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OKROŽNICA              

                2 - 2011 

           20. september  2011 
 
 
 
 

Beseda predsednika 
 
 
Spoštovani! 
 

Po razpošiljanju prve okrožnice smo odšli na počitnice, med katerimi 
pa se je dogajalo kar nekaj stvari, ki so pomembne tudi za delovanje 
ZASSS in o njih na kratko poročamo v 2. okrožnici. 
 

Predvsem sta to objavi popravljene novele Zakona o osnovni šoli ter 
prvega predloga novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Ker gre za dva temeljna zakona, smo obe noveli 
skrbno preučili in pripravili gradivo, ki ga bodo lahko aktivi obravnavali 
na jesenskih sejah. Kratka povzetka pomembnejših sprememb 
objavljamo tudi v tej okrožnici. 
 

Veseli me, da so ZASSS že ob koncu preteklega šolskega leta, pa 
tudi ob začetku novega, opazili nekateri mediji in smo imeli priložnost, 
da o našem delu spregovorimo tudi širši javnosti. Prav tako me veseli, 
da smo se že med počitnicami na kratko pogovarjali z ministrom dr. 
Lukšičem in se dogovorili za tvorno sodelovanje v novem šolskem 
letu. 
 

Med člani predsednikov aktivov, ki so vključeni v ZASSS že od 
začetka šolskega leta intenzivno kroži elektronska pošta in z 
zadovoljstvom ugotavljam, da nas delovni elan ni zapustil. Zato 
verjamem, da bomo v tem šolskem letu, prvem letu delovanja Zveze, 
uspešno naredili prve korake v prizadevanje za čim boljšo slovensko 
šolstvo. O delu bomo sproti poročali v okrožnicah, čim prej pa bomo 
postavili tudi stalno spletno stran.  
 

Vsem, ki vas je dosegla tale okrožnica želim veliko zadovoljstva in 
uspehov v šolskem letu 2011/2012 in vas lepo pozdravljam 

 
Tone Meden 
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Sestanek Koordinacije ZASSS 
 
V sredo, 22. junija se je na Brdu pri Lukovici srečala Koordinacija ZASSS. 
 
Koordinacija je na predlog predsednika za tajnika ZASSS  potrdila Janka Korošca  iz Aktiva 
svetov staršev ljubljanskih OŠ. 
 
Koordinacija je imenovala dve delovni skupini. V delovno skupino za pripravo spletne strani so bili 
imenovani Vili Eržen, David Rupnik in Janko Korošec. V delovno skupino za učbenike so bili 
imenovani Ana Jakšič, Katarina Jarc in Boštjan Dolmovič. Obe delovni skupini sta odprti za 
vsakogar, ki bi želel sodelovati pri njunem delu. 

 
Zapisal Janko Korošec 

 
 
 
Srečanje predstavnikov ZASSS z ministrom za šolstvo in šport, dr. Igorjem Lukši čem 
 
V sredo, 6. julija smo se predstavniki ZASSS srečali z ministrom za šolstvo in šport, dr. Igorjem 
Lukšičem. Ob tej priložnosti smo ministru izročili enega od originalno podpisanih izvodov ustanovne 
listine ZASSS. 
 
Minister je pozdravil pobudo staršev, da se 
aktivneje vključimo v oblikovanje šolske politike. 
Ponovno je izrazil podporo Zvezi in nas povabil, 
da tudi v prihodnje posredujemo pripombe na 
predloga novele Zakona o osnovni šoli in Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Ministru smo predstavili pričakovanje staršev, da 
imajo učenci kvalitetne učbenike za razumno 
ceno. Poudarili smo željo staršev, da se 
problematika učbenikov uredi, vendar se ne 
želimo opredeljevati do nobenega od vpletenih 
subjektov. Kot odgovor na naš predlog o 
tripartitnem srečanju minister predlaga 
ustanovitev delovne skupine, v kateri bi 
sodelovali predstavniki ministrstva, Zavoda za 
šolstvo, založnikov in staršev. 
 
Minister je sprejel pobudo, da bi se predstavniki 
ZASSS redno srečevali z ministrom in njegovimi 
sodelavci dvakrat v šolskem letu, jeseni in 
spomladi. 
 
Zapisal Janko Korošec 
 
 
 
 
 
 

Slika: 
Predsednik ZASSS dr. Tone Meden je ministru za šolstvo 

in šport dr. Igorju Lukšiču izročil enega od originalno 
podpisanih izvodov ustanovne listine ZASSS 
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Predlagane spremembe Zakona o osnovni šoli  
 
Predlog sprememb ZOsn je bil objavljen marca letos. V javni razpravi je sodelovalo 5 aktivov. Ljubljanski 
je podal pripombe na 21 členov, škofjeloški na 9, podkrvavški na 6, domžalsko-kamniški na 6 in 
mariborski na 2. Podkrvavški in mariborski sta podala še splošno pripombo na novelo zakona. 
 
Po javni razpravi je bilo precej predlaganih sprememb umaknjenih, v nadaljevanju pa navajamo nekaj 
takih, ki so v predlogu ostale in bo o njih razpravljal parlament. 
 
Zgodnje uvajanje prvega tujega jezika in 
neobvezen drugi tuji jezik - sprememba 16. 
člena in nov 20.a člen.  Prvi tuj jezik bi bil v 
obvezen v 2. razredu, v 1. pa neobvezen izbirni 
predmet. Drugi tuji jezik naj bi postal neobvezni 
izbirni predmet, ki bi se poučeval v drugi in tretji 
triadi.  
 
Preimenovanje vzgojnih predmetov – 
sprememba 16. člena.  Vzgojni predmeti pa naj bi 
se imenovali Šport, Likovna umetnost in Glasbena 
umetnost in naj bi se še naprej ocenjevali 
številčno. 
 
Povečanje števila ur izbirnih predmetov v 3. 
triadi – sprememba 17. člena . V 3. triadi naj bi 
učenec izbral 3-4 ure izbirnih predmetov namesto 
dosedanjih 2-3. 
 
Povečanje tedenske obveznosti v 1. triadi – 
sprememba 35. člena.  Na račun obveznega 
prvega tujega jezika naj bi se tedenska obveznost 
v 2. razredu povečala z 22 na 24 ur, v tretjem pa s 
24 na 26 ur. 
 
Poučevanje prvega tujega jezika – sprememba 
38. člena.  V prvi triadi naj bi tuji jezik poučevali 
učitelji razrednega pouka z opravljenim ustreznim 
študijskim programom izpopolnjevanja ali učitelji 

predmetnega pouka z opravljenim ustreznim 
študijskim programom izpopolnjevanja. 
 
Šola v naravi – dodan nov 39. a člen.  Člen 
definira, kaj je šola v naravi. V marčnem predlogu 
novele sta bili v tem členu predvideni dve šoli v 
naravi v času devetletke, zdaj je ta določba 
umaknjena. 
 
Diferenciacija pouka – sprememba 40. člena.  
Možni obliki diferenciacije naj bi bili le dve 
(ukinjena je možnost poučevanja dveh učiteljev 
hkrati), o oblikah diferenciacije pa bo na predlog 
ravnatelja odločil učiteljski zbor in ne več svet šole 
po predhodnem mnenju učiteljskega zbora in 
sveta staršev.  
 
Ocenjevanje – sprememba 61. člena.  Številčno 
ocenjevanje se uvede v 3. razredu in ne šele v 4. 
kot doslej. Ocenjevanje vzgojnih predmetov ostaja 
številčno. 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) – 
sprememba 64. člena.  Namesto zdajšnjega 
prostovoljnega po 6. razredu in obveznega po 9. 
razredu, naj bi bil NPZ obvezen po 3. 6. in 8. 
razredu ter prostovoljen po 9. razredu.  
 

Zapisal Tone Meden 
 
 
 
Predlagane spremembe Zakona o organizaciji in finan ciranju vzgoje in izobraževanja 
 
Sredi junija letos je bila na portalu e-demokracija objavljena novela ZOFVI. Rok za sodelovanje v javni 
razpravi je bil 15. 7. 2011. Izpostavljamo nekaj predlogov sprememb: 
 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ – 
spremembe 20.a člena in novi 20.b – 20.e čl.: 
Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VIZ je 
pristojen Svet za kakovost in evalvacije, ki ga 
imenuje minister in mu določi natančnejše 
pristojnosti. Na nivoju zavoda poteka ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti v obliki samoevalvacije, 
na nivoju posameznika pa kot refleksija lastnega 
dela. Uporabnikom (učenci, dijaki, starši) zakon ne 

daje pristojnosti v zvezi z ugotavljanjem kakovosti, 
zato tudi vključitev staršev v te procese ni nikjer 
predvidena, to pa je vprašljivo, še posebej v luči 
dejstva, da na ravni posameznega zavoda ni 
predvidenih zunanjih oblik ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti. Novi 20.e člen določa, da 
mora šola na svoji spletni strani objaviti Poročilo o 
ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti VIZ ter 
pedagoškega vodenja in poslovodenja, ki je 



 4 

sestavni del poročila o realizaciji razvojnega 
načrta, kar lahko ocenjujemo pozitivno, saj daje 
uporabnikom možnost vpogleda v rezultate in 
njihovo kritično presojo. 
 
Konstituiranje sveta zavoda: sprememba 46.a 
člena  v primeru, da se svet zavoda ne konstituira 
v enem letu po preteku mandata prejšnjemu svetu, 
omogoča ustanovitelju imenovanje začasnega 
tričlanskega sveta v sestavi dva predstavnika 
ustanovitelja in en predstavnik zaposlenih. Tako 
določilo odpravlja pravno praznino, vendar sta 
vprašljiva rok 1 leto, predvsem pa predlagana 
sestava tega začasnega tričlanskega sveta, saj v 
njem ni predstavnika staršev. 
 
Volitve v svet zavoda - sprememba 47. člena 
natančno opredeljuje, da starši volijo svoje 
predstavnike na svetu staršev izmed članov sveta 
staršev. 
 
Razpis in imenovanje ravnatelja – spremembe 
52.a – 53. člena  podrobno definirajo postopek 
razpisa in imenovanja ravnatelja. V izbirni 

postopek se uvrstijo le tisti kandidati, ki izpolnjujejo 
pogoje, pomembna novost pa je tudi ta, da svet 
zavoda ne more imenovati kandidata, ki ga je 
minister zavrnil.   
 
Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja – 
sprememba 54. člena: vršilec dolžnosti ravnatelja 
je lahko imenovan za dobo 1 leta, poleg tega je 
ista oseba v istem zavodu lahko imenovana 
največ dvakrat. V.d. se imenuje tudi ob daljši, več 
kot 6-mesečni odsotnosti ravnatelja. 
 
Centralna elektronske evidenca - spremembe 
135. a-k člena urejajo področje zbiranja, varstva 
in uporabe osebnih podatkov ter vodenja 
centralnih elektronskih evidenc.  
 
V noveli ni našla mesta možnost, da šolski 
skladi pridobivajo donacije iz  dohodnine , za 
katero si že tako dolgo prizadeva Aktiv ljubljanskih 
OŠ, ki je tudi pripravil potrebno gradivo.  
 

Zapisala  Nadja Šiškovič Kofol 

 
 
 
Dejavnost članov ZASSS 
 
V torek, 12. julija 2011  je bil na Ministrstvu za šolstvo sestanek Delovne skupine za organizirano 
uresni čevanje interesa staršev na podro čju vzgoje in izobraževanja v srednjih šolah (DS za SŠ). 
Prisotni predstavniki MŠŠ: mag. Vinko Logaj, direktor Direktorata za srednje in višje šole; mag. Renata 
Zupanc – Grm, vodja sektorja za srednje šole; ga. Ines Vidmar, pokriva področje vpisa v SŠ. 
Predstavniki staršev: Natalija Moškerc, Bogo Gregorin in Ana Jakšič. Na pobudo ljubljanskega aktiva so 
obravnavali spremembo meril za vpis v srednjo šolo. 

Zapisala Ana Jakšič 
 
Minister je imenoval Delovno skupino za u čbenike in u čna gradiva (DS za u čbenike).  Predstavnik v 
delovni skupini s strani ZASSS je Anton Meden, ki se je udeležil prve seje v torek, 13.9.2011.  
 
Na seji je vsak od navzočih na kratko podal videnje učbeniške problematike. Navedenih je bilo več 
opozoril, da učbeniki niso vselej tako kakovostni kot bi morali biti. Soglašali smo, da je cena učbeniških 
gradiv zdaj previsoka in da je potrebno vzpostaviti vzdržen sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal 
kakovostne učbenike za zmerno ceno. Do naslednje seje bomo preučili vsa dosegljiva gradiva o 
kakovosti učbenikov v Sloveniji in možnem znižanju njihove cene. Na tej osnovi bomo potem zastavili 
nadaljnje aktivnosti. 

Zapisal Tone Meden 
 
 
 
Na Brdu pri Kranju je bil 20. septembra posvet o Beli knjigi.  Povabljen je bil tudi predsednik ZASSS 
Anton Meden. 
 
Na posvetu je beseda tekla predvsem o izhodiščih, ciljih in družbenih ter političnih vidikih doseganja 
zastavljenih ciljev, ne pa o konkretnih predlogih rešitev, ki jih prinaša Bela knjiga. Najprej je nekaj 
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avtorjev predstavilo skupina izhodišča in izhodišča za posamezna poglavja, drugi del posveta pa je bil 
namenjen mnenjem tistih, ki pri pripravi Bele knjige nismo sodelovali. V tem delu je bila izpostavljena tudi 
vloga starševskih združenj v dobro delujočem šolskem sistemu. 
 

Zapisal Tone Meden 
 
 

Oddaje, intervjuji in časopisni članki   
 
Čas ob koncu prejšnjega in začetku novega šolskega leta smo izkoristili za predstavitev Zveze. Kar nekaj 
naših članov se je predstavilo v radijskih ali televizijskih oddajah. V časopisu Nedelo je bil objavljen tudi 
intervju s predsednikom ZASSS. 
 
V nadaljevanju so povezave na nekatere oddaje in članke. 
 
23.6.2011: ob zaključku šolskega leta 2010/2011 je novinarka Nataša Lang v oddaji Studio ob 17h na 
prvem programu Radia Slovenija gostila dr. Antona Medena, predsednika ZASSS, Borisa Černilca, 
generalnega direktorja direktorata za vrtce in OŠ na MŠŠ in Ljuba Raičeviča, direktorja zavoda 
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije. 
http://tvslo.si/predvajaj/zakljucek-solskega-leta/ava2.108812751/ 
 
24.6.2011: v oddaji Primorska kronika studia TV Koper je na povabilo novinarke Simone Horvat Zvezo 
predstavila Nadja Šiškovič Kofol, podpredsednica ZASSS. 
http://tvslo.si/predvajaj/primorska-kronika/ava2.108900818/ 
 
22.8.2011: ob začetku novega šolskega leta je novinarka Nives Cvikl v oddaji Poletna tribuna Radia 
Maribor gostila dr. Tonico Bončina, predsednico Aktiva svetov staršev mariborskih OŠ, Rada Vuteja, 
ravnatelja OŠ Rada Robiča iz Limbuša in Branka Mačka, predsednika mariborske nadškofijske Karitas. 
http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/radijska-tribuna-22-8-2011/7679/ 
 
24.8.2011: v oddaji Pogovor o na Radiu Ognjišče je novinarka Petra Stopar gostila dr. Antona Medena, 
predsednika ZASSS,  Borisa Černilca, generalnega direktorja direktorata za vrtce in OŠ na MŠŠ, dr. Fani 
Nolimal,  vodjo oddelka za OŠ na Zavodu za šolstvo in Alena Kofola, predsednika Združenja ravnateljev. 
http://audio.ognjisce.si/index.php?l=8&p=Pogovor_o/po_2011_08_24_sola.mp3&m=1 
 
30.8.2011: pred novim šolskim letom je novinarka Nataša Lang v oddaji Studio ob 17h na prvem 
programu Radia Slovenija gostila dr.Igorja Lukšiča, ministra za šolstvo in šport,  dr. Fani Nolimal,  vodjo 
oddelka za OŠ na Zavodu za šolstvo in Branimirja Štruklja, glavnega tajnika SVIZ. 
http://tvslo.si/predvajaj/pred-novim-solskim-letom/ava2.114648926/ 
 
4.9.2011: intervju predsednika ZASSS, dr. Antona Medena, ki ga je za Nedelo pripravila novinarka 
Nevenka Žolnir: 
http://www.delo.si:80/novice/slovenija/sodelovanje-s-starsi-je-za-dobro-solo-nujno.html 
 
 
 
Aktivnosti in dogodki ZASSS 
 
September / oktober 2011  Brdo pri Lukovici  sestanek koordinacije predsednikov aktivov 
 
oktober / november 2011      skupščina ZASSS 

 
 
 

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

Izdano in razposlano v elektronski obliki.  September 2011. 


