolo doma smo v celjskem Aktivu dobro razširili med starše. 
Rezultati ankete so objavljeni na spletni strani ZASSS (povezava), nekaj pa jih je predstavil tudi 
predsedujoči na seji. 
Sestanek z ministrom je bil na željo ministra Pikala prestavljen na 4. junij 2019.  
 
Add5) 
Člani so poročali o dogajanju na svojih svetih staršev. Izmenjali smo dobre prakse v primeru 
inkluzije učenca z Aspergerjevim sindromom v razredu in predavanje go. Mojce Kralj na to 
temo staršem razreda. Na kar nekaj šolah smo imeli v tem letu volitve ravnatelja, tudi tu je 

https://youtu.be/rrygy-7wRA8
https://youtu.be/2bcJBwhIdwo
https://youtu.be/h1Fpr9GyOOM
https://youtu.be/h1Fpr9GyOOM
https://youtu.be/GNcciAePaxI
https://youtu.be/GNcciAePaxI
http://www.zasss.si/documents/Predlogi%20ZASSS%20za%20prihodnji%20razvoj%20slovenskega%20solstva.pdf
http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html
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vloga svetov staršev in predstavnikov SSt v svetih zavoda pomembna in smo se seznanili z 
dejavnostmi, ki smo jih izvajali. Seznanili smo se z napredovanjem izgradnje prizidka na OŠ 
Hudinja. Trenutno je v izdelavi dokumentacija. Prizidek naj bi bil dograjen za šolsko leto 
2020/21.  
 
Add6) 
Predsednik nas je seznanil s spremembo Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Z novim 
šolskim letom bodo tudi za drugošolce gradiva brezplačna, za to bo MIZŠ namenilo 8 točk oz. 
40 €.  
S pomočjo analize cen delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki jo vsako leto izvedemo v sklopu 
zbiranja na ZASSS, želimo prispevati h konstruktivnemu pogovoru na Svetih staršev med člani, 
ravnatelji in strokovnimi aktivi. V našem Aktivu člani tudi to leto niso poročali o težavah pri 
pridobivanju soglasij ravnateljev o nakupu delovnih zvezkov in o potrjevanju nadstandardnih 
storitev za naslednje šolsko leto. 
Končna analiza zbranih cen delovnih zvezkov in učnih gradiv je objavljena tudi na naši spletni 
strani (https://aktivssoscr.wordpress.com/2019/02/24/analiza-dz-v-clanicah-assoscr-v-
solskem-letu-2018-19/).  
 
Add7) 
Na sejo aktiva smo povabili svete staršev, ki še niso člani katerega izmed 17-tih aktivov in ki so 
blizu našemu Aktivu. Po pogovorih z ravnatelji in ravnateljicami smo jim poslali Vabilo za sejo 
in jih prosili, da ga prepošljejo predsednikom svetov staršev na njihovih šolah, z željo po 
pridružitvi. Povabili smo naslednje osnovne šole: OŠ Štore, OŠ Petrovče, OŠ Hruševec, I. OŠ 
Žalec, OŠ Dramlje in OŠ Ponikva. 
 
Naslednja seja ASSSOŠCR bo meseca oktobra 2019 na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju. 
 
Ob koncu smo se spomnili še na našo 4. obletnico Aktiva, ki je bil ustanovljen 27. maja 2015.  
 
Sestanek je bil končan ob 18:45. 
 

 
 

 Predsednik ASSOŠCR 
 mag. Jože Turnšek 
 

https://aktivssoscr.wordpress.com/2019/02/24/analiza-dz-v-clanicah-assoscr-v-solskem-letu-2018-19/
https://aktivssoscr.wordpress.com/2019/02/24/analiza-dz-v-clanicah-assoscr-v-solskem-letu-2018-19/

