
Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (ASSZSpOŠ): 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 1. SEJE AKTIVA SVETOV STARŠEV ZGORNJE 

SEVERNOPRIMORSKIH OSNOVNIH ŠOL V ŠOLSKEM LETU 2014/15 

 
z dne 23.10.2014 ob 18.15 uri na PŠ Žaga 

 

 

PRISOTNI: 

1. Tina Fratina Žagar  OŠ Bovec 

2. Roman Mugerli  OŠ Kanal 

3. Miha Stegel  OŠ Kanal 

4.  Boštjan Bobič  OŠ Kobarid 

5. Vlado Trost   OŠ Most na Soči 

6. Tjaša Pavlovič  OŠ Tolmin 

7. Jelka Hladnik  OŠ Spodnja Idrija 

8. Tina   OŠ Spodnja Idrija 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

 

1. Alojz Štraus  OŠ Cerkno 

2. Robert Zorjan  OŠ Cerkno  

3. Miroslav Šuligoj Bremec OŠ Čepovan 

4. Vinko Trojer  OŠ Podbrdo 

5. Tomaž Kragelj  OŠ Most na Soči 

 

Sejo je vodil predsednik, g. Vlado Trost. 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev OŠ Bovec, PŠ Žaga (predstavi ravnatelj g. Iztok Kenda) 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2013/14 
4. Predstavitev dela sveta staršev in prve seje v letu 2014/15  
5. Soudeležba staršev v vzgojnem poslanstvu šole (nadaljevanje z druge seje Aktiva 

2013/14) 
6. Oglaševanje v šoli (debata in povzetek) 
7. Učna gradiva (Sodelovanje v delovni skupini za učna gradiva (volitve člana), analiza 

skupnih cen delovnih zvezkov in drugih potrebščin našega aktiva), 
8. Nacionalno preverjanje znanja (vaši konkretni rezultati, izkušnje v zvezi z NPZ po vaših 

šolah, mnenje, povzetek) 
9. Nadstandardni programi predlogi in izvedba (izkušnje po naših šolah, debata, 

priporočila, povzetek) 
10. Razno (nasilje na šolah, pretežke torbe, …) 



Ad. 1: 

Ravnatelj osnovne šole Bovec g. Iztok Kenda Prezelj je vse prisotne lepo pozdravil in članom 

Aktiva predstavil šolske prostore PŠ Žaga, ter obrazložil, kako poteka kombinirani pouk na 

njihovi šoli. 

Člani Aktiva so se ponovno zavedli kulturno vzgojno izobraževalne funkcije malih 

podružničnih šol za lokalno okolje, zato: 

Sklep 1: 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: 

Predsednik Aktiva, g. Vlado Trost, je ugotovil, da je sklepčnost zagotovljena, saj je bila 

prisotna večina članov Aktiva. 

Sklep 2: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno sprejeli dnevni red.  

Ad. 3: 

Na zapisnik z 2. redne seje v šolskem letu 2013/14 Aktiva ni bilo pripomb. 

Sklep 3: Člani Aktiva so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 2. redne seje Aktiva z dne 

29. 5. 2014. 

Ad. 4: 

Predstavniki svetov staršev so na kratko predstavili delo svetov staršev in prve seje na 

posamezni šoli. Vsi predstavniki so bili ponovno izvoljeni in ostajajo v Aktivu. Pridružila sta se 

dva nova člana in sicer Tina iz OŠ Spodnja Idrija in Miha Stegel iz OŠ Kanal. 

Tina (OŠ Bovec) je izpostavila problematiko oddaljenosti šol v primerjavi z večjimi mesti, saj 

imajo slabše možnosti pri organiziranju različnih dejavnosti. 

Boštjan (OŠ Kobarid) in Roman (OŠ Kanal) sta povedala, da se na njihovih šolah poslužujejo 

samoevalvacije – učitelj se sam sebe oceni. 

Sklep 4: Zaradi sprememb v članstvu bo Tomaž Kragelj posodobil google skupino, v kateri 

so prisotni vsi člani Aktiva. 

Sklep 5: Boštjan in Roman bosta posredovala pravilnika o samoevalvaciji. 

Ad. 6: 

Šole se držijo dogovora o prepovedi oglaševanja na šoli. Miha (OŠ Kanal) bi želel 

organizirati brezplačno delavnico za otroke. Težava se pojavi, ker oglaševanje po šolah ni 

dovoljeno. Starši so mu predlagali, naj vzpostavi kontakt z ravnateljem in mu predstavi 

program. 

Sklep 6: Miha bo posredoval svojo ponudbo ostalim predstavnikom, da jo bodo lahko 

predstavili na svojih šolah. 

Ad. 7:   



Vlado je predstavil delovno skupino za učna gradiva. Učbeniki se verificirajo, delovni zvezki 

pa ne. Predlog je manjše število kvalitetnih delovnih zvezkov, lahko zgolj en enoten. 

Vprašanje gradiva za angleščino: Project je učbenik in kot tak bi moral spadati pod učbeniški 

sklad. Starši bi morali izvajati pritisk na učitelje, da se ukine sistem izpolnjevanja dveh besed 

v delovni zvezek. Izvoliti je potrebno člana iz našega Aktiva za sodelovanje v delovni skupini 

za učna gradiva pri Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. 

Sklep 7: Za člana v delovni skupini za učna gradiva je bil soglasno sprejet Miha Stegel (OŠ 

Kanal). 

Sklep 8: Člani Aktiva bodo sprožili vprašanje gradiva za angleščino na svetih staršev. 

Ad. 8:  

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno v 6. in 9. razredu. Po rezultatih so članice 

Aktiva v okvirih nacionalnega povprečja. NPZ naj bi bil odraz dela v šoli. Cilj naj bo tudi 

preverjanje učiteljev, ne samo učencev – samoevalvacija oz. samoocenjevanje. NPZ bi 

moralo dati tudi povratno informacijo o tem, kakšni so učitelji in kako podajajo snov. Prav 

tako ni nobene analize v povezavi NPZ – skupne cene delovnih zvezkov. 

Ad. 9: 

Na večini šol se nadstandardni program potrjuje, izjema je OŠ Spodnja Idrija. Nadstandardni 

program ni obvezen, učenec, ki se ga ne udeleži, pa mora biti prisoten v šoli pri pouku. 

Priporočeno je, da 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.  

Zaradi razlik v ceni podobnih programov predlagamo, da predstavniki staršev zberejo 

seznam izvedenih programov. 

Ad. 10: 

Tina (OŠ Bovec) je izpostavila problematiko nasilja na njihovi šoli (samopoškodovanje 

učencev). Po ustreznem ukrepanju (obveščanje šole, zdravstvenega doma,…) so se težave 

omilile.  

Sklep 9: Naslednja seja bo predvidoma zadnji teden maja v OŠ Kanal. 

 

Seja Aktiva je bila zaključena ob 22.30. 

 

 

Zapisničarka:        Predsednik aktiva: 

Tjaša Pavlovič        Vlado Trost 


