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Sporočilo za javnost ob prvi obletnici delovanja ZASSS 

 

Zveza aktivov svetov staršev je bila ustanovljena 8. junija lani in z današnjim 

pogovorom o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šoli sklepa in obeležuje prvo 

leto delovanja.  

Zvezo smo ustanovili v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja kot nacionalno starševsko organizacijo z namenom 

promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega 

subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu. S tem želimo prispevati k izboljšanju 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih. 

ZASSS je ustanovilo 11 regionalnih aktivov svetov staršev, ki pokrivajo približno 

tretjino vseh slovenskih osnovnih šol, z veseljem pa lahko povem, da je bil včeraj na 

goriškem ustanovljen dvanajsti aktiv, zelo verjetno pa bo jeseni na področju UE 

Grosuplje ustanovljen še trinajsti. 

Naše delo je javno in ga lahko spremljate na spletni strani www.zasss.si, katere 

postavitev je bil tudi eden naših prvih ciljev. Na spletni strani poskušamo poleg 

okrožnic, obvestil in drugih dokumentov, povezanih z našim delovanjem, objavljati 

tudi aktualne informacije, ki bi lahko zanimale širši krog staršev in drugih deležnikov v 

šolstvu. Obiski na strani dokazujejo, da smo delo dobro zastavili, imamo pa še nekaj 

načrtov, kako spletno stran izboljšati in jo narediti še bolj uporabno. 

Svoje članstvo in javnost obveščamo tudi z okrožnicami. V prvem letu delovanja smo 

objavili štiri. Prva je bila namenjena predvsem informacijam o nastajanju in 

ustanovitvi ZASSS. Druga okrožnica, ob začetku letošnjega šolskega leta, vsebuje 

med drugim tudi kratka informativna povzetka predlaganih sprememb dveh temeljnih 

šolskih zakonov. Veseli smo bili sporočil, da so te povzetke s pridom uporabili za 

razprave na sejah svetov staršev in so se iz njih o predlaganih novostih poučili tudi 

ravnatelji. 

Oktobra lani smo na Brezovici izpeljali prvo redno posvetovanje in zasedanje 

Skupščine. Za prvo temo posvetovanja smo izbrali lastno delovanje in pod naslovom 

»Vloga svetov staršev v našem šolstvu« izvedli tri delavnice v katerih smo si 

izmenjali informacije o dobrih praksah v delovanju svetov staršev, se podrobno 

informirali o njihovih pristojnostih ter se ustavili ob vedno aktualni temi cen delovnih 

zvezkov. V zvezi s slednjim je delovna skupina za učbenike, ki deluje v okviru 
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ZASSS, pripravila in predstavila primerjavo cen delovnih zvezkov s podatki, ki smo 

jih lahko zbrali. Rezultati so precej odmevali in sklenili smo, da podobno primerjavo 

naredimo tudi letos, saj smo ugotovili, da se naši podatki v nekaterih primerih precej 

razlikujejo od tistih, objavljenih v aplikaciji Trubar na MIZKŠ. 

Lahko dodam, da je bil rezultat prvega posvetovanja tudi ustanovitev delovne 

skupine za pristojnosti in delovanje svetov staršev, ki na izhodiščih s posvetovanja 

pripravlja primerjavo poslovnikov svetov staršev in zbira informacije o delovanju 

svetov staršev z namenom izdelati priporočila o vsebini poslovnika in učinkovitem 

delovanju svetov staršev. S tem želimo svetom staršev pomagati do boljšega dela, 

kar vpliva tudi na boljše delo šol. 

Dogajanje na prvem posvetovanju smo povzeli v tretji okrožnici, takoj za tem pa smo 

se že lotili priprav na drugo posvetovanje in zasedanje Skupščine, ki je bila v aprilu v 

Gornji Radgoni. Posvetovanje je obsegalo štiri delavnice na temo »Pogled staršev na 

kakovost v šoli«. Pogovorili smo se o kakovosti vzgojnega in izobraževalnega dela, 

kakovosti šolskega delovnega okolja in storitev, kakovosti učnega programa in 

kakovosti učnih pripomočkov. Kot je že v navadi pa smo vsebine zapisali v prvi 

letošnji okrožnici.  

Ker si prizadevamo, da naše ugotovitve in predlogi ne bi ostali le črke na papirju, 

smo vsebino posvetovanja predstavili tudi ministru in njegovim sodelavcem. 

Naslednji korak, za katerega smo se dogovorili skupaj, je današnje predavanje in 

pogovor o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šoli. Seveda pričakujemo, da ta 

korak ne bo zadnji, ampak bodo v nadaljnji argumentirani razpravi naši vsebinski 

predlogi našli mesto tudi v uradnih in strokovno izdelanih modelih ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti v šoli. Računamo na to, da bo pri aktivno vlogo odigrala tudi 

delovna skupina za kakovost, ki jo nameravamo ustanoviti jeseni. 

Pomembno se mi zdi, da je ZASSS tako v prejšnjem kot sedanjem vladnem  

mandatu imela na šolskem ministrstvu odprta vrata. Z obema ministroma smo se 

dogovorili za redna polletna srečanja, predstavniki ZASSS pa so (so bili) člani 

delovnih skupin za obravnavo različnih vprašanj s področja šolstva. Veseli smo, da 

šolska oblast v nas vidi pomembnega deležnika v šolskem sistemu in upamo, da bo 

naše sodelovanje lahko dovolj konkretno, da bo tudi obrodilo pričakovane sadove. 

Naj omenim še, da smo na zasedanju skupščine v Gornji Radgoni sklenili oddati 

vlogo za vključitev ZASSS v Evropsko starševsko zvezo. Od članstva si obetamo 

veliko koristnih informacij in zgledov, saj smo že na prvih srečanjih, na katera so nas 

povabili kot goste, ugotovili, da se starši v različnih državah, kljub različnim šolskim 

sistemom, ukvarjamo z zelo podobnimi problemi. 

Na koncu bi rad povedal, da člani Zveze aktivov svetov staršev vse delo opravljamo 

prostovoljno in brezplačno. Menim, da smo na enoletno opravljeno delo lahko 

ponosni in se svojim sodelavcem iskreno zahvaljujem za čas, voljo, znanje, delo in 

ustvarjalnost, ki jih dajejo na razpolago za to, da bi vsi naši otroci hodili v čim boljšo 

šolo.  

Dr. Anton Meden, 

predsednik ZASSS 


