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AKTIV SVETA STARŠEV       Celje, 11. 03. 2019 
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE 
 
 
Zadeva: Zapisnik 9. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije 
 
Prisotni predstavniki svetov staršev: OŠ Frana Roša, OŠ Ljubečna, OŠ Frana Kranjca, OŠ 
Primoža Trubarja Laško, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Glazija. 
Odsotni predstavniki: I. OŠ Celje (opr.); II. OŠ Celje (opr.), OŠ Lava (opr.) in OŠ Hudinja (opr.), 
III. OŠ Celje (opr.), IV. OŠ Celje (opr.), OŠ Vojnik (opr.), OŠ Dobrna (opr.). 
Ostali prisotni: ravnateljica ga. Mojca Kolin. 
Prav tako sta se opravičila vabljena Alenka Gabrovec in Veko Jurina (GCC). 
 
Sestanek je potekal na OŠ Frana Roša Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje, 11. 03. 2019, 
ob 17:00. 
 
Predlagani dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Frana Roša v Celju. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje ASSOŠCR. 
4. Sprejem novega sveta staršev v ASSOŠCR. 
5. Sodelovanje z ZASSS in priprave na Skupščino 
6. Poročilo s seminarja Upravljanje in delovanju šolskih skladov (13. 11. 2018) 
7. Vprašanja in pobude članov ASSOŠCR, izmenjava praks 
8. Razno 

 
Add1) 
Na 9. seji ASSOŠCR je bilo ob začetku seje prisotnih 5 predstavnikov, kar po Pravilih delovanja 
Aktiva (10. člen) ni dovolj za sklepčnost seje. Seja se je začela s 15 minutnim odloženim 
začetkom seje. Prisotnih je bilo več kot tretjina predstavnikov vključenih šol in s tem je bila 
sklepčnost zagotovljena. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Add2) 
Ravnateljica ga. Mojca Kolin je predstavila gostiteljsko šolo OŠ Frana Roša v Celju. Na šoli je 
442 otrok v 19-tih oddelkih. Kot tudi na ostalih šolah na celjskem je tudi tu prostorska stiska 
in verjame, da se bo z dograditvijo prizidka na OŠ Hudinja situacija izboljšala. Je, vesela, da 
obstajamo starši, ki smo pripravljeni svoj prosti čas žrtvovati za dobro učencev in za dobro 
sodelovanje vseh deležnikov na šoli. Je ravnateljica že 13-to leto in jo je marsikdaj navdušilo 
sodelovanje s starši. Pohvalila je tudi sodelovanje ravnateljev na celjskem kot tudi sodelovanje 
svetov staršev, da smo starši, ki ne zastopamo posameznega mnenja, ampak skupino vseh 
staršev in otrok. Vsaka šola pa ima svoje specifike, ki jih delajo malo drugačne in posebne. Vse 
šole imajo skupno osnovo v zakonodaji in pri tej množici podatkov v današnjem času se ji zdi 
prav, da si pomagamo.  
Predsedujoči se je ravnateljici zahvalil za prijaznost in gostoljubje in ji zaželeli veliko uspehov 
v nadaljnjem življenju. 
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Add3) 
Člani so pregledali in potrdili zapisnik 8. redne seje, ki jim je bil predhodno poslan po 
elektronski pošti. Sklepi prejšnje seje so bili izvedeni.  
 
Sklep 1/3: 
Zapisnik 8. sestanka ASSOŠCR z dne 8. 11. 2018 je soglasno potrjen. 
  
Add4)  
Na naš Aktiv je prispela pristopna izjava Sveta staršev OŠ Glazija, ki se je na seji 9. 12. 2018 
pridružil k sodelovanju v našem Aktivu. Po predstavitvi dogajanja v Svetu staršev in delu na 
njihovi šoli, ki ga je podal predstavnik g. Sebastjan Kroflič so člani soglasno potrdili pridružitev 
Sveta staršev OŠ Glazija v ASSOŠCR. Njegov namestnik je g. Simon Kroflič. S tem šteje naš Aktiv 
sedaj 14 članov. Tako so v Aktiv vključene vse osnovne šole iz MO Celje, skupaj jih je 10. Aktiv 
vključuje člane iz petih občin: Celja, Laškega, Vojnika, Dobrne in Šentjurja. 
 
Sklep 1/4: 
Člani ASSOŠCR so soglasno sprejeli Svet staršev OŠ Glazija v Aktiv svetov staršev osnovnih 
šol celjske regije. 
 
Add5)  
Predsedujoči je novemu članu na kratko predstavil organiziranost našega Aktiva in Zveze 
aktivov svetov staršev Slovenije.  
Vsa pomembnejša obvestila in prošnje za sodelovanja izmenjujemo elektronsko preko naše 
skupne Googlove skupine assoscr@googlegroups.com.  
So pa bile od naše zadnje seje meseca novembra pomembnejše naslednje aktivnosti: 
 
ZASSS je v tem času organizirala tudi dva seminarja: 
- 13. novembra 2018 v organizaciji Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije in  
Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur seminar z naslovom »Upravljanje in delovanje šolskih 
skladov«. 
- 5. februarja 2019 v organizaciji Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih  
 OŠ in Osnovne šole Cerkno seminar z naslovom: »Pristojnosti in delovanje svetov staršev«.  
 
Seje Koordinacije ZASSS so bile v vmesnem času dve (24. januarja in 14. marca 2018) na obeh 
smo sodelovali tudi predstavniki našega Aktiva. Zapisnika razširjene seje koordinacije s člani 
Delovnih skupin na ZASSS smo člani dobili po elektronski pošti. Zadnja marčevska seja pa je 
bila namenjena podrobnostim glede izvedbe letošnje Skupščine ZASSS. 
 
Člani Koordinacije in DS za učna gradiva smo se 19. decembra 2018 in 7. marca udeležili 
posveta o učbeniški politiki, ki ga je organiziral minister za šolstvo dr. Jernej Pikalo (zapisnika 
smo prejeli po elektronski pošti). 
 
Predsednik ZASSS dr. Tone Meden se je v Državnem zboru udeležil 4. seje Odbora za znanost 
in šport 27. februarja 2019. Tema je bila peticija Društva staršev. Predsednik ZASSS je na njej 
predstavil ZASSS in naš programski dokument‚ ’’Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva’’. 
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Sprotno informiranje dela ZASSS in staršev poteka preko E-novic, ki so izšle meseca decembra 
in februarja in smo jih člani tudi prejeli v branje in posredovanje. Arhiv E-novic je dosegljiv tudi 
na spletu http://www.zasss.si/izEnovic/2018_19.html.  
 
Datum letošnjega posveta in Skupščine ZASSS je določen za 6. april 2019. Preko elektronske 
pošte smo bili povabljeni tudi k organizaciji, če bi, katera izmed naših osnovnih šol v Aktivu to 
želela, saj celjski Aktiv še ni gostil tega dogodka. Med prisotnimi za to leto ni bilo kandidatov, 
bomo pa naslednje leto imeli novo priložnost za gostiteljstvo. Izpolnili in potrdili smo tudi 
članski obrazec ZASSS, ki ga aktivi pošljemo vsako leto pred Skupščino zaradi evidentiranja 
članstva in sklepčnosti Skupščine. Naš Aktiv ima glede na število članov na skupščini štiri 
glasove. Skupščine se bodo udeležili Saša Jurčenko OŠ Vojnik, Andrej Mernik OŠ Ljubečna in 
Jože Turnšek OŠ Franja Malgaja Šentjur.  
 
Add6)  
ZASSS je 13. novembra 2018 v organizaciji Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije in  
Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur izvedla seminar z naslovom »Upravljanje in delovanje 
šolskih skladov«. Sodelovalo je 21 udeležencev iz štirinajstih osnovnih šol. Na seminarju so, 
tako kot je sedaj že običajno, sodelovali tudi ravnatelji in strokovni delavci šol, kar je razpravo 
obogatilo tako s primeri dobrih praks kot tudi s težavami, s katerimi se srečujemo deležniki pri 
delu s šolskimi skladi. Seminarja so se udeležili tudi poslušalci iz drugih slovenskih aktivov. 
Sklepna ugotovitev vodij seminarja je bila, da se je upravljanje in delo v skladih od prve izvedbe 
seminarja leta 2014 do danes močno izboljšalo in je primerov slabih praks med udeleženci 
vedno manj.  
 
Add7) 
Člani so poročali o dogajanju na njihovih šolah. Izmenjali smo dobre prakse v postopku 
imenovanja ravnatelja, na temo zdrave prehrane in delovanj skupine za prehrano na šolah. 
 
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. 
 
Na naslednjo sejo aktiva bomo povabili svete staršev, kateri še niso člani katerega izmed 
aktivov in ki so blizu našemu Aktivu kot na primer OŠ Štore, OŠ Petrovče, OŠ Hruševec, OŠ 
Dramlje, OŠ Ponikva. 
 
3. redna seja Aktiva se predvideva ob koncu meseca maja 2019. 
 
Sestanek je bil končan ob 18:45. 
 

 
 

 Predsednik ASSOŠCR 
 mag. Jože Turnšek 
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