
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 ustanovitvene seje Aktiva svetov staršev zgornje 

severnoprimorskih osnovnih šol 
 

Čas: sreda, 29. 5. 2013, ob 18. uri. 

Kraj: OŠ Dušan Munih, Most na Soči, učilnica slovenskega jezika. 

 

Prisotni: Vanja Knez (OŠ Bovec), Robert Zorjan (OŠ Cerkno), Tjaša Pavlovič (OŠ Tolmin), 

Damjana Uršič (OŠ Kobarid), Vinko Trojer (OŠ Podbrdo), Renato Škodnik in Emilija Šavli 

(oba OŠ Kanal), Miroslav Šuligoj (OŠ Čepovan), Tomaž Kragelj in Vlado Trost (OŠ Most na 

Soči), gospa Jožica Kavčič namestnica pomočnice ravnateljice OŠ Dušana Muniha in gospa 

Kira Taljat Biščanin učiteljica biologije OŠ Dušana Muniha in gospod Miha Mlinar arheolog 

iz Tolminskega muzeja. 

 

Dnevni red:  

1 predstavitev Osnovne šole Dušana Muniha; 

2 predstavitev namena in poslanstva združevanja svetov staršev v lokalne aktive; 

3 predstavitev zgodovine združevanja aktivov svetov staršev v Zvezo aktivov svetov staršev 

 Slovenije; 

4 kratke predstavitve svetov staršev šole gostiteljice in povabljenih osnovnih šol; 

5 določitev imena in ustanovitev Aktiva sveta staršev ; 

6 izvolitev začasnega vodstvenega organa; 

7 pregled in potrditev poslovnika Aktiva sveta staršev; 

8 Aktualno (potrditev skupnih cen izbranih delovnih zvezkov) 

9 Razno. 

 

K 1: 

Najprej je sklicatelj ustanovitvene seje gospod Vlado Trost vse prisotne prisrčno pozdravil in 

predal besedo gospe Jožici Kavčič, namestnici pomočnice ravnateljice osnovne šole Dušna 

Muniha. Gospa Jožica je po pozdravnem nagovoru predstavila Osnovno šolo Dušana Muniha. 

Posebej je izpostavila Biološko učilnico in Arheološki muzej Most na Soči ter Gozdno in 

Kosmačevo učno pot. Biološko učilnico je podrobno predstavila gospa Kira Taljat Biščanin 

učiteljica biologije. Stalno arheološko razstavo v pritličju osnovne šole Dušana Muniha pa je 

podrobno predstavil gospod Miha Mlinar arheolog iz tolminskega muzeja. 

 

K2 

Predstavnik sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha je na kratko predstavil namen in 

poslanstvo združevanja svetov staršev v lokalne aktive. Izpostavil je aktivno medsebojno 

povezovanje, organiziranje in informiranje udeležencev zgornje severnoprimorskih osnovnih 

šol (otrok, učiteljev in staršev). 

 

K3 

Sklicatelj ustanovitvene seje je predstavil začetke delovanja aktivov in Zveze aktivov svetov 

staršev Slovenije. Povedal je, da začetki povezovanja slovenskih staršev segajo v leto 2003. 

Takrat so se na pobudo gospe Žive Drol Novak na temo problema medvrstniškega nasilja 

srečali starši nekaterih ljubljanskih šol. Leta 2004 se je ustanovil Aktiv svetov staršev 

primorskih osnovnih šol.  



Obsegal je področje od obale do Bovca, vendar je po nekaj letih nehal delovati. Danes deluje 

12 Aktivov svetov staršev, ki so povezani v Zvezo in je vanje včlanjenih 217 svetov staršev 

osnovnih šol. 

 

K4 

Predstavniki svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol so predstavili delovanje 

svetov staršev matičnih šol. Nekaj svetov staršev ima poslovnike, ki urejajo delovanje svetov 

staršev, večina pa poslovnika še nima. Predstavili so tudi matične šole, organiziranost le-teh. 

Izpostavljen je bil problem v zvezi z nizkim številom podružničnih učencev in normativ 

učencev po učitelju.  

Predstavnik sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha je ponudil pomoč pri izdelavi 

poslovnikov. 

 

Sklep 1: Predstavnik sveta staršev OŠ Dušana Muniha vsem predstavnikom svetov staršev 

posreduje Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha.  

 

K5 
Predstavniki svetov staršev osnovnih šol Vanja Knez (OŠ Bovec), Robert Zorjan (OŠ 

Cerkno), Tjaša Pavlovič (OŠ Tolmin), Damjana Uršič (OŠ Kobarid), Vinko Trojer (OŠ 

Podbrdo), Renato Škodnik in Emilija Šavli (oba OŠ Kanal), Miroslav Šuligoj (OŠ Čepovan), 

Tomaž Kragelj in Vlado Trost (OŠ Most na Soči), predstavnik gostiteljice OŠ Dušana Muniha 

so: 

Sklep 2: Soglasno ustanovili Aktiv svetov staršev osnovnih šol, ki vključuje osnovne šole: 

Bovec, Cerkno, Franceta Bevka, Tolmin, Simona Gregorčiča, Kobarid, Simona Kosa 

Podbrdo, Kanal, Čepovan in Dušana Muniha Most na Soči.  

Sklep 3: Soglasno potrdili ime Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol. 

 

K6 
Predstavniki svetov staršev so izbrali predsedujočega ustanovitvene seje, zapisnikarja in dva 

overitelja zapisnika. 

Sklep 4: Za predsedujočega ustanovitvene seje je bil soglasno izvoljen gospod Vlado Trost 

predstavnik sveta staršev OŠ Dušana Muniha. Za zapisnikarja se je ponudil gospod Vlado 

Trost, predstavnik sveta staršev OŠ Dušana Muniha, ki je bil soglasno potrjen. Za overitelje 

zapisnika sta bila soglasno potrjena gospa Vanja Knez predstavnica staršev OŠ Bovec in 

gospod Vinko Trojer predstavnik staršev OŠ Podbrdo. 

 

K7 

Predsednik ustanovitvene seje je v nadaljevanju predstavil poslovnik Aktiva svetov staršev 

zgornje severnoprimorskih osnovnih šol.  

Sklep 5: Predstavniki staršev vključenih osnovnih šol so z osmimi glasovi za in enim 

vzdržanim glasom potrdili poslovnik Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih 

osnovnih šol. 

Sklep 6: Sveti staršev vključenih osnovnih šol bodo izvolili svoje predstavnike, ki jih bodo 

zastopali v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol. 

Sklep 7: Predstavniki svetov staršev vključenih osnovnih šol so soglasno podprli vključitev 

Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol v Zvezo aktivov svetov staršev 

Slovenije. 

 



K8 
Predstavnik staršev OŠ Dušana Muniha je predstavil prakso potrjevanja skupnih cen delovnih 

zvezkov na matični osnovni šoli. Na tem mestu je izpostavil potrebo po sodelovanju svetov 

staršev in prenosu dobrih praks. V pomoč pri potrjevanju skupnih cen delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv je predstavil delovno skupino za učbenike pri Zvezi aktivov svetov 

staršev Slovenije, ki zbira skupne cene po osnovnih šolah. Predstavil je metodologijo zbiranja 

podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred 

osnovne šole. 

Sklep 8: Predstavniki svetov staršev bodo po opravljenem potrjevanju skupnih cen delovnih 

zvezkov in drugih učnih gradiv na matičnih osnovnih šolah le-te posredovali delovni skupini 

za učbenike pri ZASSS.  

 

K9 

Predstavnik sveta staršev šole gostiteljice je pod točko razno vse prisotne povabil v učilnico 

gospodinjskega pouka, kjer je vsem udeležencem v imenu osnovne šole gostiteljice razdelil 

spominska obeležja in jih povabil k nadaljevanju debate ob obloženi mizi. 

 

Predstavniki svetov staršev so izpostavili področja prehrane, šolskih in obšolskih dejavnosti 

ter prevoze otrok v šolo. V nadaljevanju debate so podali svoje izkušnje v zvezi z omenjenimi 

področji.  

 

Zaradi lažje komunikacije med člani Aktiva sveta staršev zgornje severnoprimorskih 

osnovnih šol je gospod Tomaž Kragelj predlagal ustanovitev e-poštne skupine, zato 

Sklep 9: Gospod Tomaž Kragelj bo ustanovil Google poštno skupino, s pomočjo katere bodo 

vsi člani Aktiva sveta staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol med seboj bolje 

povezani. 

 

Predstavniki staršev so se dogovorili, da se bodo dobivali enkrat do dvakrat letno, odvisno od 

potreb. 

 

Seja se je zaključila ob 20:30 uri 

 

Zapisal: Vlado Trost 


