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OKROŽNICA             1.2011 

     22. junij  2011 
 
 

Beseda predsednika 
 
Spoštovani starši in vsi drugi, ki boste brali to okrožnico! 
 
Osmi junij 2011 je bil pomemben dan za slovensko šolstvo. Starši smo 
se uspeli samoorganizirati do te mere, da smo lahko ustanovili Zvezo 
aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), prvo nacionalno združenje 
staršev na slovenskih tleh. Vsem, ki so se trudili, da je do tega prišlo, in 
vsem, ki so se zavezali, da bodo še naprej vlagali svoje prostovoljno 
delo v delovanje ZASSS, gre iskrena zahvala. Tako dogajanje v 
Sloveniji kot praksa v razvitih evropskih državah dokazujeta, da je 
prisotnost organiziranih staršev na vseh ravneh šolskega sistema 
potrebna za kakovosten razvoj šolstva v državi.  
Trdno verjamem, da bo ZASSS svojo vlogo dobro odigrala in izpolnila 
svoj osnovni namen in cilj – prispevati k izboljšanju vzgojno-
izobraževalnega procesa na vseh ravneh. Med pripravami na 
ustanovitev sem bil namreč priča izjemni delavnosti, odgovornosti, 
spontanemu timskemu delu, kjer je vsak nesebično prispeval svoje 
znanje in sposobnosti, da mi je še zdaj toplo pri srcu in me navdaja 
ponos, da sem lahko član take delovne skupine. 
Ne delam si utvar, da bo naše delo lahko. Že teme, ki trenutno burkajo 
šolsko polje, od Bele knjige in novele Zakona o osnovni šoli do oskrbe 
z učbeniki, niso enostavne in bodo zahtevale veliko študija, pogovorov, 
zbiranja mnenj, soočanja argumentov, da bomo lahko starševske 
poglede dobro predstavili in s tem prispevali k dobrim rešitvam.  
Izjemno pomembna dejavnost, tako na začetku delovanja kot potem, 
ko bo delo ZASSS postalo utečeno, je posredovanje informacij, in to v 
obe smeri. Najprej je potrebno o dogajanju na nacionalni ravni na 
primeren način informirati starše – naše člane in zbrati njihova mnenja 
in stališča, hkrati pa je potrebno o delu ZASSS tudi ustrezno informirati 
javnost in seveda sogovornike na strani šolskih oblasti. Zato je 
postavitev spletne strani na primernem strežniku in njeno vzdrževanje 
ena prvih nalog, ki jih moramo opraviti, hkrati pa bomo poskusili o 
pomembnih  dogodkih obveščati starše in javnost tudi z okrožnicami, 
kot je tale. Upam, da se bo taka praksa izkazala kot dobra. 
 
Z željo, da bi vsi skupaj pripomogli k čim boljšemu delovanju naše šole, 
vas lepo pozdravljam. 
 

                                                                          Tone Meden 
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Ustanovitev Zveze aktivov svetov staršev Slovenije 
 
V sredo, 8. junija 2011 se je v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport odvijala ustanovna skupščina 
Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). 
 

 
 

Slika: Trenutno delujoči aktivi, vključeni v ZASSS (Priprava vsebine: Ana Jakšič in CGS) 
 
Z ustanovitvijo ZASSS je Slovenija dobila nacionalno starševsko organizacijo, ki jo v 5. odstavku 66. 
člena opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Slovenski starši se na ta 
način pridružujemo evropskim, ki so podobno organizirani že desetletja. 
 

Na ustanovni skupščini je bila sprejeta Ustanovna listina, v kateri so zapisana načela delovanja 
ZASSS.  
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Skupščina je izbrala vodstvo Zveze za 
dveletno mandatno obdobje v sestavi: 
 

dr. Anton Meden , predsednik 
 

Nadja Šiškovi č Kofol , podpredsednica 
 

Danijel Žižek , podpredsednik 
 

Besedilo Ustanovne listine se glasi: 
 

 
ZASSS je prostovoljna, nevladna, ne-
strankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, 
neodvisna in  neprofitna organizacija. Vsi 
organi Zveze delujejo neprofesionalno, po 
načelih prostovoljstva. 
 
ZASSS sestavljajo lokalni oziroma regionalni 
aktivi svetov staršev, ki so v svojem delovanju 
avtonomni. 
 
 
 

 
 

 
Fotografiji: Ustanovna skupščina ZASSS 
 

 
 
 

Vzgoja otrok je znamenje upanja in zaupanja. Upanja v prihodnost in zaupanja v vrednote, ki jih 
odrasli posredujemo novi generaciji. Poštenje, spoštovanje sebe, drugih in drugačnih, znanje in 

pravičnost so vrednote, za katere si želimo, da bi v življenju vodile tudi naše otroke. 
 

Vzgoja otrok je vse kaj več kot le pridobivanje izobrazbe. Starši sprejemamo svojo naravno in ustavno 
dolžnost ter pravico vzgajati in izobraževati svoje otroke, vendar je za to nujna udeležba šole in širše 
družbe. Izražamo spoštovanje do vseh udeležencev vzgoje naših otrok in se zavedamo pomembnosti 

sodelovanja z učitelji, ravnatelji, s strokovnjaki in predstavniki države in družbe. 
 

Kakovostna šola mora temeljiti na sodelovanju učiteljev, učencev in staršev. Ravno tako je lahko 
kakovostno vzgojno okolje le plod sodelovanja med strokovnimi delavci, predstavniki šolskih oblasti in 

starši, zato želimo soustvarjati šolski prostor, v katerem bomo skupaj rasli v znanju, spoštovanju in 
sodelovanju. 

 

Da bi laže uresničevali to odgovorno poslanstvo, smo v Aktivih svetov staršev sklenili, da se povežemo 
v nacionalno zvezo aktivov svetov staršev in jo poimenujemo 

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije 
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Zgodovina povezovanja staršev v Sloveniji 
 
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. Zelo hitro so ugotovili, da je na 
šolskem polju odprtih veliko vprašanj, pri 
katerih je potrebno organizirano sodelovanje 
staršev. Z namenom lažjega uresničevanja 
interesov so se povezali v ljubljanski aktiv 
svetov staršev. Kmalu zatem, leta 2004, je 
začel delovati tudi velik primorski aktiv svetov 
staršev, ki je segal od obale do Bovca, vendar 
je po nekaj letih prenehal delovati. 
 
V naslednjih letih so se ustanovili aktivi tudi v 
drugih slovenskih regijah. Najprej spomladi 
leta 2006 domžalski aktiv, ki se je kasneje 
razširil tudi na kamniško območje. Marca 2007 
mu je sledil   aktiv svetov staršev UE Škofje 
Loke, ki poleg svetov osnovnih šol povezuje 
tudi svete vrtcev in srednjih šol. Spomladi leta 
2008 je bil ustanovljen mariborski aktiv, ki 
združuje svete staršev iz Maribora in njegove 
okolice. Približno v tem času je prenehal 
delovati veliki primorski aktiv, na delu 
območja, ki ga je pokrival, pa od marca 2009 
deluje aktiv obalnih občin. 

 

V tem času se je začela oblikovati ideja, da bi se 
lokalni aktivi povezali v nacionalno zvezo aktivov. 
Tudi na pobudo staršev je bilo z novelo ZOFVI-G, 
7. aprila 2008 povezovanje staršev urejeno še 
formalno. V 66. člen ZOFVI je bil dodan peti 
odstavek, ki se glasi: „Sveti staršev se lahko 
povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive 
svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi 
svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo 
aktivov.“ 
 
V šolskem letu 2010/11 se je prvim petim aktivom 
pridružilo šest novih: zasavski, koroški, notranjski, 
pomurski, aktiv šol pod Krvavcem in le nekaj dni 
pred ustanovno skupščino Zveze še aktiv svetov 
staršev Zgornje Gorenjske. 
 
Dokončno je dozorela tudi ideja o ustanovitvi 
Zveze. Sklep o začetku postopkov, okvirno 
časovnico in predvideni datum ustanovitve Zveze 
je sprejela koordinacija predsednikov aktivov na 
sestanku na Brdu pri Lukovici, 14. aprila 2011. 
Stekle so aktivnosti, ki so v dveh mesecih 
pripeljale do ustanovitve Zveze aktivov svetov  
staršev Slovenije, 8. junija 2011.

 

 
 

Slika: 
Koordinacija predsednikov aktivov, Brdo pri Lukovici, 14. april 2011 
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Ustanovna skupš čina ZASSS 
 
Ustanovne skupščine ZASSS sta se kot gosta udeležila minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in 
gospa Živa Drol Novak, ustanoviteljica aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol. V 
nadaljevanju navajamo nekaj poudarkov iz njunih nagovorov in nagovora predsednika Zveze. 
 
Minister za šolstvo in šport Igor Lukši č: „Slovenska šolska politika rabi najbolj predane starše, 
najbolj izkušene starše, ki poznajo posamične šole, ki vedo, kako otroci dihajo po šolah, ki vedo, 
kakšno je mesto učitelja v naših šolah, in predvsem, ki vedo, kakšno je mesto staršev v naših šolah 
pri vzgoji in izobraževanju otrok./.../ Vašo vlogo vidim v tem, da podpremo to, kar je interes najbolj 
vitalnega dela slovenskega naroda in ljudstva, ki v njem živi. To je ta del, ki ima otroke in ki verjame 
v otroke, ki so naša perspektiva." 
 
Ustanoviteljica prvega aktiva Živa Drol Novak:  „Starši tudi nekaj znamo, čeprav nismo učitelji, 
nismo stroka. /.../ Želimo, da se rešujejo tudi strokovna vprašanja. /.../ Ni dovolj samo pripravljenost, 
volja, če zadaj ni argumentov. /.../ Starši imamo to prednost, da smo različnih poklicev, z različno 
izobrazbo, z različnim znanjem, različnimi izkušnjami. /.../ Veselo naprej. Veliko uspeha vam želim.“ 
 
Predsednik ZASSS Tone Meden:  „Danes je zgodovinski trenutek, nastala je nacionalna zveza 
aktivov svetov staršev, in sicer iz notranje potrebe staršev, nihče nas ni k temu prisilil ali organiziral 
od zunaj. Čutimo potrebo, da starši pri vzgoji in izobraževanju otrok partnerski odnos s svoje strani 
gradimo v dialogu s celotnim šolskim sistemom. Ne le osebno z učiteljem našega otroka ali kot svet 
staršev z učiteljskim zborom in ravnateljem na posamezni šoli, ampak tudi kot organizirana skupina 
s predstavniki in upravljavci šolskega prostora. /.../ Slovensko šolsko polje potrebuje pridne roke 
staršev, organiziranih v nacionalno zvezo. Upam, da bodo upravljavci tega polja naše delo znali 
ceniti in ga tudi primerno podpreti." 
 
Kot gosti so se ustanovne skupščine udeležili tudi ravnatelji osnovnih šol in posamezniki, ki delujejo 
na področju vzgoje in izobraževanja. Povzemamo nekaj čestitk, ki so prišle v dneh po ustanovitvi 
ZASSS. 
 
Jožica Frigelj, Kakšno šolo ho čemo:  „Še enkrat se vam zahvaljujem za vabilo na ustanovno 
skupščino, hkrati pa mi dovolite, da vam ponovno izrečem priznanje, kajti ustanovitev takšne zveze 
je pa res nekaj čisto posebnega. S ponosom sem bila del vašega slavja in vam v svojem imenu kot 
v imenu civilne iniciative Kakšno šolo hočemo iskreno čestitam. Zahvaljujem se vam za sodelovanje 
in vas prisrčno pozdravljam.“ 
 
Mag. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica OŠ Šoštanj:  „Sem ravnateljica in starš in v obeh vlogah 
si želim, da smo si enotni, da naše otroke učimo in naučimo dolžnosti in spoštovanja vrednot.“ 
 
Mama:  „Čestitke za včerajšnji dogodek. Res izjemno delo. Poleg službe in družine je to res nekaj, 
za kar se ne bi žrtvovalo veliko ljudi, saj zahteva ogromno usklajevanj in časa. In vse to na 
prostovoljni bazi. Res izjemno.“ 
 
Alen Kofol, predsednik združenja ravnateljev:  „Iskrene čestitke ob ustanovitvi Zveze aktivov 
svetov staršev Slovenije. Tudi sam se kot starš otroka v osnovni šoli in otroka v vrtcu aktivno 
udeležujem konstruktivnih pogovorov naše osnovne šole in vrtca.“ 
 
Irena Ter čelj-Schweizer, nekdanja članica odbora ASSLOŠ:  „ČESTITAM, to je pa res krasna 
novica in velik dosežek. Vsi vemo, koliko truda in vztrajnosti je potrebno za tako civilno iniciativo in 
za to, da se zadeve »premaknejo«.“ 
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Mag. Mojca Miheli č, ravnateljica OŠ Danile Kumar:  „Na včerajšnji ustanovni skupščini ste me 
presenetili z vašo jedrnatostjo. Odlično, dobro pripravljeni na sestanek, močna pozitivna 
naravnanost. Odlično!“ 
 
 

 
 

Slika: Del članov koordinacije predsednikov ASS z gospo Živo Drol Novak po ustanovni skupščini ZASSS. 
 
 
O ustanovitvi nacionalne starševske zveze so poročali tudi mediji. V nadaljevanju so povezave na 
nekatere članke. 
 
Delo, 8.6.2011: http://www.delo.si/clanek/156749 
Dnevnik, 9.6.2011: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042450940 
Družina,19.6.2011:http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/000156B6C217FB9CC12578B0002B84B0?OpenDocument 
 
 
 
Dejavnost aktivov 
 
Letošnje šolsko leto sta na šolskem polju zaznamovala dva dokumenta: Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v RS in predlog sprememb Zakona o osnovni šoli, ki sta bila objavljena ob koncu 
meseca marca. 
 

V zvezi z omenjenima dokumentoma so se aktivi dejavno vključili v javno razpravo. Svoja stališča so 
posredovali preko svojih predstavnikov v okviru delovne skupine, tako generalnemu direktorju 
Direktorata za vrtce in osnovno šolo Borisu Černilcu, na sestanku 20. aprila 2011, kot tudi na 
srečanju z ministrom za šolstvo in šport 3. maja 2011 in v obliki pisnih pripomb. 
 

Podrobne informacije o stališčih, programu in dejavnosti aktivov lahko pridobite z obiskom spletnih 
strani ali preko elektronske pošte: 
 

• Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol:   http://www.aktivsvetovstarsev-lj.si/, 
  aktiv-starsev.lj@guest.arnes.si 

• Aktiv svetov staršev osnovnih šol domžalsko-kamnišk e regije:   
assos.domzale.kamnik@gmail.com 

• Aktiv svetov staršev UE Škofja Loka:    ass.ueskl@gmail.com 
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• Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šo l:  http://aktivssmos.wordpress.com/,  
  tonica.boncina@uni-mb.si 

• Aktiv svetov staršev osnovnih šol obalnih ob čin:   assos.obalnih.obcin@gmail.com 
• Aktiv svetov staršev zasavskih osnovnih šol:   mateja.cerni@dso-izlake.si 
• Aktiv svetov staršev koroških osnovnih šol:   martina.razdevsek@net.doba.si 
• Aktiv svetov staršev notranjskih osnovnih šol:   assnos2011@gmail.com 
• Aktiv svetov staršev pomurskih osnovnih šol:   aktiv.starsev.pomurskih.os@gmail.com 
• Aktiv svetov staršev osnovnih šol pod Krvavcem:   assos.podkrvavcem@gmail.com 
• Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske:   aktiv.starsev.zg.gorenjske@gmail.com 

 
 
Predstavitev EPA 
 

EPA - European Parents Association (http://www.epa-parents.eu/home) je evropsko starševsko 
združenje, ki povezuje starševske organizacije iz preko dvajsetih evropskih držav. 
 
Med 27. in 29. majem 2011 je v kraju Horný Smokovec v Visokih Tatrah na Slovaškem potekala 
generalna skupščina EPA, na katero je bil kot opazovalec povabljen tudi predstavnik iz Slovenije. 
Skupščino je organizirala slovaška starševska zveza, ki je ob tem praznovala dvajsetletnico obstoja. 
 
Vzporedno s skupščino je bil organiziran bogat program dogodkov. Na delavnici na temo 
starševskih združenj v Evropi so sodelovali udeleženci iz Belgije, Bosne in Hercegovine, Cipra, 
Danske, Malte, Nemčije, Nizozemske in Slovenije. Obravnavali so oblike organiziranja staršev in 
njihove participacije v sistemu vzgoje in izobraževanja, glede na različne šolske sisteme v evropskih  
državah. EPA lahko služi kot vozlišče za izmenjavo informacij in izkušenj v zvezi s šolskimi sistemi, 
organiziranjem staršev, načinom financiranja starševskih organizacij ipd. 
 
Vodstvo EPA je na ZASSS ob ustanovitvi naslovilo čestitko in povabilo ZASSS k sodelovanju. 
Gospod Johannes Theiner, predsednik EPA, je posredoval tudi vabilo na simpozij o večjezičnem 
poučevanju „Drei Hände – tri roke – tre mani“, ki bo organiziran v kraju Čajna (nem. Nötsch), na 
avstrijskem Koroškem  5. novembra 2011. 
 
 
 
Aktivnosti in dogodki ZASSS 
 
22. junij 2011    Brdo pri Lukovici  sestanek koordinacije predsednikov aktivov 
 
 
6. julij 2011   Ljubljana   srečanje predstavnikov ZASSS z ministrom za  

šolstvo in šport, dr. Igorjem Lukšičem 
 
 
oktober 2011       skupščina ZASSS 
 
 
 
 
 

 
Izdajatelj: ZASSS, zanj Tone Meden, predsednik. Priprava vsebine: Tone Meden in Janko Korošec. Oblikovanje: Vili Eržen. Fotografije: Vili Eržen,            

Tone Meden. Izdano in razposlano v elektronski obliki. julij 2011. 


