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AKTIV SVETA STARŠEV             Celje, 5. 5. 2021  
OSNOVNIH ŠOL CELJSKE REGIJE  
  
  
Zadeva: Zapisnik 15. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije  
 
Na seji je bilo v prvem delu na predstavitvi dela Inšpektorata dr. Simona Slokana 38 prisotnih 
udeležencev iz vrst ravnateljev, učiteljev, delavcev šol in staršev (poimenski seznam prisotnih je 
priloga tega zapisnika).  
 
V nadaljevanju seje (po 19.00) so bili prisotni predstavniki svetov staršev: IV. OŠ Celje, OŠ Dobrna, 
OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Lava, OŠ Primoža Trubarja Laško, 
OŠ Slivnica pri Celju, OŠ Vojnik. 
Odsotni predstavniki: I. OŠ Celje (opr.), II. OŠ Celje, III. OŠ Celje (opr.), OŠ Hudinja, OŠ 
Petrovče (opr.), OŠ Glazija (opr.), OŠ Ljubečna (opr.). 
 
Sestanek je potekal videokonferenčno po aplikaciji Zoom, v sredo, 5. maja 2021, ob 17.30.  
 
Predlagani dnevni red  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Predstavitev dela in načrtov Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Gost bo vodja inšpektorata 
in glavni inšpektor dr. Simon Slokan. 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje ASSOŠCR. 
4. Delovne skupine Koordinacije ZASSS (predstavitev, obstoječi in novi člani). 
5. Razno. 
 
Na začetku seje se je izvedla 2. točka dnevnega reda s predstavitvijo dela inšpektorata. 
 

Add2) Predstavitev dela in načrtov Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport 
(IRSŠŠ). Predaval in odgovarjal je na vprašanja vodja inšpektorata in glavni inšpektor dr. 
Simon Slokan. 

Dr. Slokan se je v uvodu zahvalil za možnost sodelovanja na redni seji 
našega Aktiva. Veselilo ga je, da je bilo med udeleženci veliko staršev 
in tudi drugih strokovnih delavcev v šolstvu, saj vsi skupaj delamo za 
blaginjo šolskega sistema. Predstavitev je bila vsebinsko prioritetno 
namenjena staršem, namen pa je bil, da se vsi skupaj opolnomočimo. 
Nekaj poudarkov iz predstavitve: 
Formalni vidiki inšpektorata 

- IRSŠŠ je centraliziran z eno enoto na sedežu v Ljubljani. Imajo dva sektorja: sektor za 
šolstvo in sektor za šport. 

- Trenutno je zaposlenih 18 oseb. Od tega 11 inšpektorjev na sektorju za šolstvo in pet na 
sektorju za šport, vodja inšpektorata ter administratorka. 

- Pooblastila za delo inšpektorata so navedena v Zakonu o šolski inšpekciji (ZosII) in v 
Zakonu o športu (ZŠpo-1). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
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- Nadzirajo vse institucije, ki izvajajo javno veljaven program izobraževanja, tako vrtce, 
osnovne in srednje šole kot tudi višješolske zavode. Tudi varuhe predšolskih otrok. Glede 
na vrsto tako zasebne kot javne ustanove.  

Nadzor 
- Pojavlja se napačna interpretacija, da inšpektorat nadzira učitelje. Inšpektorat nadzira 

zavode in ravnatelje.  
- Prav tako so napačna pričakovanja posameznih staršev, da ima inšpektorat močne ukrepe 

zoper učitelje, profesorje in ravnatelje. Inšpektorat ima možnost podati predlog, na 
primer predlog za izvedbo disciplinskega postopka, vendar je formalno ta pristojnost 
samo na strani delodajalca oziroma zavoda (ravnatelja, kot odgovorne osebe). Učitelje 
inšpektorat nadzira samo posredno. 

- Kadar starši ugotovijo, ali predvidevajo nepravilnosti na strani učiteljev, na primer pri 
ocenjevanju, je prava pot, da se o tem pozanimajo pri učitelju in v naslednjem koraku pri 
ravnatelju. Tudi inšpektor ob morebitnem takem primeru, potem ko je ugotovil, ali je 
prišlo do nepravilnosti ocenjevanja učitelja, v naslednjem koraku preverja pri ravnatelju, 
kaj je bilo s strani vodstva šole storjeno, da ne bi prišlo na primer do napačnega 
ocenjevanja. Glavni inšpektor je povedal, da je prepričan, da bomo starši prišli z ustrezno 
neposredno komunikacijo z vodstvom šol bistveno prej do rešitve težav, kot pa če 
poiščemo nasvet na inšpektoratu. 

- Inšpektorat nima pristojnosti za zamenjavo ravnatelja, inšpektor lahko v fazi postopka 
samo poda predlog svetu zavoda za razrešitev ravnatelja. V svetih zavodov pa imamo 
starši svoje predstavnike, ki imajo poleg ostalih članov možnost ravnateljeve razrešitve. 
Tu so pričakovanja staršev velikokrat napačna. 

Ukrepi  
- Možni ukrepi, ki jih izdaja inšpektorat, so: odločba, naročilo, priporočilo, predlog za 

uvedbo disciplinskega postopka, prijava kaznivega dejanja, seznanitev ustanovitelja z 
ugotovljenimi nepravilnostmi in predlog ukrepa, predlog ministrstvu za izbris iz razvida, 
predlog za razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, predlog za razveljavitev internih aktov 
… 

 
Pregled dela, statistika 

- Zaradi epidemije v letu 2020 je bilo v preteklih letih približno 1000 primerov nadzorov v 
zavodih na letni ravni. Okoli 900 na ravni šolstva in 100-150 na ravni športa.  

- Poznamo redne in izredne nadzore. V preteklosti je večina nadzorov bila izrednih. Letna 
poročila IRSŠŠ so objavljena na spletni strani IRSŠŠ1.  

- Za prihodnost je vizija dr. Slokana, da bi bilo več rednih nadzorov, za leto 2020 so imeli v 
načrtu 220 rednih nadzorov zavodov na letni ravni. S tem, da je potrebno za doseganje 
tako velikih načrtovanj, ob nespremenjenem številu inšpektorjev seveda zmanjšati število 
izrednih nadzorov. Na žalost je epidemija spremenila načrtovano delo inšpektorata, ker 
so zaradi epidemije prejemali dodatna pooblastila in so postali odgovorni za nadzor 
Zakona o nalezljivih boleznih kot tudi nad odloki vlade, ki so bili sprejeti na podlagi 
omenjenega zakona, za nadzor na področju šolstva in športa.  

- V letu 2020 so tako pregledali zaradi covid-19 približno 1100 zavodov na področju šolstva 
in približno 1000 objektov na področju športa. 

 
1  Letna poročila, svetovni splet, https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-solstvo-in-
sport/o-inspektoratu-za-solstvo-in-sport/, dne 2021-05-16. 

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-solstvo-in-sport/o-inspektoratu-za-solstvo-in-sport/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-solstvo-in-sport/o-inspektoratu-za-solstvo-in-sport/
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Pričakovanja 
- V naslednjih letih bi vodja inšpektorata želel, da izvede inšpektorat vsaj 70 % vseh rednih 

nadzorov. To pa izhaja iz vizije inšpektorata, ki je, da naj bi bil inšpektorat tisti instrument, 
ki bo dodana vrednost h kakovosti šolskega sistema. 

- Inšpektorat je v šolskem sistemu v službi organa, ki iz analize nadzorov ugotavlja, ali je 
šolski sistem učinkovit ali ne. Inšpektorat je proaktiven tako, da ugotovitve, ki izhajajo iz 
nadzorov, zelo močno vrača v sistem in ga s tem izboljšuje. Če inšpektorat ugotovi, da 
določeni zakoni onemogočajo dobro delovanje zavodov, daje na primer pobude po 
spremembi zakonodaje. To ima potem za posledico večjo učinkovitost šol in več znanja 
pri otrocih.  

- Ob ugotovitvah iz nadzorov, da imajo na primer ravnatelji premalo strokovnega znanja ali 
da učiteljem primanjkuje nekaterih znanj, potem prav tako dajejo pobudo po napotitvi 
učiteljev po dodatnih izobraževanjih na sistemski ravni. Vse z namenom izboljšanja 
šolstva. 

Pobude, prijave, sporočila  
- Vsaka pobuda (prijava na inšpektorat) še ni razlog za inšpekcijski nadzor. Pobuda je neka 

informacija, na primer kot informacija, ki jo lahko slišimo v medijih. Te informacije 
inšpektorat pretvori v neke okvirje formalnega nadzorstva in na podlagi teh se inšpektor 
odloči, ali je treba izvesti postopek nadzora. 

- Pričakovanja staršev so velikokrat vezana na lastne – parcialne interese (moj otrok …). 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru govori, da je ves čas treba spremljati javni interes. Na 
internetni strani Inšpektorata so objavljena merila nadzorov. 2 Inšpektorjem, če ocenijo, 
da pobuda ni v domeni javnega interesa ali pa da niso kršene pravice posameznika, ni 
treba iti v nadzor. 
Inšpektorat se bo še naprej odzival na pobude prijaviteljev, če bodo kršene pravice 
posameznika. Bo pa nekatere pobude iz tretjega prioritetnega razreda na primer preverjal 
ob rednih inšpekcijskih nadzorih, ne takoj, to velja za pobude, ki niso pomembne glede 
širšega javnega interesa, takrat ko bo inšpektor ocenil, da gre za parcialni interes. Na 
primer, če je pobuda starša, da neka izvedena šola v naravi ni bila učinkovita, v času šole 
v naravi pa je sodelovalo na primer 100 otrok, potem verjetno tu ne gre za javni interes 
in takšni primeri se lahko obravnavajo pod tretjo prioriteto. Inšpekcijski postopek nima 
rokov, si pa na inšpektoratu prizadevajo, da bi vsako zadevo uredili v treh mesecih.  

- Pobudnik, prijavitelj ni stranka v postopku, ali pa ni nujno, da je (iz prakse v 99 % to ni). 
To velja za vse inšpekcijske nadzore, tudi na drugih ministrstvih. 24. člen Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru (ZIN) 3  jasno določa pravice strank v postopku in pravice 
pobudnikov. Pobudnik ne prejme zapisnika, zapisnik prejme stranka v postopku, tako da 
starši, če so v vlogi prijavitelja, ne prejmejo zapisnika o postopku. Pobudnik bo ob koncu 
postopka, če je za to zaprosil, prejel samo obvestilo, da je postopek zaključen v skladu z 
zakonodajo. V tem segmentu prihaja velikokrat do nestrinjanja s prijavitelji. 

 
Vloga Sveta staršev (66. čl. ZOFVI) 

 
2Merila za določitev prioritet dela Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, 
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSSS/DOKUMENTI/Kriteriji-za-dolocitev-prioritet-IRSSS-2021.pdf, 
svetovni splet 2021-05-16. 
3 Zakon o inšpekcijskem nadzoru, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3209 
 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSSS/DOKUMENTI/Kriteriji-za-dolocitev-prioritet-IRSSS-2021.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3209
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- Dr. Slokan je povedal, »da inšpektorat zelo dobro sodeluje z ZASSS in tudi z regijskimi 
Aktivi in takšna srečanja, kot je danes, so koristna, da se izmenjajo dobre prakse in da 
dobijo starši informacije iz inšpektorata.« Prav tako meni, da imamo predstavniki staršev 
v Svetih staršev in s pomočjo predstavnikov v Svetu zavoda pomembno vlogo pri vodenju 
zavodov in upravljanju šolskega prostora. 66. člen ZOFVI-ja natančno določa pristojnosti 
Sveta staršev in starši lahko delujemo ter odgovarjamo v okviru teh pristojnosti. Ne 
moremo pa kot skrbniki ravnateljem določevati njihovega dela, kako naj delajo in kako 
naj vodijo zavode.  
 

Ravnatelj pedagoški vodja in odgovorna oseba 
- Glavni inšpektor je poudaril, da so ravnatelji pedagoški vodje in odgovorne osebe ter so 

prvi stik, s katerimi bomo reševali težave, ki nastajajo znotraj zavoda. Inšpektorat, kot je 
že prej povedal, nima pristojnosti, da razreši ravnatelje in učitelje, kar si mnogi pobudniki 
napačno predstavljajo. Morebitni spori se tudi najhitreje rešijo na ravni komunikacije z 
ravnatelji, ko poseže vmes inšpekcija in se začne postopek, je to lahko dolgotrajnejši 
proces. Največkrat je samo vzrok pomanjkanje dobre komunikacije, da se težave znotraj 
zavodov ne razrešijo. Glavni inšpektor svetuje tako staršem kot ravnateljem; poslušajte in 
se pogovarjajte, veliko zadev boste rešili. 
 

Avtonomnost in odgovornost 
- Šolski prostor je avtonomen tudi v skladu z ZOFVI-jem in ZOsn. Vendar je ta avtonomija 

samo znotraj zakonskih določil. In enako je tudi z avtonomijo Sveta staršev in vsakega 
posameznega starša, ki vstopa v šolski prostor. Pravice in odgovornosti starša so znane in 
določene v skaldu z zakonodajo. Šola je izvrševalec zakonov, saj je del izvršilne veje oblasti 
in se ne more avtonomno odločiti, da ne bo nečesa izvajala, kar je zakonsko predpisano.  
 

Sodelovanje in pomoč ter spoštovanje 
- Vse morebitne zaplete bomo vsi deležniki rešili v določenih normalnih okvirih, če bomo 

spoštovali drug drugega. Velikokrat se zaplete, če nekdo želi »stopati v ospredje« in 
opravljati vlogo nekoga drugega, potem je nerazumevanje lahko problematično.  
 

Vizija 
- Vizija IRSŠŠ je, da bodo še naprej s sistematičnim evalviranjem in ugotovitvami z rednimi 

nadzori in tudi z izrednimi, ki bodo v prihodnje v manjšem obsegu, šolski sistem 
opolnomočili, z ugotovitvami kje so težave in kaj še lahko izboljšamo, da bo sistem v 
prihodnje boljši (t. i. upravna zanka). Opolnomočenje pomeni tudi sodelovanje in eno 
takšnih je tudi to srečanje danes. Dr. Slokan svetuje, da se veliko pogovarjamo, da bodo 
vsi deležniki razumeli svoje vloge, ki jih imajo v šolskem sistemu.  

- Merila in prioritete dela organa so objavljeni4¸ so pa najvišje prav zagotovo takšne, kjer 
so obravnave upravičene z vidika javnega interesa. To so: različne pojavne vrste nasilja, 
kršitve pri ocenjevanju, ki lahko privedejo do nezmožnosti vpisa v ustrezne višje / visoke 
šole, tudi do izgube statusov ter postopki imenovanja ravnateljev ter konstituiranja 
organov.  

 
4 IRSŠŠ, Merila za določitev prioritet dela Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in športi  
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSSS/DOKUMENTI/Kriteriji-za-dolocitev-prioritet-IRSSS-2021.pdf, 
31. 12. 2020 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSSS/DOKUMENTI/Kriteriji-za-dolocitev-prioritet-IRSSS-2021.pdf
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- Na IRSŠŠ so tudi v zaključni fazi priprave novega zakona o šolski inšpekciji s poudarkom na 
sistemski in svetovalni izvedbi nadzora. Veliko tega že zdaj izvajajo, tako imajo ravnatelji 
že zdaj ob četrtkih možnost poklicati za brezplačen nasvet na inšpektorat v času od 11.00 
do 13,00. Prav tako inšpektorat, kot svetovalni organ zelo veliko komunicira z deležniki s 
pomočjo elektronske pošte, pomembnejše analize in podatke objavlja na spletni strani, 
udeležujejo se strokovnih srečanj udeležencev šolskega sistema. 

- Z novim zakonom se pričakuje tudi sprememba, ki so jo začeli izvajati že zdaj, da 
inšpektorji na anonimne pobude, ki so splošne, ne odgovarjajo in tudi ne izvajajo nekih 
aktivnosti. Teh je zdaj približno tretjina. Največji delež teh anonimnih pobud je s strani 
zaposlenih, starši v glavnem nimajo težav, da se ne bi podpisali pod podano pobudo.  

 
Nadzori v času razglasitve epidemije in zaprtja šol 

- Ob izvajanju nadzora IRSŠŠ nad Zakonom o nalezljivih boleznih, ki je prekrškovni zakon, in 
zakon o prekrških določa postopek, kako se mora izvajati postopek.  

- Razlika med Zakonom o šolski inšpekciji in med Zakonom o nalezljivih boleznih je ta, da 
Zakon o nalezljivih boleznih določa odgovornost posameznika, tako da ravnatelj ni bil 
odgovoren za ne nošenje mask učiteljev, ampak je za to odgovoren učitelj sam, prav tako 
ni bil ravnatelj odgovoren zaradi ne nošenja mask staršev na šoli, ampak je za to 
odgovornost starša samega.  

- Na vprašanje prisotnega starša glede sankcij ob ne nošenju mask in kako bo inšpektorat 
zaščitil zdravje otrok, je glavni inšpektor pojasnil, da je Zakon o nalezljivih boleznih z 
dvema dodatnima podzakonskima predpisoma dal pooblastila tudi IRSŠŠ, da v segmentu 
šolskega prostora nadzira izvajanje ukrepov, med drugim nošenje mask, zagotavljanje 
varnostne razdalje, razkuževanja ipd. Ta nadzor bo inšpektorat še naprej izvajal, saj je s 
tem, ko nekdo ne nosi maske, lahko kršena pravica otrok, ki so v okolici in so ogroženi 
zaradi te osebe, čeprav sami upoštevajo predpise. Dokler je zakonsko določeno, da se 
takšni ukrepi morajo spoštovati, bo inšpektorat to pomoč šolam izvajal. 

 
Na koncu je dr. Slokan odgovarjal še na vprašanja udeležencev: 

- Prisotne je zanimalo, kakšen je obseg rednih nadzorov zavodov, ki naj bi bili na obdobje 
petih let, in ali lahko inšpektor na svoje nadzore vključi tudi strokovnjake iz dotičnih 
področij? Inšpektor je pojasnil, da je razlika med starim in prihajajočim novim zakonom 
ta, da je stari zakon predpisoval vsakih pet let redni nadzor, kar pri malem številu 
inšpektorjev in številu zavodov, ki jih je približno 1200, to ni bilo realno izvedljivo. V novem 
zakonu ne bo določeno, na koliko let bo inšpektorat izvedel redni nadzor, ampak bo glede 
na pobude in aktualno problematiko izvajal nadzore. Na primer konkretno, MIZŠ je izvedlo 
neko spremembo zakonodaje in po nekaj letih želi preveriti, ali je ta sprememba 
zakonodaje v praksi učinkovita. Takrat se na nekem vzorcu šol izvede za tisto področje 
redni inšpekcijski nadzor. Tudi iz frekvence pobud se lahko inšpektorat odloči, da bo 
izvedel nadzor na določenem področju. Na primer letos je bilo preverjanje izrednega 
zaposlovanja po 109. členu ZOFVI-ja. Izveden je bil redni nadzor na vzorcu približno 30. ali 
40. zavodov in na takšne redne preglede se na inšpektoratu dobro pripravijo ter si 
predhodno pridobijo podatke, tako da na samem zavodu potem pregledi običajno ne 
trajajo dolgo (tri do štiri ure). V omenjenem primeru zaposlovanja je bilo ugotovljeno, da 
ni šlo za sistemsko anomalijo, saj je bila samo v dveh ali treh primerih ugotovljena 
nedoslednost pri razpisih delovnih mest. Inšpektorat se zadnja leta močno povezuje z 
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informatiki na ministrstvu, da imajo dostop do baz s podatki, da bodo lahko imeli bolje 
pripravljen postopek, to pa pomeni, da bodo morda postopki poenostavljeni, bodo 
hitrejši, kakovostnejši in za šole bo to predstavljalo manjšo obremenitev. 

- Inšpektor je poročal tudi o primeru, ko so v času epidemije prejeli veliko vprašanj 
deležnikov in na podlagi tega velikega števila vprašanj sklepali, da so verjetno tudi na 
ostalih zavodih po Sloveniji v podobnih dilemah. Na podlagi tega so se nato odločili, da 
napišejo okrožnico s pojasnili in z njo obvestijo vse zavode po horizontali, saj to pomoč 
potrebujejo. To je način delovanja novega sistema, ki so ga začeli izvajati na IRSŠŠ. 

- Predsednik Aktiva je pojasnil, da imamo člani zelo pozitivne izkušnje z odzivnostjo 
inšpektorata. Tam, kjer komunikacija staršev z ravnateljem dobro deluje, se ob 
morebitnih dilemah v povezavi z zakonodajo ravnatelj in predsednik Sveta staršev 
uskladita in pokličeta za pojasnilo na inšpektorat na tako imenovane »ravnateljeve urice«, 
ob četrtkih od 11.00 do 13.00. V primeru posameznih staršev pa je inšpektor pojasnil, da 
ima inšpektorat kot državni organ tedenske uradne ure in tam je dežurni inšpektor, ki daje 
pojasnila na zastavljena vprašanja in na morebitne dileme. Takrat ko so vprašanja o 
zakonodaji ali pisna po elektronski pošti ali ustna po telefonu pa inšpektorat ni pristojen, 
saj ni zakonodajalec. Pri pripravi zakonodaje ima inšpektorat enako vlogo kot mi, je 
deležnik, ki lahko daje svoje pobude. Formalno ima pristojnost interpretacije zakona samo 
zakonodajalec, tako da v teh primerih inšpektorat napoti vprašujočega na ministrstva.  

- Članica Aktiva je postavila vprašanje, kaj če se pojavijo nepravilnosti, ki so povezane s 
financiranjem upravitelja, kdo potem nosi posledice, šola ali upravitelj (občina)? 
Odgovornost v tem primeru nosi občina, je pojasnil gospod Slokan. Vendar pa takšne 
primere rešujejo skupaj v sodelovanju z MIZŠ in vlado, saj inšpektorat nima mehanizma 
za reševanje teh težav.  

- Udeleženca iz vrst staršev je zanimalo, koliko avtonomije ima ravnatelj pri odločitvi, da 
priporočene ukrepe pri nošenju mask omili na ravni šole. Ali lahko sprosti obveznost 
nošenja mask, ki so trenutno obvezne v zadnji triadi? Drugo vprašanje pa je bilo, ali si šola 
v soglasju s starši sme v času prehladnih obolenj načrtovati pouk na daljavo? V obeh 
primerih je odgovor ne, saj se inšpektor ne sme postaviti v vlogo razsodnika, ampak mora 
upoštevati trenutno veljavno zakonodajo in ustrezno ukrepati ob morebitnih 
neupoštevanjih te. Sta pa inšpektorju obe vprašanji bili zanimivi; kadar je otrok bolan, bi 
mu morda bilo ugodno imeti pouk na daljavo, če seveda to ob svoji bolezni zmore. V tem 
primeru bi otroku izboljšali pogoje učenja, seveda pa to morda zahteva dodaten napor 
učiteljem, ampak idejo je dr. Slokan pohvalil in bo morda na tem področju še kakšna 
sprememba v prihodnje. 

- Udeleženec iz vrst ravnateljev se je zahvalil dr. Slokanu za veliko dobro opravljenega dela 
in za »odprtost« inšpektorata, dostopnost do informacij, za tedenske govorilne ure in tudi 
ažurnost pri elektronski pošti. Vprašanje, ki ga je postavil glavnemu inšpektorju, pa je bilo, 
glede na to, da je bilo zelo veliko pritiskov zahtev in groženj  staršev nanj in na učitelje, kje 
lahko ravnatelji v teh primerih poiščejo nasvet in rešitev dileme. Ali tudi na IRSŠŠ? Prav 
tako se ob grožnjah in ne-nošenju mask pozablja na zdravje in varnost učiteljev? Na njihovi 
šoli so imeli učitelja, ki je resno zbolel in bil na umetni komi … Ravnatelji so odgovorni tudi 
za zdravje zaposlenih, poleg seveda zdravja učencev. Vodja inšpektorata je pojasnil, da 
vsem, ki bodo s podobnimi težavami klicali na njihov inšpektorat, bodo svetovali in jih 
napotili, če bodo tudi grožnje, neposredno na policijo, saj gre v teh primerih za kršitve 
javnega reda in miru. Teh primerov so imeli že nekaj in je bila podana prijava na policijo.  
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- Vprašanje je bilo tudi glede obvezne šole v naravi. Če jih ne bo možno izvesti, so pa po 
zakonu obvezne, kaj lahko šola naredi v takšnem primeru? Lahko, da se bodo zaradi 
množičnih prestavljanj termini nato zgostili in morda šole v naravi ne bodo izvedljive. 
Inšpektor je pojasnil, da se trenutno že dogovarjajo z NIJZ, tako da nekaj izvedb šol v naravi 
bo letos še možnih. Bo pa uradno tudi sprejet dopolnilni sklep, tako, da bo zakonsko 
letošnje leto sprejemljivo, tudi če šole v naravi ne bo možno izvesti. 

 
Predsednik ASSOŠCR se je ob koncu zahvalil gospodu dr. Simonu Slokanu za sodelovanje na seji 
celjskega Aktiva in izčrpno ponazoritev dela ter vizije inšpektorata. Zahvalil se mu je tudi za 
dosedanje delo in zaželel veliko uspehov pri delu naprej. Člani Aktiva bomo na majskih sejah 
prenesli informacije s predavanja v svoje Svete staršev in od tem se bo opolnomočenje staršev 
nadaljevalo s pomočjo predstavnikov razredov do posameznega starša v razredu. Seveda pa se 
sestava staršev na šolah neprestano spreminja, tako da ostaja prošnja, da se podobno gostovanje 
v naslednjih letih ponovi, da bodo tudi nove generacij staršev deležne opolnomočenja. V 
nadaljevanju je sledila zahvala tudi učiteljem, ravnateljem in drugim prisotnim, ki niso člani aktiva 
ter povabilo, da lahko prisostvujejo seji tudi v nadaljevanju. 
 
Seja se je nadaljevala s prvo točko dnevnega reda. 
 
Add1) 
Na seji je bilo ob 19.00 prisotnih devet predstavnikov svetov staršev vključenih osnovnih šol, tako 
je bila sklepčnost zagotovljena. 
 
Add3)  
Potrdi se zapisnik 14. redne seje, 19. 3. 2021, ki so ga člani predhodno uskladili po elektronski 
pošti.  
 
SKLEP 3/1: Zapisnik 14. redne seje ASSOŠCR, 19. 3. 2021 je bil soglasno potrjen. 
 
Add4)  
Predsednik je poročal o sklepu na Skupščini ZASSS, da Aktivi sporočijo zainteresirane člane v 
delovne skupine Koordinacije ZASSS.  
Koordinacija ZASSS za svoje uspešnejše delo ustanovi vsako leto delovne skupine, ki na 
določenem specifičnem področju delujejo v okviru zastavljenih smernic. Delovne skupine se 
bodo oblikovale za naslednje enoletno obdobje. V vključitev so vabljeni vsi zainteresirani člani 
Aktiva in člani svetov staršev ter vsi starši na šolah.  
Trenutno so delujoče štiri delovne skupine (DS) Koordinacije ZASSS: 

- Delovna skupina za učna gradiva (DS UG), 
- Delovna skupina za Pristojnosti in delovanje svetov staršev (DS PDSSt), 
- Delovna skupina za kakovost (DS Q), 
- Delovna skupina za obravnavo vsebin iz področja posebnih potreb (DS PP). 

Smernice smo člani prejeli v mapi z gradivom za sejo. 
- Seznam članov, ki jih bo Koordinaciji predlagal naš aktiv, zbere predsednik. Rok za oddajo 

članov bo Koordinacija še sporočila. 
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Add5)  
1. Predsednik Jože Turnšek je poročal o 12. zasedanju Skupščine ZASSS, ki je potekala 
videokonferenčno 10. aprila 2021.  
Iz našega Aktiva so se Skupščine udeležili Valentina Franca, Sebastjan Kroflič, Peter Kerš in Jože 
Turnšek. Vsi so imeli volilno pravico, saj je bil naš aktiv s 16. člani upravičen do štirih glasov.  
 
Skupščina je bila volilna in dosedanji 10-letni predsednik dr. Anton Meden ni podal kandidature. 
Člani smo se mu zahvalili za dolgoletno prizadevno delo.  
Za predsednico je tako bila izvoljena za novo dveletno mandatno obdobje gospa Lara Romih u. 
d. i. a., ki je bila zdaj v vlogi podpredsednice in je svoje delo opravljala vestno ter z veliko vnemo. 
Je predstavnica grosupeljskega Aktiva v Koordinaciji ZASSS. 
Za podpredsednika sta bila izvoljena zdajšnji  podpredsednik gospod Boštjan Bobič Zabreščak, ki 
je tudi blagajnik v evropski starševski zvezi EPA, katere članica je tudi ZASSS in gospa Jana 
Tomažin. Boštjan je predsednik Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ, Jana pa je 
predsednica Aktiva svetov staršev OŠ Domžalsko-Kamniške regije.  
 
41. seja Koordinacije ZASSS je potekala 21. aprila 2021. Na njej je svojo 10-letno tajniško funkcijo 
predal Janko Korošec. Novi tajnik ZASSS je Robert Vurušič. V smernicah za nadaljnje delo je novo 
predsedstvo predvidelo, še do konca šolskega leta, obisk z MIZŠ dr. Simono Kustec. Prav tako pa 
želi na tiskovni konferenci, ki bo v začetku junija 2021 ob 10-obletnici ZASSS predstaviti svoje delo 
zainteresirani javnosti. 
 
2. Analiza delovnih zvezkov za leto 2020/21 je za naš Aktiv narejena. Med gradivi za sejo je 
seznam vseh 15. šol, ki so sodelovale kot tudi dveh osnovnih šol s prilagojenim programom. Na 
Skupščini je bila že predstavljena tudi Analiza delovnih zvezkov, ki jo pripravi za vse vključene 
slovenske šole Delovna skupina za Učna gradiva v okviru Koordinacije ZASSS. Uradno bo 
objavljena v Okrožnici.  

 
 
Naslednja seja Aktiva bo predvidoma v prvi polovici meseca oktobra 2021. Ta seja bo volilna, 
saj se izteče triletni mandat zdajšnjemu vodstvu. 
 
 
Sestanek je bil končan ob 19.40.  

 
          Predsednik ASSOŠCR   
         mag. Jože Turnšek  


	Zadeva: Zapisnik 15. seje Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije
	Add2) Predstavitev dela in načrtov Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ). Predaval in odgovarjal je na vprašanja vodja inšpektorata in glavni inšpektor dr. Simon Slokan.
	Dr. Slokan se je v uvodu zahvalil za možnost sodelovanja na redni seji našega Aktiva. Veselilo ga je, da je bilo med udeleženci veliko staršev in tudi drugih strokovnih delavcev v šolstvu, saj vsi skupaj delamo za blaginjo šolskega sistema. Predstavit...
	Add3)
	Add4)
	Add5)

