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AKTIV SVETA STARŠEV              Šentjur, 1. 10. 2019 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE  
  
  
Zadeva: Zapisnik 11. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije   
  
Prisotni predstavniki svetov staršev: III. OŠ Celje, OŠ Dobrna, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ 
Glazija, OŠ Hudinja, OŠ Ljubečna, OŠ Primoža Trubarja Laško, OŠ Slivnica pri Celju.  
Odsotni predstavniki: I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca (opr.), OŠ Frana 
Roša (opr.), OŠ Lava (opr.), OŠ Vojnik.  
Ostali prisotni: ravnatelj mag. Jure Radišek, Alenka Gabrovec.  
  
Sestanek je potekal na OŠ Franja Malgaja, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, 1. 
10. 2019, ob 17.30.  
  
Predlagani dnevni red  

1. Pozdrav ravnatelja in kratka predstavitev OŠ Franja Malgaja Šentjur.  
2. Konstituiranje ASSOŠCR za šolsko leto 2019/20, sprejem novih članov, ugotovitev 

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje ASSOŠCR.  
4. Sodelovanje v ZASSS (poročilo predsednika in članov delovnih skupin).  
5. Novosti v šolskem letu 2019/20 in spremembe zakonodaje.  
6. Zbiranje in analiza cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv  
7. Razno.  

  
Add1)  
Ravnatelj OŠ Franja Malgaja mag. Jure Radišek je pozdravil vse prisotne in predstavil osnovno 
šolo. Ravnateljevanje je nastopil z letošnjim šolskim letom. V letu 2019 obeležujemo 250 let 
šolstva v Šentjurju in 110 obletnico starega dela šole. Ena od posebnosti šole je ta, da imajo 
poleg osnovnošolskega programa na šoli še dva oddelka s prilagojenim programom z nižjim 
izobrazbenim standardom. Ti učenci se dobro vključujejo med vrstnike in vsi na šoli se trudijo, 
da inkluzija nemoteno poteka. Na šoli je skupaj 561 učencev, od tega 492 na matični šoli in 69 
na podružnični OŠ Blagovna. Učenci in učitelji so bili in so še, vključeni v mnoge projekte, tudi 
mednarodne, kot so Erasmus+ “Reach the Sky”, ”Sally Ride EarthKam” in Erasmus+ (KA2) 
“Spregovorimo o tleh”. Pri projektu “Spregovorimo o tleh”, ki je trenutno v teku, sodelujejo 
skupaj še s štirimi evropskimi državami (Španijo, Nizozemsko, Poljsko in Italijo). Kot prvi so 
pripeljali v Slovenijo program ameriške vesoljske agencije (NASA) ”Sally Ride EarthKam”, ki ga 
priporoča v uporabo še ostalim šolam. Pri tem projektu se učenci preko računalnika, štirikrat 
na leto, povežejo z Nasinim centrom in preko vesoljske postaje fotografirajo površje zemlje.  
Na šoli dajejo velik poudarek odnosom, kot kolektiv se povezujejo, sodelujejo tudi pri raznih 
skupnih delovnih akcijah. Zelo podpira delo s starši in apelira na nas, da bi bili še naprej tako 
aktivni pri tem svojem plemenitem delu in da bomo na ta način pomagali pri izboljševanju 
učnega sistema.   
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Letos so dobili učenci v uporabo učilnico na prostem ter visoke grede za pridelavo vrtnin. S 
tem želijo učence seznaniti s pedologijo, vedo o tleh in jih pridobiti za trajnostno razmišljanje, 
da bodo prihodnji rodovi znali bolj praktično in trajnostno ravnati s tlemi.  
Predsednik Jože Turnšek se je ravnatelju zahvalil za predstavitev in gostoljubje šole.  
  
Add2)  
V Aktiv se je do današnje seje vključilo 14 svetov staršev osnovnih šol. Na seji je bilo prisotnih 
sedem članov in s tem je bila sklepčnost zagotovljena.   
  
SKLEP 2/1: Prisotnih je sedem od štirinajstih članov ASSOŠCR.  
  
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
  
SKLEP 2/2: Člani so potrdili predlagani dnevni red.  
  
Svet staršev OŠ Slivnica pri Celju je na svoji seji dne 24. 9. 2019 sklenil, da bo sodeloval v 
ASSOŠCR. Na seji je prisostvovala tudi izvoljena predstavnica njihovega sveta staršev Alja 
Polenek. Sledila je njena predstavitev in predstavitev dogajanja in delovanja sveta staršev na 
njihovi šoli. Namestnik predstavnice v Aktivu je Boris Dolničar.   
Člani Aktiva smo nato javno glasovali o sprejemu OŠ Slivnica pri Celju v ASSOŠCR. Pridružitev 
je bila soglasno sprejeta.  
  
SKLEP 2/3: Člani ASSOŠCR so soglasno sprejeli Svet staršev OŠ Slivnica v Aktiv svetov staršev 
osnovnih šol celjske regije.  
  
Aktiv se je tako povečal na petnajst članov, na seje pa vabimo tudi srednješolski Svet staršev 
GCC, ki je tudi potrdil sodelovanje z nami. Z letošnjim letom se je zamenjalo šest predstavnikov 
svetov staršev v Aktivu. Nova predstavnika sta tako postala Peter Kerš iz OŠ Ljubečna in 
Bogomila Košec Kajtna iz OŠ Primoža Trubarja Laško. Pričakujemo še obvestila Svetov staršev 
o novih predstavnikih v ASSOŠCR od I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, IV. OŠ Celje in OŠ Vojnik.  Člani so 
se predstavili in poročali o zadnjih sestankih in o dogajanju na svojih šolah. Povzetek poročil je 
v zapisniku pod točko Razno.  
  
Add3)  
Zapisnik 10. seje ASSOŠCR iz dne 29. 5. 2019 so člani prejeli kot gradivo za sejo. Pripomb ni 
bilo.  
  
SKLEP 1/3: Zapisnik 10. seje ASSOŠCR z dne 29. 05. 2019 je soglasno potrjen.  
  
Add4)  
Alenka Gabrovec je kot članica Delovne skupine za pristojnosti in delovanje svetov staršev in 
Delovne skupine za obravnavo vsebin s področja posebnih potreb v okviru ZASSS poročala o 
njihovih aktivnostih od naše zadnje majske seje. Udeležila se je 8. mednarodnega kongresa 
psihologov Slovenije, ki je bil 19. septembra 2019 v Zrečah. Na konferenci so bile predstavljene 
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dobre prakse tako s strani učiteljev kot ravnateljev šol. Na šolah je nasilje prisotno, težava pa 
je, če se ga prekriva in ne obravnava. Kaj je nasilje, je odvisno tudi od pokrajine, v kateri leži 
šola, tudi od deležnikov v posamezni šoli. Težko je na zvezni ravni definicijo posplošiti, lahko 
pa se posplošijo postopki ukrepanja. Vzgojni načrti na šolah naj bi imeli v problematiki nasilja 
svoj namen in ta je, da se ga v njih opredeli, kako ga prepoznati in kako ravnati v primerih, ko 
nastopi. Morda tretjina vseh šol ga redno evalvira in v praksi tudi uporablja, le redkokatera 
šola pri evalvaciji vključuje tudi starše.   
DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev nadaljuje z delom za pripravo seminarja s 
tematiko ''Vloga sveta staršev pri preventivnem delovanju proti nasilju''.   
  
Predsednik Jože Turnšek je poročal o delu Koordinacije ZASSS. Ob koncu lanskega šolskega leta 
se je Koordinacija ZASSS sestala še 4. junija 2019 v prostorih MIZŠ. Pred sejo se je delegacija 
srečala tudi z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Pikalom.   
18. junija 2019 smo pripravili tudi novinarsko konferenco ob koncu šolskega leta in ob osmi 
obletnici ZASSS. Novinarska konferenca je potekala v prostorih MIZŠ (posnetek).  
Prav tako so se člani Koordinacije udeležili sestanka z Zavodom RS za šolstvo, ki je potekal 10. 
julija 2019 v njihovih prostorih. Na sestanku so se naredile primerjave med obema 
raziskavama, na eni strani Zavoda RS na temo obremenjenosti učenk in učencev, ki so jo 
opravili v šestih in osmih razredih (povezava) in med raziskavo ZASSS na temo o delu učencev 
za šolo doma (povezava). Obe raziskavi sta potrdili, da ne veljajo pavšalne pripombe o 
obremenjenosti otrok zaradi preobilice izvenšolskih dejavnosti, ter da se izvenšolskih 
dejavnosti udeležujejo predvsem otroci, ki to zmorejo.   
  
Na portalu e-demokracija je bil 28. avgusta 2019 objavljen predlog Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov. Tudi v našem Aktivu smo zbirali mnenja posameznih staršev na svojih 
osnovnih šolah in jih posredovali v Koordinacijo. Končni dopis je Koordinacija poslala na MIZŠ 
do zadanega roka za komentarje (povezava).   
  
Na ZASSS so se v tem času obrnili mediji z vprašanji o spremembi stalnega prebivališča staršev,  
o obšolskih dejavnostih, odlogu vpisa otrok v 1. razred in o financiranju šolstva s strani staršev. 
Predsednik je zbrana mnenja povzel in podal novinarjem odgovor.   
  
Koordinacija ZASSS za svoje delo ustanovi Delovne skupine, ki ji pomagajo pri spremljanju in 
delovanju na določenem ožjem področju. Aktivi smo bili pozvani k delegiranju posameznih 
članov Delovnih skupin. Iz našega Aktiva smo zbrali predloge in za naslednje šolsko leto 
Koordinaciji ZASSS predlagamo naslednje člane delovnih skupin:  
  
DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev (DS – PdSSt): Alenka 
Gabrovec, Maša Cigale in Anja Polenek.  
  
DS za učna gradiva (DS – UG):  
Aleksandra Lampret Senčič.  
  
DS za sistem kakovosti (DS - Q):  

https://www.youtube.com/watch?v=xpwA_-soS7E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xpwA_-soS7E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qdHgfxX88do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qdHgfxX88do&feature=youtu.be
http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html
http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html
https://drive.google.com/file/d/1oDS_7kHfN1PvtMecDj3ys0VYVKQCowBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDS_7kHfN1PvtMecDj3ys0VYVKQCowBs/view?usp=sharing
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Mateja Rozman.  
  
Delovna skupina za obravnavo vsebin iz področja posebnih potreb (DS - PP) Alenka 
Gabrovec, Aleksandra Lampret Senčič, Sebastjan Kroflič, Jože Turnšek.  
  
V soboto, 16. novembra 2019, bo potekal razširjen sestanek Koordinacije ZASSS (do sedaj sta 
bila takšna sestanka dva, v Beltincih in v Novi Gorici. Posvet bo namenjen nadaljevanju 
menjave generacij v vrstah aktivnih članov ZASSSS. Aktivi smo bili pozvani k organizaciji tega 
srečanja. Člani bomo vprašali za dovoljenja ravnatelje na svojih šolah in ponudili morebitno 
organizacijo. Rok je do konca oktobra 2019.   
  
Redno jesensko zasedanje Skupščine in konferenca Evropske starševske organizacije (EPA), v 
katero smo slovenski starši vključeni, bo novembra na Dunaju. Poleg podpredsednika ZASSS in 
EPA se bosta kot predstavnika ZASSS dogodka udeležila predsednik in tajnik ZASSS.  
  
Add5)  
Zbrane novosti in spremembe zakonodaje v tem šolskem letu smo dobili med gradivi za sejo. 
Za starše je najbolj dotična sprememba Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole ter 
sprememba Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Z letošnjim letom so tudi drugi razredi 
upravičeni do delovnih zvezkov, za katere starši ne plačamo nič. Za učence priseljence iz drugih 
držav bodo na voljo dodatne ure slovenščine. Na 144 osnovnih šolah bodo izvajali prenovljen 
razširjen program, prav tako se je za 4 % povečalo sofinanciranje šole v naravi.   
  
Add6)  
Tudi letošnje leto bomo za naš Aktiv zbrali cen delovnih zvezkov 2019/20. Tudi to šolsko leto 
ostaja način enak. Kdor želi, lahko sam za svojo šolo izpolni elektronski obrazec, ki ga je 
pripravila Delovna skupina za Učna gradiva na ZASSS. Vsi člani pa pošljemo potrjen seznam 
delovnih zvezkov s cenami predsedniku, ki bo naredil analizo in nam jo poslal v pregled. Zbrane 
podatke bo nato posredoval tudi na ZASSS.  
  
Add7)  
V letošnjem šolskem letu se je zamenjalo veliko članov našega Aktiva. Med njimi tudi Saša 
Jurčenko iz OŠ Vojnik, ki je opravljal tudi funkcijo podpredsednika Aktiva. Na seji smo imenovali 
novega podpredsednika iz šol izven mestne občine Celje.   
  
Sklep 7/1:  
Za podpredsednika ASSOŠCR za osnovne šole izven celjske občine je bil soglasno imenovan 
Gorazd Špegel iz OŠ Dobrna.   
  
ASSOŠCR tako do izteka triletnega mandata l. 2021 vodi predsednik mag. Jože Turnšek (OŠ 
Franja Malgaja Šentjur) in dva podpredsednika Aleksandra Lampret Senčič (OŠ Frana Roša 
Celje) in Gorazd Špegel (OŠ Dobrna).  
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Člani smo poročali o delu na Svetih staršev na svojih šolah. Izmenjali smo dobre prakse v 
povezavi s temo nasilja, ki se je dogajalo na eni izmed osnovnih šol, na temo prometne varnosti 
in kaj lahko sveti staršev pripomoremo k izboljšanju le te. Prav tako smo navajali primere 
dobrih praks za plemenitenje šolskih skladov in o delovanju le teh. Še vedno čakajo na prizidek 
in razširitev OŠ Hudinja in II. OŠ. Prav tako je na OŠ Glazija odprtih in za prenovo oz. dograditev 
potrebnih več investicij (nadstrešek, igrala za malo starejše otroke, klimatizacija prostorov, 
obnovo sanitarij).  
  
Naslednja seja Aktiva bo v prvi polovici meseca marca 2020 na OŠ Ljubečna.  
  
Sestanek je bil končan ob 18:45.  

  
  Predsednik ASSOŠCR   mag. Jože Turnšek  
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