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AKTIV SVETA STARŠEV             Celje, 22. 11. 2021  

OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE  

  

  

Zadeva: Zapisnik 16. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije  

 

Prisotni predstavniki svetov staršev: IV. OŠ Celje, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Glazija, OŠ Gorica, 

OŠ Hudinja, OŠ Petrovče, 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 

Frana Kranjca (opr.), OŠ Frana Roša (opr.), OŠ Lava (opr.), OŠ Ljubečna (opr.). 

 

Sestanek je potekal videokonferenčno po aplikaciji Zoom, v ponedeljek, 22. novembra 

2021, ob 19.00.  

 

Na seji je ob 19. uri bilo prisotnih 8 od 16. članov. Zaradi sklepčnosti seje smo v skladu z 10. 

členom Pravil delovanja ASSOŠCR1, začetek seje prestavili za 15 minut, za kar je za sklepčnost 

bila dovolj ena tretjina prisotnih predstavnikov.  

 

Predlagani dnevni red  

1. Konstituiranje ASSOŠCR za šolsko leto 2021/22, sprejem novih članov, ugotovitev 

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje ASSOŠCR iz dne 5. 5. 2021. 
3. Sprejem OŠ Gorica Velenje v ASSOŠCR (predstavnica ga. Jasna Prodan). 

4. Poročilo predsednika in članov delovnih skupin. 

5. Sprememba zakonodaje in zadnji Odloki vlade RS. 

6. Volitve novega vodstva ASSOŠCR za triletno mandatno obdobje. 

7. Analiza cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za ASSOŠCR v šolskem letu 

2021/2022. 

8. Vprašanja in pobude članov ASSOŠCR, izmenjava dobrih praks. 
9. Razno. 

 

Add1) V ASSOŠCR je bilo do današnje seje vključenih 16 svetov staršev, na seji se bo 

obravnavala pridružitev novega sveta staršev, OŠ Gorica iz Velenja. Med člani Aktiva sta bila na 

svetih staršev vključenih šol izvoljena dva nova predstavnika, g. David Baloh (OŠ Dobrna), ga. 

Erika Drobnak (OŠ Slivnica pri Celju). Predsednik je na kratko predstavil organiziranost staršev v 

aktivih in povezovanje aktivov v ZASSS ter se zahvalil novim in obstoječim predstavnikom, za 

pripravljenost sodelovanja in dajanje prostega časa za delo v aktivu v dobro otrok. Po 

spoznavnih predstavitvah članov so člani tudi potrdili predlagani dnevni red. 

 

Sklep 1/1: Po 15-minutnem zamiku začetka seje je bilo prisotnih 8 od 16 članov ASSOŠCR. S tem 

je bila sklepčnost zagotovljena, aktiv je lahko na seji veljavno odločal s sklepi.  

 

SKLEP 1/2: Člani so potrdili predlagani dnevni red. 

 

 
1  Pravila delovanja ASSOŠCR, https://aktivssoscr.wordpress.com/45-2/pravila-delovanja-2/, svetovni splet 
22. 11. 2021. 

https://aktivssoscr.wordpress.com/45-2/pravila-delovanja-2/
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Add2)  

Obravnavali in brez pripomb so potrdili zapisnik 15. redne seje, iz dne 5. 5. 2021, ki so ga člani 

predhodno uskladili po elektronski pošti.  

 

SKLEP 2/1: Zapisnik 15. seje (videokonferenčne z dne 5. 5. 2021 je bil soglasno potrjen). 

 

Add3)  

Prejeli smo prošnjo Sveta staršev OŠ Gorica iz Velenja 2  za pridružitev k našemu Aktivu. Po 

predstavitvi dela Sveta staršev njihove šole, ki jo je podala predstavnica gospa Jasna Prodan, so 

člani soglasno potrdili pridružitev Sveta staršev OŠ Gorica v ASSOŠCR. OŠ Gorica iz Velenja je prva 

pridružena šola iz občine Velenje v Aktivu. V Velenju je 7 osnovnih šol. OŠ Gorica ima več kot 700 

učencev in je tako po številu učencev največja šola našega Aktiva. Šola ima tudi podružnično šolo 

POŠ Vinska Gora.  

 

Aktiv zdaj šteje 17 članov svetov staršev OŠ, iz kar sedmih občin: Celja, Laškega, Vojnika, Dobrne, 

Šentjurja, Žalca in Velenja. 

 

SKLEP 3/1: V ASSOŠCR se je vključil Svet staršev OŠ Gorica iz Velenja. Predstavnica v Aktivu je 

gospa Jasna Prodan. 

 

Add4)  

Predsednik Jože Turnšek je poročal o dogajanju v Aktivu in na ZASSS v obdobju od naše zadnje 

seje.  

Aktiv je aktivno sodeloval v ZASSS: 

- 26. maja 2021 se je predsednik udeležil 42. seje Koordinacije ZASSS, 

- 8. junija 2021 se je predsednik Aktiva udeležil novinarske konference ob 10. obletnici ZASSS, v 

prostorih MIZŠ. Posnetek je objavljen tudi na spletni strani ZASSS,  

https://www.youtube.com/watch?v=wXgRZ9WANAI&t=6s, 

-predstavniki ZASSS smo bili med povabljenimi udeleženci 30. 6. 2021, na srečanju učiteljev ob 

30. obletnici slovenske države. 

-predsednica ZASSS je sodelovala na srečanjih glede epidemiološke situacije COVID-19 in 

načrtovanja novega šolskega leta, in sicer 3. 8. 2021, 18. 8. 2021, 16. 11. 2021. 

-predsednik Aktiva se je udeležil 43. seje Koordinacije ZASSS, ki je bila 21. 9. 2021. 

-22. 9. 2021 smo bili preko ZASSS udeleženi 44. seje Državnega sveta za kulturo, znanost in šport. 

Obravnavali so med drugim spremembo 135. člena ZOFVI, ki se nanaša na šolske sklade in 

donacije dohodnine za njihovo delovanje. 

-5. oktobra 2021 se je predsedstvo ZASSS sestalo z gospodom Vinkom Logajem na ZRSŠ. 

-22. 11. 2021 smo imeli člani Koordinacije videokonferenčno srečanje o sprejetih odlokih vlade 

glede nošenja mask in zbranih odzivih na odloke v svetih staršev. 

 

Tudi letošnje leto se bodo v okviru ZASSS zbirale cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. 

Aktivi bomo podatke poslali v pripravljeni elektronski anketi. 

 

Iz področja posebnih potreb so se člani delovne skupine za posebne potrebe udeležili: 

 
2 OŠ Gorica iz Velenja, https://osgorica-velenje.splet.arnes.si/osnovni-podatki/, svetovni splet 8. 1. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=wXgRZ9WANAI&t=6s
https://osgorica-velenje.splet.arnes.si/osnovni-podatki/
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-6. 10. 2021 okrogle mize, ki je potekala videokonferenčno z naslovom: »Strokovno o pravicah in 

potrebah otrok s posebnimi potrebami«. Organizirala ga je Zveza za Avtizem Slovenije.  

-8. 10. 2021 se je predstavnik ZASSS udeležil zaključne konference projekta SIRIUS, na 

Pedagoškem inštitutu v Ljubljani.  

 

Predstavniki ZASSS so se udeležili tudi generalne skupščine Evropske starševske organizacije 

(EPA), v katero smo kot ZASSS tudi včlanjeni. Skupščina je potekala od 12. do 13. novembra 2021, 

v Vilni, v Litvi.  

 

Kot Aktiv smo odgovarjali in dajali informacije iz svetov staršev na novinarska vprašanja za Novi 

tednik na temo »Dobri in slabi učitelji«, prav tako smo se kot Aktiv korespondenčno vključevali v 

odgovore na novinarska vprašanja, ki so prispela na ZASSS. 

 

Add5)  

1. Vlada je po hitrem postopku sprejela sklep o spremembi 135. člena ZOFVI, ki se nanaša na 

možnost financiranja izobraževalnega programa iz šolskih skladov, v primerih, če upravni odbor 

šolskega sklada soglasno sprejme odločitev, da bodo s tem zagotovljene enake možnosti pri 

učencu, ali učencih, ki to pomoč potrebujejo. Prav tako se bo z naslednjim letom 2022 lahko 

namenil 0,3-% delež donacij dohodnine šolskim skladom.  

S spremembo odloka smo se člani seznanili po elektronski pošti, prav tako bomo morebitna 

nadaljnja vprašanja skušali rešiti z izmenjavo informacij in dobrih praks.  

 

2. Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih 

ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen 

v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati 12. 11. 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje 

samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena so se začela uporabljati, 17. 11. 2021.3  

ZASSS je preko aktivov zbirala odzive, pobude in vprašanja. Naš Aktiv je sodeloval in povzetek 

pobud je objavljen na http://www.zasss.si/index.html (»Odziv ZASSS na zadnje sprejete ukrepe« 

in »Poziv ZASSS glede sprejetih ukrepov 11. 11. 2021«). 

 

Add6)  

Zdajšnjemu predsedstvu se je iztekel triletni mandat. Predsednik je na kratko povzel dejavnosti 

celjskega Aktiva od njegove ustanovitve 27. 5. 2015 do danes. Veseli nas dejstvo, da se je iz 

začetnih devetih članov danes število članov skoraj podvojilo in da člani kljub obveznostim do 

družine, službe in drugih prostovoljnih dejavnosti še vedno najdejo čas za delo v Aktivu. 

Predsednik se je zahvalil tudi obema podpredsednicama, ki sta mu bili v pomoč v minulem 

mandatu, kot tudi vsem ostalim članom, saj smo postali kot ena družina, ki v situacijah, ko nekdo 

potrebuje informacije, da lahko reši težavo v svojem svetu staršev, drugi ponudimo pomoč 

oziroma primere dobrih praks. 

Pravila Aktiva se vse od ustanovitve niso menjala in služijo svojemu namenu. V 8. čl. Pravil 

delovanja aktiva4 imamo tako zapisano, da ima Aktiv predsednika in dva podpredsednika. Enega 

podpredsednika izvolimo izmed predstavnikov osnovnih šol s področja Mestne občine Celje in 

enega podpredsednika izmed predstavnikov ostalih sodelujočih šol celjske regije. Mandat 

predsednika in članov odbora traja praviloma tri leta. Predsednika izvolijo predstavniki svetov 

 
3 Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf. 
4  Pravila delovanja ASSOŠCR, https://aktivssoscr.wordpress.com/45-2/pravila-delovanja-2/, svetovni splet 
22. 11. 2021. 

http://www.zasss.si/index.html
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.
https://aktivssoscr.wordpress.com/45-2/pravila-delovanja-2/
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staršev na sestanku Aktiva na podlagi javnega glasovanja z večino glasov prisotnih predstavnikov 

na sestanku. Predloge za predsednika lahko pošlje vsak član Aktiva. 

 

Pred sejo ni bilo prejetih predlogov za predsedstvo Aktiva, kandidate smo tako izbrali izmed 

prisotnih članov. Predloge za kandidaturo so od predsednika prejeli vsi člani, v razpravi na seji so 

se potem imenovali trije kandidati, ki bodo lahko v naslednjih treh letih zmogli toliko časa, da 

bodo skrbeli za vodenje Aktiva. 

 

1. Volitve predsednika. 

 

SKLEP 6-1: Za predsednika ASSOŠCR je bil za triletno mandatno obdobje soglasno izvoljen mag. 

Jože Turnšek, predstavnik sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur.  

 

2. Volitve podpredsednika OŠ iz Mestne občine Celje. 

 

SKLEP 6-2: Za podpredsednika ASSOŠCR je bil za triletno mandatno obdobje soglasno izvoljen 

g. Sebastjan Kroflič, predstavnik sveta staršev OŠ Glazija Celje.  

 

2. Volitve podpredsednice ostalih sodelujočih šol zunaj Mestne občine Celje. 

 

SKLEP 6-3: Za podpredsednico ASSOŠCR je bila za triletno mandatno obdobje soglasno izvoljena 

ga. Elvira Krošelj, predstavnica sveta staršev OŠ Petrovče.  

 

Add7)  

Delovna skupina za Učna gradiva v okviru Koordinacije ZASSS je naredila obrazec za elektronsko 

vnašanje cen delovnih zvezkov tudi za letošnje šolsko leto 2021/2022.  

Tistih nekaj članov, ki še niso poslali seznama delovnih zvezkov, je predsednik prosil, naj to storijo 

čim prej. Pošljejo naj kar v našo Googlovo skupino assoscr@googlegroups.com. Do naslednje seje 

Aktiv pripravi zbrane podatke cen delovnih zvezkov in jih sporoči na ZASSS.  

 

Add8)  

V izmenjavi informacij in o delu v svojih svetih staršev so člani izmenjali informacije o izrednih 

sejah svetov staršev, ki so jih nekateri sveti imeli v povezavi z zadnjimi sprejetimi odloki o 

samotestiranjih učencev in o nošenju zaščitnih mask.  

 

Add9)  

Za delovni načrt Aktiva v šolskem letu 2021/2022 so bile poleg običajnih dejavnosti predlagani 

še dve dodatni: 

 

1. Opolnomočenje članov in posredno svetov staršev, in staršev na šolah glede dela in 

pristojnosti informacijskega pooblaščenca. Komunikacija med starši, seznanjanje staršev po 

vertikali in nazaj, je ena izmed dejavnosti, s katero se srečujemo vsi sveti staršev. Kako urediti 

komunikacijske kanale, da bo izmenjava informacij med starši potekala v skladu z zakonodajo. 

To opolnomočenje bi želeli pridobiti od strokovnjakov na tem področju, na primer na uradu 

Informacijskega pooblaščenca. Predlog je, da se povpraša strokovnjaka – Informacijskega 

pooblaščenca, ali bi bil pripravljen predstaviti delo inšpektorata in dejavnosti, ki zadevajo šole in 

starše tudi našemu Aktivu. Podobno kot smo to izvedli maja 2021 v primeru glavnega 

mailto:assoscr@googlegroups.com
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inšpektorja za šolstvo in šport. Na del seje, kjer bi potekala predstavitev, bi povabili tudi 

ravnatelje in druge zainteresirane delavce na šolah ter starše. 

 

2. Volitve ravnateljev v osnovnih šolah so ena izmed zahtevnejših nalog v delovanju svetov 

staršev. Postopek ima več faz in volitve se ponovijo vsakih pet let. ZASSS ponuja seminar z 

naslovom »Sodelovanje staršev v postopku imenovanja ravnatelja«, ki bi ga lahko organizirali v 

Aktivu in povabili predavatelje. Tudi na ta dogodek, ki običajno traja tri ure, bi povabili ravnatelje, 

zainteresirane delavce šol ter starše. 

 

3. Popolnitev delovnih skupin Koordinacije ZASSS z novimi člani. Predsednik je predstavil delovne 

skupine, ki trenutno delujejo v Koordinaciji ZASSS in v katere lahko aktivi predlagamo starše, ki bi 

bili pripravljeni delati na določenih področjih. Koordinacija ZASSS mora predlagane kandidate 

potrditi. Mandat delovne skupine je eno leto, ki pa se lahko podaljšuje neomejeno. 

 

Trenutno so delujoče štiri delovne skupine (DS) Koordinacije ZASSS: 

- Delovna skupina za učna gradiva (DS UG), 

- Delovna skupina za Pristojnosti in delovanje svetov staršev (DS PDSSt), 

- Delovna skupina za kakovost (DS Q), 

- Delovna skupina za obravnavo vsebin s področja posebnih potreb (DS PP). 

 

Predlogi članov iz našega Aktiva za leto 2021/2022 so: 

 

DS za pristojnosti in delovanje SSt (DS PDSSt)  

1. Valentina Franca; 

2. Alenka Gabrovec. 

 

DS_za_obravnavo_vsebin_s_področja_posebnih_potreb (DS PP) 

1. Aleksandra Lampret Senčič; 

2. Sebastjan Kroflič; 

3. Petra Vovk Škerl; 

4. Alenka Gabrovec; 

5. Jože Turnšek. 

 

Naslednja seja Aktiva bo potekala skladno z dogovorom z Informacijskim pooblaščencem in 

razpoložljivimi termini, ki nam jih bo ponudil, predvidoma v mesecu decembru 2021 ali pa v 

januarju 2022. 

 

Sestanek je bil končan ob 20.50.  

 

          Predsednik ASSOŠCR   

         mag. Jože Turnšek  


