
Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (ASSZSOŠ): Svet staršev osnovne šole 

Bovec (SSOŠB), Svet staršev osnovne šole Cerkno (SSOŠC), Svet staršev osnovne šole Čepovan 

(SSOŠČ), Svet staršev osnovne šole Dušana Muniha, Most na Soči (SSOŠDM), Svet staršev 

osnovne šole Franceta Bevka, Tolmin (SSOŠFB), Svet staršev osnovne šole Simona Gregorčiča, 

Kobarid (SSOŠSG), Svet staršev osnovne šole Simona Kosa, Podbrdo (SSOŠSK) in z 29.5.2014 Svet 

staršev osnovne šole Spodnja Idrija (SSOŠSI) 

ZAPISNIK 2. SEJE AKTIVA SVETOV STARŠEV ZGORNJE SEVERNOPRIMORSKIH 

OSNOVNIH ŠOL V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

 

z dne 29.5.2014 ob 17.30 uri v učilnici na PŠ Šebrelje 

 

 

PRISOTNI: 

1. Jelka Hladnik   OŠ Spodnja Idrija 

2. Boštjan Bobič  OŠ Kobarid 

3. Roman Mugerli  OŠ Kanal 

4. Alojz Štraus   OŠ Cerkno 

5. Robert Zorjan  OŠ Cerkno 

6. Miroslav Šuligoj Bremec OŠ Čepovan 

7. Vinko Trojer   OŠ Podbrdo 

8. Tjaša Pavlovič  OŠ Tolmin 

9. Tomaž Kragelj  OŠ Most na Soči 

10. Vlado Trost   OŠ Most na Soči 

 

OPRAVIČENO ODSOTNA: 

Tina Fratina Žagar  OŠ Bovec 

Sejo je vodil predsednik, g. Vlado Trost. 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev OŠ Cerkno, PŠ Šebrelje (predstavi ravnatelj g. Milan Koželj) 
2. Voden ogled arheološkega najdišča Divje Babe 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Potrditev zapisnika 1 redne seje sveta staršev 
5. Poročilo s skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), Rakek 29. 3. 2014, 

(Izpostavljeno, 29. 3. 2014 smo postali polnopravni člani ZASSS).  
6. Predstavitev OŠ Spodnja Idrija in sprejem Sveta staršev Spodnja Idrija v Aktiv (Jelka predstavi 

šolo in svet, nato s sklepom pravno formalno sprejmemo Svet staršev Spodnje Idrije v Aktiv. 
7. Skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ter stališče Aktiva v zvezi z 

iniciativo učbeniki (predstavitev lanskih podatkov, pregled izpolnjenosti DS, pregled zamenjav, 
ukinitev DS in debata ter priprava stališča Aktiva v zvezi z iniciativo). 

8. Soglasje k nadstandardnim programom (izkušnje po naših šolah, dobra praksa-poročilo s 
seminarja z dne 10. 3. 2014, debata, priporočila, povzetek) 

9. Uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred osnovne šole (izkušnje pri uvedbi, priprave na uvedbo, 
sodelovanje staršev pri uvajanju, …) 

10. Soudeležba staršev v vzgojnem poslanstvu šole (izkušnje po šolah, dobra praksa- poročilo s 
seminarja z dne 29. 4. 2014, debata, povzetek) 



11. Oglaševanje v šoli (debata in povzetek) 
12. Razno (nasilje na šolah, pretežke torbe, …) 

 

Ad. 1: 

Učiteljica podružnične šole Šebrelje gospa Prezelj je vse prisotne lepo pozdravila in članom Aktiva 

predstavila šolske prostore ter obrazložila, kako poteka kombinirani pouk na njihovi šoli. Šolo 

trenutno obiskuje 9 otrok, ki ob pomembnih praznikih (božič, dan žena) pripravijo kulturni program 

za vaščane. Za konec so se članom Aktiva predstavili s programom, ki so ga pripravili za krajane ob 

dnevu žena. 

Člani Aktiva se zavedajo kulturno vzgojno izobraževalne funkcije malih podružničnih šol za lokalno 

okolje. 

Sklep 9: Člani Aktiva so ponovno soglasno sprejeli odgovornost, da bodo naredili vse, kar je v njihovi 

moči za ohranjanje majhnih osnovnih šol in podružnic. 

Ad. 2 

Zaradi narave ogleda je bil voden ogled arheološkega najdišča Divje Babe izpeljan pred pričetkom 

rednega dela seje.  

Gospod Štefan Lapanja lokalni vodič in lovec je predstavil zanimivo arheološko najdišče Divje babe. 

Divje babe (450 metrov nadmorske višine) so eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na 

svetu. V skriti kraški jami sredi strmega, skalnatega pobočja, ki se od Šebreljske planote spušča v 

dolino reke Idrijce, je bilo najdišče odkrito leta 1978 in v letih 1980-1999 raziskano do globine 9,5 m. 

Divje babe I so jamsko najdišče iz obdobja srednjega in začetka mlajšega paleolitika. Mnogoplastno 

najdišče je časovno opredeljeno z različnimi radiometričnimi metodami datiranja. Staro je od 35.000 

do več kot 80.000 let.  

Jama Divje babe izstopa zaradi najdb najstarejših koščenih izdelkov človeka, vključno s piščaljo, 

bogatih ostankov ledenodobne favne in flore, odkritja odtisov dlak jamskega medveda in trenutno 

najbolje raziskanih preteklih podnebnih in okoljskih sprememb v posameznih odsekih zadnje 

poledenitve na območju zahodne Slovenije in širše.  

Z ogledom so bili vsi udeleženci zelo zadovoljni. 

Ad. 3: 

Predsednik Aktiva, g. Vlado Trost, je po vodenem ogledu vse prisotne lepo pozdravil. Ugotovil je, da 

je sklepčnost zagotovljena, saj je bila prisotna večina članov Aktiva. 

Sklep 10: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red. Vodeni ogled 

najdišča Divje babe se je opravil takoj za predstavitvijo podružnične šole.  

Ad. 4: 

Na zapisnik s 1. redne seje Aktiva ni bilo pripomb. 



Sklep 11: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje Aktiva z dne 28. 11. 

2013. 

Sklep 12: Zaradi sprememb v članstvu bo gospod Tomaž Kragelj posodobil google skupino, v kateri so 

prisotni vsi člani Aktiva. 

Ad. 5: 

Vlado Trost je predstavil poročilo s skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu ZASSS), ki je bila na Rakeku 29. 3. 2014. Predstavil je delo ZASSS v preteklem letu in plane 

dela za naprej. Natančno je opisal velike dosežke delovnih skupin pri ZASSS ter zelo pomembno 

pridruženo članstvo ZASSS v Evropskem združenju staršev. Zelo svečano pa je izpostavil vključitev 

Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (v nadaljnjem besedilu Aktiv) v ZASSS z 

dnem 29. 3. 2014. Z vključitvijo v ZASSS je Aktiv pridobil glasovalno pravico. Zaradi števila vključenih 

šol ima pravico do dveh glasov. 

Ob tej priložnosti je Vlado vse prisotne spomnil, da je na današnji dan naš Aktiv upihnil prvo svečko. 

Ad. 6: 

Gospa Jelka Hladnik predsednica Sveta staršev osnovne šole Spodnja Idrija je predstavila svojo 

osnovno šolo.  

Šola je sestavljena iz centralne šole in podružnične šole Ledine. Trenutno obiskuje šolo 270 učencev. 

Na sejo Aktiva je prišla z mandatom Sveta staršev in željo, da se pridružijo Aktivu  

Sklep 13: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno sprejeli Svet staršev osnovne šole Spodnja Idrija v 

Aktiv. Z dnem 29.5.2014 se Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol poveča za 

Svet staršev osnovne šole Spodnja Idrija. 

Ad. 7: 

Predsednik je predstavil ugotovitve ZASSS po analizi skupnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za šolsko leto 2013/14. Povedal je, da je naš Aktiv s skupnimi cenami DZ 518,55 evrov precej 

pod povprečjem skupnih cen DZ v Sloveniji, ki je 635,42 evrov.  

Predsednik je odprl tudi debato v zvezi z iniciativo učbeniki, ki jo je predlagal predsednik Sveta 

staršev OŠ NHR Hrastnik. Po izmenjavi mnenj so člani Aktiva prišli do zaključka, da je trenutni sistem 

izbire delovnih zvezkov in učnih gradiv preobsežen, prezahteven, predrag, preštevilen in pretežek. 

Prav tako trenutni sistem omogoča tudi slabim učnim gradivom prosto pot na trg, kar gotovo ni 

dobro. Na trg bi smeli le dovolj kakovostni delovni zvezki. Zagotoviti je treba kakovostna učna gradiva 

za razumno ceno. Učbenik naj ostane samostojni pripomoček za doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev in standardov znanja. Delovni zvezek pa naj ostane dodatno učno gradivo, ki ga avtonomno in 

odgovorno izbere učitelj, starši kot plačniki pa izrazijo strinjanje. Skozi proces potrjevanja naj gredo 

zraven vseh učbenikov tudi druga učna gradiva in delovni zvezki. Člani komisije za potrjevanje morajo 

biti neodvisni in določeni s strani organa ministrstva ter morajo za svoje delo odgovarjati Prav tako se 

more spremeniti učbeniška politika v dolgoročno stabilno in celovito. Nujno je treba definirati 

kazalnike kakovosti učnih gradiv in vzpostaviti pravila odgovornega in od založnikov neodvisnega 

sistema recenzije učnih gradiv. 



Sklep 14: Člani Aktiva niso podali enovitega mnenja ali se strinjajo ali ne z iniciativo. So mnenja, da je 

potrebno sistem izbire delovnih zvezkov spremenit. Vsi so mnenja, da je trenutni sistem izbire 

delovnih zvezkov in učnih gradiv preobsežen, prezahteven, predrag, preštevilen in pretežek.  

Sklep 15: Člani Aktiva bodo posredovali skupne nabavne cene za šolsko leto 2014/15. 

Ad. 8: 

Člani Aktiva so predstavili dajanje soglasij k nadstandardnim programom. Po nekaterih šolah se 

soglasje sprejme na prvih roditeljskih sestankih v septembru oziroma na prvi seji Sveta staršev, na 

drugih šolah pa na zadnji seji sveta staršev v šolskem letu, to je junija. Praksa izvajanja nadstandardih 

programov je po šolah različna, udeležuje pa se jih večina učencev. Poskrbljeno je tudi za tiste, ki 

plačila ne zmorejo poravnati. 

Predsednik je člane aktiva seznanil, da je dobra praksa po drugih aktivih pokazala, da je boljše, če se 

soglasja k nadstandardnim programom podajo v tekočem letu za naslednje šolsko leto. Šole imajo 

tako dovolj časa za pripravo in prijavo na razpisane termine, starši pa možnost, da konstruktivno 

sodelujejo pri izbiri nadstandardnih programov.  

Ad. 9: 

Uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred osnovne šole bo obvezno v šol. letu 2016/17. V našem Aktivu ni 

šole, ki bi v naslednjem šolskem letu imela poskusno uvajanje. Nekatere so se sicer prijavile za to 

možnost, vendar niso imele ustrezno izobraženega kadra. Šola mora ob uvedbi imeti komisijo, v 

kateri je vključen tudi predstavnik staršev, ki ima vlogo koordinatorja.  

Ad. 10: 

Vzgojni načrti šol vsebujejo dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole in staršev ter 

vključevanje staršev v uresničevanje načrta. 

Po poročilu je bilo izhodišče seminarja, vzgojno delovanje šole, kot ga opredeljuje 2. Odstavek 60.d 

člena Zakona o osnovni šoli, ki opredeljuje vzgojne dejavnosti kot proaktivne in preventivne 

dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih 

ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena 

tega zakona. 

Na osnovi izmenjave izkušenj je bilo ugotovljeno, da so vzgojne dejavnosti, ki jih izvajajo šole pestre 

tako po vsebini, kot tudi z vidika izvajanja. V razpravi so bile omenjene dejavnosti s področja zdravja, 

in zdravega življenjskega sloga (zdrava in uravnotežena prehrana, učenje pravilne drže, skrb za zdrave 

zobe), skrb za okolje (eko šola, ločevanje odpadkov, zbiranje zamaškov, starega papirja), odnosov in 

spodbujanja sodelovanja (tutorstvo, medsebojna pomoč učencev, projekt pozdravljanja, 

medvrstniška mediacija, spodbujanje in nagrajevanje dodatnega dela) in primere vzgojnih ukrepov, 

kjer smo izpostavili restitucijo in vključenost staršev v postopek restitucije. 

Vzgojne dejavnosti izvajajo učitelji ali zunanji izvajalci pa tudi starši in učenci sami. 



Zaradi pomanjkanja časa je bila razprava pod točko soudeležba staršev v vzgojenem poslanstvu šole 

izpuščena in bo prenesena na naslednjo sejo Aktiva. 

Ad. 11: 

Zaradi pomanjkanja časa je bila točka oglaševanje v šoli v celoti izpuščena in bo prenesena na 

naslednjo sejo Aktiva. 

Ad. 12: 

Zaradi pomanjkanja časa sta bili temi pod razno: nasilje na šolah in pretežke torbe izpuščeni in bosta 

preneseni na naslednjo sejo Aktiva.  

Pod točko razno je bil izpostavljen le način evidentiranja prehrane po šolah. V glavnem šole nimajo 

visoke tehnologije za evidentiranje v zvezi s prehrano, razen dveh šol, ki imata sistem čip kartic. 

Sistem čip kartic je res enostaven in preprečuje zlorabe, ampak je uvajanje drago in uporaba večkrat 

neživljenjska (npr. če je bila malica odjavljena zaradi bolezni in ni bila spet prijavljena, s čip kartico ne 

moreš do malice).  

Sklep 16: Člani aktiva so se zato zavezali, da bodo ozavestili starše, da pravočasno in redno odjavljajo 

in prijavljajo malice in kosila in ne bo potrebnih dragih visokih tehnologij, ki bi nadzirale in kaznovale 

otroke zaradi morebitnih malomarnosti staršev. 

 

Seja Aktiva je bila zaključena ob 23.00. 

 

 

Zapisničarka:        Predsednik aktiva: 

Tjaša Pavlovič        Vlado Trost 


