
Aktiv svetov staršev osnovnih šol domžalske regije je na ustanovni seji dne 7. 6. 2006 sprejel 
naslednjo 

 
Ustanovno izjavo 

 
Starši smo po naravnem redu, zapisanem tudi v mednarodnih listinah in naši Ustavi, najbolj 

odgovorni za vzgojo in izobraževanje svojih otrok. Te svoje pravice in odgovornosti se 
zavedamo in si po najboljših močeh prizadevamo, da bi se naši otroci razvili v zdrave, srečne in 
sposobne odrasle, ki bodo enakovredno s svojimi evropskimi vrstniki ustvarjali jutrišnji svet. 

Ker ima šolanje na razvoj otrok izredno velik vpliv, smo prav starši tista družbena skupina, ki 
je najbolj živo zainteresirana za čim boljšo šolo. Tako kot pri domači vzgoji in drugih dobrinah, ki 
jih nudimo otrokom, smo pripravljeni vložiti veliko truda tudi za to, da bi šola čim bolje izpolnila 
svoje poslanstvo in otroke dobro pripravila na zahteve jutrišnjega dne. 

Aktiv svetov staršev smo ustanovili zato, da bi imela energija, ki smo jo v dobro svojih otrok 
pripravljeni vložiti v razvoj kakovostne šole, čim boljši učinek. Raziskave in mnenja 
strokovnjakov namreč v splošnem potrjujejo to, kar starši spoznavamo vsak ob svojih otrocih – 
da je za optimalen napredek otroka v šoli potrebno intenzivno sodelovanje šole in doma, 
učiteljev in staršev. Na primerih »dobre prakse« skupaj s strokovnjaki ugotavljamo, da se to 
sodelovanje dobro razvija v enakopravnem partnerskem odnosu, kjer nobeden od udeležencev 
ni podrejen, vsak  pa ima dobro definirano vlogo. Starši smo v tem odnosu zastopniki interesov 
svojih otrok ter ustavno opredeljeni skrbniki njihove vzgoje in izobraževanja, torej »naročniki« 
njihovega šolanja. Učitelji pa so strokovno avtonomni izvajalci šolskega učno-vzgojnega 
procesa, ki dosega najboljše učinke, ko se med šolo in domom razvije medsebojno zaupanje in 
partnerski dialog v prizadevanju za skupen cilj. 

Tak dialog se mora razviti na več ravneh: med posameznim staršem in posameznim 
učiteljem, med razrednikom in oddelčno skupnostjo staršev, med vodstvom šole in svetom 
staršev… Trenutna zakonska ureditev sodelovanja staršev s šolo na še višjih ravneh (regijsko, 
državno) ne predvideva, prepričani pa smo, da je partnerski dialog tudi na višjih ravneh zelo 
potreben in koristen. V tem prepričanju nas potrjujejo zgledi številnih razvitih evropskih držav, ki 
imajo institucionalizirano predstavništvo staršev v upravljavskih strukturah šolskega sistema od 
posamezne šole do države.  

Z ustanovitvijo aktiva svetov staršev osnovnih šol domžalske regije želimo aktivno prispevati 
k razvoju enakopravnega partnerskega odnosa med starši in šolo na vseh ravneh. Aktiv je 
demokratično, nepolitično, interesno združenje civilne družbe s popolnoma prostovoljnim 
članstvom in temeljnim ciljem razvijati optimalno vlogo staršev v šolskem sistemu. Tako bomo z 
izmenjavo izkušenj iskali, s skupnim delom pa izpopolnjevali in čim širše uveljavljali primere 
dobre prakse. Podpirali bomo (predvsem skupno) izobraževanje in usposabljanje staršev in 
učiteljev za razvijanje partnerskega odnosa na vseh ravneh. Spremljali bomo delovanje 
šolskega sistema v praksi ter pristojnim institucijam ter zainteresirani javnosti kot pobudo za 
ustvarjalen dialog sporočali svoje ugotovitve, stališča in predloge. 

Prepričani smo, da pozitivni potencial starševske energije, ki jo napaja ljubezen do otrok, v 
naši šoli še ni dovolj izkoriščen, zato ga želimo povezovati in uravnotežiti tako, da bomo v 
najboljši meri prispevali k doseganju ciljev vzgoje in izobraževanja naših otrok (UNESCO-vi 
"štirje stebri"): da bodo vedeli, da bodo znali delati, da bodo znali živeti v skupnosti in da bodo 
znali biti. 
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