
Pravila delovanja ZASSS 

Na podlagi petega odstavka 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 58/08) je Skupščina 
Zveze aktivov svetov staršev Slovenije dne 19. 11. 2011 v Ljubljani sprejela naslednja 
 
 

PRAVILA DELOVANJA 
ZVEZE AKTIVOV SVETOV STARŠEV SLOVENIJE 

 
 
Preambula  
 
Izhajajoč iz ustavno zajamčene pravice in odgovornosti staršev za izobraževanje svojih otrok, 
smo predstavniki svetov staršev, ki so na podlagi 66. člena Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja povezani v lokalne in regionalne Aktive svetov staršev (v nadaljevanju Aktiv), 
sklenili, da obstoječe Aktive povežemo v nacionalno zvezo aktivov. 
 
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je prostovoljna, nepoklicna, 
nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna 
organizacija Svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na 
področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ).  

 
Osnovni namen ustanovitve Zveze je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo 
soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k 
izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih. 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
1. člen  
Ime organizacije je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije. Kratica je ZASSS.  
   
2. člen  
Zveza deluje na območju Republike Slovenije.  
   
3. člen  
Logotip je sestavljen iz kratice ZASSS v črni barvi in simbola nepravilne kvadratne oblike, ki 
ga tvorijo trije stilizirani med seboj povezani trikotniški elementi v rdeči, modri in zeleni barvi. 
Pod kratico ZASSS in simbolom se čez njuno skupno širino razteza napis Zveza aktivov svetov 
staršev Slovenije. 
 
4. člen  
Glavni cilj Zveze je prispevati k dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema z 
uveljavljanjem naravnega interesa in odgovornosti ter ustavne pravice staršev do aktivnega 
sodelovanja pri vzgoji in izobraževanju svojih otrok.   
 
 
5. člen  
Naloge in način delovanja Zveze:  

- izmenjava in kritična primerjava vsebinskih stališč posameznih Aktivov glede 
aktualnih vprašanj VIZ, 

- ugotavljanje možnosti za oblikovanje enotnih vsebinskih stališč in pobud na 
področju VIZ, 
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- posredovanje in zastopanje vsebinskih stališč in pobud v javnosti in institucijah 
VIZ sistema,  

- uveljavljanje interesov in pravic staršev pri izobraževanju otrok v sistemu VIZ, 
- ozaveščanje staršev o njihovih pravicah in dolžnostih, 
- informiranje staršev o zadevah s področja šolstva prek rednega posredovanja 

informacij Aktivom in zainteresirani javnosti, 
- izmenjava informacij o načinu organiziranosti in delovanju svetov staršev ter  o 

primerih dobre prakse, 
- spodbujanje aktivne soudeležbe staršev v organih šol in krepitev sodelovanja 

staršev s šolo; 
- obravnavanje vseh pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj staršev in otrok 

kot udeležencev v sistemu VIZ,  
- prizadevanje za celovitejšo zakonsko ureditev soudeležbe staršev v sistemu 

vzgoje in izobraževanja,  
- sodelovanje pri oblikovanju šolske zakonodaje in podzakonskih aktov, 
- sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije pri oblikovanju 

šolske politike, tudi prek sodelovanja v delovnih telesih, ki jih imenuje MŠŠ,  

- sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS, 

- sodelovanje z drugimi subjekti na področju vzgoje in izobraževanja, 

- sodelovanje in povezovanje s sorodnimi tujimi ali mednarodnimi organizacijami, 
- organiziranje predavanj, seminarjev in delavnic za starše s področja vzgoje in 

izobraževanja.    
 
II. ČLANSTVO  
6. člen  
Člani Zveze so Aktivi svetov staršev, ki so ustanovljeni in delujejo skladno z zakonskimi 
določili ZOFVI. 
 
7. člen  
Aktiv, ki se želi vključiti v Zvezo, podpiše pristopno izjavo, ki je priloga teh Pravil, s katero 
sprejme ta Pravila in druge veljavne akte Zveze. Aktiv postane polnopraven član Zveze, ko 
skupščina Zveze potrdi pristopno izjavo. 
 
8. člen 
Delovanje Zveze temelji na načelih enakovrednosti in demokratičnosti med člani in na načelu 
javnosti. Aktivi ohranjajo avtonomnost in neodvisnost v svojem delovanju. 
 
9. člen  
Članstvo preneha z izstopom. 
Aktiv izstopi iz Zveze prostovoljno, ko poda Koordinaciji predsednikov Aktivov Zveze pisno 
izjavo o izstopu. 
 
III. ORGANIZIRANOST  
10. člen  
Organi Zveze so:  

- skupščina, 
- koordinacija predsednikov aktivov (v nadaljevanju Koordinacija), 
- predsednik, podpredsednika in tajnik. 

Vsi organi Zveze delujejo nepoklicno, po načelih prostovoljstva. 
Mandat predsednika in podpredsednikov traja dve leti in se lahko ponovi. Predsednik in 
podpredsednika so za svoje delo odgovorni Skupščini Zveze.  
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Skupščina  
11. člen  
Skupščina je najvišji organ Zveze. Skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki Aktivov, ki 
na zasedanju Skupščine soodločajo po svoji vesti in presoji. 
 
Predstavnike v Skupščino imenujejo vsi včlanjeni Aktivi. Število predstavnikov se določi po 
formuli z=1+n/5 (n = št. svetov staršev v posameznem Aktivu). 

  
12. člen  
Naloge Skupščine: 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje Pravila delovanja in druge splošne akte Zveze, 
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika, 
- potrjuje nove člane, 
- sprejema programske usmeritve delovanja Zveze in njenih organov,  
- razpravlja o delu Zveze ter obravnava in sprejme poročilo o delu Zveze za tekoče 

obdobje,  
- odloča o pritožbah zoper delo in sklepe Koordinacije, predsednika in 

podpredsednikov, 
- odloča o vstopu in izstopu iz sorodnih mednarodnih združenj, 
- odloča o prenehanju ali združitvi Zveze. 

 
13. člen  
Skupščina Zveze je lahko redna ali izredna.  
Redno Skupščino sklicuje predsednik Zveze najmanj enkrat na leto.  
Izredno Skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo predsednik na svojo pobudo ali na pobudo 
tretjine predstavnikov v Skupščini ali najmanj tretjine včlanjenih Aktivov.  
Predsednik je dolžan sklicati izredno Skupščino v roku 30 dni po prejemu take zahteve. V 
nasprotnem primeru lahko skliče izredno Skupščino predlagatelj, ki mora predložiti dnevni 
red in zagotoviti pogoje za izvedbo Skupščine. 
   
14. člen  
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica 
predstavnikov iz več kot polovice včlanjenih Aktivov.  
Če ob predvidenem začetku Skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar 
Skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tretjina predstavnikov iz več kot polovice 
včlanjenih Aktivov.  
Odločitve Skupščine so veljavno sprejete, če zanje glasuje več kot polovica navzočih 
predstavnikov.  
Odločitve o spremembah in dopolnitvah Pravil zveze in o povezovanju z drugimi 
organizacijami se sprejemajo z dvotretjinsko večino predstavnikov Skupščine. 
   
15. člen  
Skupščino odpre predsednik Zveze in jo vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, 
ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Skupščina določi tudi dva overitelja zapisnika. 
O delu Skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba 
overitelja zapisnika in zapisnikar.  
   
Koordinacija predsednikov Aktivov  
16. člen  
Koordinacija predsednikov Aktivov je izvršilni organ Zveze. Sestavljajo jo predsedniki Aktivov 
in posamični organi Zveze (predsednik, podpredsednika in tajnik). Sestaja se po potrebi, 
vendar najmanj dvakrat na leto. Seje Koordinacije so lahko tudi korespondenčne. 
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Sejo Koordinacije skliče predsednik Zveze na lastno pobudo ali na pobudo katerega koli 
Aktiva. Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo Koordinacije v roku 30 dni po prejemu take 
pobude. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno sejo Koordinacije predlagatelj, ki mora 
predložiti dnevni red in zagotoviti pogoje za izvedbo seje. 
Pri sprejemanju odločitev sodelujejo samo člani Koordinacije, ki so obenem predsedniki 
Aktivov oziroma njihovi pooblaščenci. Koordinacija odloča izključno s konsenzom vseh članov.  
 
17. člen 
Naloge Koordinacije: 

- uresničuje programske usmeritve Zveze ter sklepe Skupščine, 
- zagotavlja izmenjavo informacij, stališč in pobud med Aktivi, člani Zveze. 
- obravnava pomembna vprašanja s področja VIZ in delovanja Zveze, 
- uskladi in posreduje skupna stališča Aktivov javnosti, 
- daje pobude za spremembe predpisov na področju VIZ,  
- sodeluje z MŠŠ in drugimi ustanovami ter organizacijami s področja VIZ, 
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami, 
- ustanavlja delovne skupine za posamezna interesna področja ali projekte, 
- oblikuje in predlaga liste kandidatov za funkcije v organih Zveze, 
- potrjuje in razrešuje tajnika Zveze, 
- organizira predavanja, seminarje in delavnice za starše. 

 
Predsednik Zveze 
18. člen  
Predsednika izvoli Skupščina. Kandidatno listo predloži Koordinacija na podlagi prejetih 
predlogov posameznih Aktivov, članov Zveze. Mandat predsednika traja dve leti, z možnostjo 
ponovitve. 
 
19. člen 
Naloge predsednika Zveze: 

- predstavlja Zvezo navzven in nastopa v njenem imenu, ko so za to podani pogoji, 
- skrbi za uresničevanje ciljev Zveze, 
- skrbi za informiranje Koordinacije, 
- skrbi za javnost delovanja Zveze in njenih organov,  
- sklicuje Skupščino Zveze, 
- sklicuje in vodi seje Koordinacije, 
- pripravlja poročila o delu Zveze in Koordinacije. 
 

Podpredsednika Zveze 
20. člen 
Dva podpredsednika izvoli Skupščina. Kandidatno listo predloži Koordinacija na podlagi 
prejetih predlogov posameznih Aktivov, članov Zveze. 
Mandat podpredsednikov traja dve leti, z možnostjo ponovitve. 
 
21. člen 
Naloge podpredsednikov Zveze: 

- pomagata predsedniku in ga nadomeščata po njegovem pooblastilu. 
 
Tajnik 
22. člen 
Tajnika predlaga predsednik in potrdi Koordinacija. Tajnik za svoje delo odgovarja 
predsedniku.  
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23. člen  
Naloge tajnika: 

- organizira Skupščino, seje Koordinacije in druge dogodke po pooblastilu 
predsednika ali podpredsednikov, 

- skrbi za dokumentacijo in arhiv. 
 
IV. JAVNOST DELOVANJA  
24. člen  
Delovanje Zveze je javno.  
Predsednik in Koordinacija redno obveščata Aktive o uresničevanju nalog s svojega 
delovnega področja.  
Zveza o svojem delovanju informira svoje članstvo in javnost prek lastnih in javnih sredstev 
obveščanja.  
Za zagotovitev javnosti dela Zveze je odgovoren predsednik. 
   
V. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE  
25. člen  
Zveza deluje na prostovoljni bazi, predstavniki in organi Zveze sami financirajo svoje 
dejavnosti do ureditve sistemskih virov financiranja. 
     
VI. KONČNE DOLOČBE  
26. člen  
Pravila delovanja Zveze začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Skupščina Zveze.  
   
 
 
 
Ljubljana, 19. novembra 2011                   Predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije 

 
                                                                                                    dr. Anton Meden
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PRILOGA: 
 
 
PRISTOPNA IZJAVA AKTIVA ______________ 
 
 
Aktiv ______________________________________ je na sestanku dne __________ sklenil, 
da se bo vključil v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije.  
 
S to izjavo potrjujemo, da sprejemamo Pravila delovanja in druge veljavne akte Zveze 
aktivov svetov staršev Slovenije. 
 
V Koordinaciji predsednikov aktivov bo naš Aktiv zastopal ____________________ (ime in 
priimek, naslov e-pošte ali bivališča), njegov namestnik pa bo ___________________  (ime 
in priimek, naslov e-pošte ali bivališča). 
 
O vsaki spremembi predstavnika ali namestnika bomo obvestili predsednika in tajnika Zveze. 
 
 

Aktiv _________________ 
predsednik/predsednica 

ime in priimek 
______________________ 

 
 


