
Osnovna Sola Vie - Svef sfarsev Poslovnik sveta stariev, 1 1 .04.2012

Na podlagi 66. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja - (Uradni
list RS, 5t. 16/07 - uradno predisceno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 -
popr., 65/09 - popr. in 20111; v nadaljevanju: ZOFVI) in 21. clena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraZevalneg a zavoda Osnovne Sole Vic (Ur. l. RS, 5t. 38/08 in 49/10) je

svet star5ev Osnovne Sole Vid na seji dne 11" aprila 2012 sprejel

POSLOVNIK SVETA STARSEV
OSNOVNE SOIC VIE

I- SPLOSNE DOLOCBE

1. 6len

Ta poslovnik ureja delovanje sveta star5ev Osnovne Sole Vic (v nadaljevanju: svet star5ev),
in sicer splo$na dolooila o delu sveta star5ev, njegovo organiziranost, pristojnosti in naloge
ter nadin njegovega dela in odlocanja.

V tem poslovniku uporabljeni izrazi, ki se nana5ajo na osebe in so zapisani v mo5ki slovnidni
obliki, so uporabljeni kot nevtralniza Zenski in mo5ki spol.

O vpra5anjih v zveziz delom in odlocanjem sveta star5ev, fi nito urejena s tem poslovnikom,
na sejah sveta star5ev odlodajo njegovi 6lani s posebnim sklepom. Med sejami sveta star5ev
o razlagah tega poslovnika odloda predsednik sveta star5ev.

2.6len

Svet star5ev je organ Sole, preko katerega se organizirano uresniCujejo interesi star5ev
udencev, vkljucenih v Osnovno Solo Vic (v nadaljevanju: Sola).

Svet star5ev je pri izvr5evanju svojih nalog odgovoren star5em, kijih predstavlja in zastopa.

Tehnidno in finan6no podporo za delovanje sveta star5ev zagotavlja vodstvo Sole.

3.6len

Delo sveta star5ev je javno. Javnost dela se uresniduje z objavo zapisnikov sej sveta star5ev
na spletnistraniSole.

Svet star$ev lahko izglasuje, da del zapisnika ni javen. Javnost se lahko izkljudi zaradi
varovanja osebnih podatkov, osebne nedotakljivosti alizavarovanja poslovnih skrivnosti Sole.

Seje sveta star5ev niso odprte za javnost.

II. SESTAVA IN ORGANIZIRANOST SVETA STARSEV

4.6len

V svetu star5ev je po en predstavnik star5ev iz vsakega oddelka Sole, ki ga star5i izvolijo na

roditeljskem sestanku oddelka.
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Posameznik lahko v svetu star5ev predstavlja le en oddelek.

Mandat dlanov sveta star5ev je tri leta z moZnostjo ponovne izvolitve. elanu sveta stariev
funkcija preneha:

s potekom mandata,
z razre5itvijo (na pobudo star5ev oddelka ali na podlagi odstopa),
ali ce njegovemu otroku preneha status udenca v oddelku, v katerem je bil izvoljen.

Za preostanek mandatne dobe funkcijo dlana sveta star5ev prevzame njegov namestnik, ce
le{a ni imenovan, pa se izvedejo nadomestne volitve novega predstavnika star5ev oddelka.

5.6len

Svet stariev predstavlja, zastopa in vodi predsednik sveta star5ev.

Predsednik sveta star5ev predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje sveta star5ev, sodeluje z
ravnateljem Sole, skrbi za realizacijo sklepov sveta starSev, usklajuje delo sveta stariev,
podpisuje zapisnike s sestankov sveta, posreduje med 6lani sveta in vodstvom Sole, se
udeleZuje sej sveta $ole in izvala druge naloge v skladu s predpisi s podrocja vzgoje in
izobralevanja in drugimi akti Sole.

6. dlen

Mandat predsednika star5ev traja tri leta in se lahko ponovi.

Predsednika sveta star5ev voli svet star5ev izmed svojih dlanov.

Predsedniku sveta starSev funkcija preneha:

s prenehanjem mandata,
z razre5itvijo,
ce poda pisno odstopno izjavo
ali ce njegovemu otroku preneha status udenca v Soli.

7.6len

Volitve predsednika sveta star5ev in njegovega namestnika so lahko tajne alijavne, o demer
odlodijo 6lani sveta stariev.

Po odloditvi o nadinu volitev se navzode dlane sveta star5ev povabi, da predlagajo enega ali
vec kandidatov izmed navzodih 6lanov. Kandidata lahko predlaga vsak 6lan sveta star5ev.
Kandidat ustno potrdi svojo kandidaturo, kar se vpi5e v zapisnik.

Na podlagi prejetih kandidatur se oblikuje kandidatna lista.

Javno se o kandidatih glasuje tako, da se predlaga glasovanje o kandidatih po abecednem
vrstnem redu priimkov, nato pa se glasuje z dvigom rok.

Tajno se glasuje na glasovnicah, na katerih se navede ime in sedeZ Sole, organ, ki opravlja
odlodanje ter vse kandidate po abecednem vrstnem redu priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroZizaporedno Stevilko pred imenom in priimkom kandidata.

Za predsednika sveta star5ev je izvoljen kandidat, ki je dobil najvecje Stevilo glasov. ee
prejme ved kandidatov enako Stevilo glasov, se glasovanje ponavlja toliko casa, dokler eden
izmed kandidatov ne prejme vedjega Stevila glasov od drugih.
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8.6len

ee je predsedniku sveta starsev funkcija prenehala, sejo sveta star5ev, na kateri bo izvoljen
nov predsednik, sklide namestnik predsednika, de pa je funkcija prenehala tudi njemu, pa

ravnatelj Sole. Sklicatelj vodito sejo do izvolitve novega predsednika sveta star5ev.

9.6len

Predsednik sveta star5ev ima svojega namestnika.

Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta star5ev, in

naloge predsednika sveta star5ev v dasu njegove odsotnosti.

Za mandal in izvolitev namestnika predsednika sveta star5ev se uporabljajo dolodbe, ki
govorijo o mandatu in izvolitvi predsednika sveta star5ev.

10. dlen

Svet star5ev izvoli predstavnike star5ev v svetu Sole s tajnim glasovanjem v skladu z
odlokom o ustanovifui 6ole.

Prestavniku star5ev v svetu Sole pred6asno preneha mandat kot dlanu sveta Sole:

ko njegovemu otroku preneha status udenca v osnovni Soli,

6e poda pisno odstopno izjavo,
ali ce je razre5en.

V primeru prenehanja mandata predstavnika star5ev v svetu Sole se izvedejo nadomestne
volitve za preostali das mandata.

Predstavniki starSev posredujejo sklepe, mnenja in pobude sveta star5ev svetu Sole ter
obve5dajo svet starSev o delu sveta Sole.

III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA STARSEV IN NJEGOVIH ELANOV

11. €len

Svet star5ev opravlja naloge, dolodene s predpisi s podrobja vzgoje in izobraZevanja,
ustanovitvenim aktom Sole in drugimiaktiSole, predvsem pa:

a) predlaganadstandardneprograme,
b) daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
c) sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja Sole, vzgojnega nadrta, pri pravilih

Solskega reda ter da mnenje o letnem delovnem nadrtu,
d) daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
e) razpravlja o porodilih ravnatelja o vzgojno-izobraZevalni problematiki,

0 obravnava prito2be star5ev v zvezizvzgqno-izobraZevalnim delom,
g) obravnava druge pobude, predloge, pritoZbe in vpra5anja star5ev v zvezi z delovanjem

5ole,
h) voli predstavnike star5ev v svet Sole in druge organe 5ole,
i) lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s 5olo, zlasti glede vkljudevanja v lokalno

okolje,
j) v dogovoru z vodstvom Sole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
k) imenuje upravni odbor Solskega sklada
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l) opravlja druge naloge v skladu zzakonom in drugimi predpisi.

Svet star5ev Sole se lahko poveZe tudiv lokalne oziroma regionalne aktive sveta star5ev.

12. 6len

elani sveta star5ev so dolZni obiskovati seje sveta star5ev. Svojo odsotnost na seji mora 6lan
sveta star5ev sporoeiti tajni5fuu Sole takoj, ko izve za njen razlog. Po dva- ali ve6kratni
neopraviCeni odsotnosti 6lana lahko predsednik sveta starSev predlaga razredniku oddelka,
da o tem obvesti na roditeljskem sestanku star5e in da pobudo za njegovo razre5itev in

imenovanje novega dlana sveta star5ev.

elan sveta star5ev na sejah sveta star5ev poroda o sklepih roditeljskih sestankov ter o
problemih, vpra5anjih in pobudah, ki so jih star$i naslovili nanj. elan sveta star5ev mora o

sklepih sveta star5ev obve5dati star5e oddelka, ki so ga izvolili v svet star5ev.

13. 6len

elani sveta star5ev so dolZni varovati podatke, ki so s predpisi dolo6eni kot zaupni in jih kot
zaupne doloci svet 5o16 ali ravnatelj Sole.

Kot zaupni se vedno Stejejo osebni podatki udencev, delavcev Sole in star5ev, ki se vodijo v
zbirkah osebnih podatkov, dolocenih v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov ali ki so
pridobljeni na podlagi pisnega soglasja posameznika.

14. 6len

Vodstvo Sole je dlane sveta star5ev dolZno informirati o vseh vpraSanjih, povezanih s
pristojnostjo sveta star5ev.

Za usklajevanje dela med svetom star5ev in drugimi organi Sole skrbita predsednik sveta
star5ev in ravnatelj.

15.6len

Za vse komunikacij e v zvezi z delom sveta star5ev se uporablja elektronska po5ta, razen 6e

posamezen 6lan sveta starSev izrecno navede, da Zeli prejemati informacije o svetu star5ev
po klasidni po5ti.

IV. NAEIN DELA SVETA STARSEV

16. 6len

Svet starSev dela in odloca na sejah. Seja sveta star5ev se sklide po potrebi, najmanj pa

dvakrat letno, in sicer v zadetku Solskega leta do konca septembra in v zadnjem trimesedju
do 24. junija.

Na seji ob za6etku Solskega leta se ugotovi sestav sveta star5ev za tekode Solsko leto in
6lane seznani s poslovnikom sveta star$ev in drugimi kljucnimi predpisi na podrocju vzgoje in
izobraZevanja ter sploSnimi akti Sole, ki urejajo podrocje interesov starSev.

Sejo sklice predsednik sveta starSev, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Sejo mora
sklicatitudi na zahtevo ene tretjine dlanov sveta star5ev ali ravnatelja Sole.
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ee predsednik sveta star5ev na zahtevo ravnatelja ali ene tretjine dlanov sveta star5ev ne
sklice seje sveta star5ev, lahko le-to sklide ravnatelj Sole. O utemeljenosti sklica v tem
primeru odloca svet star5ev pred obravnavo dnevnega reda.

17. 6len

Vabilo za sejo mora vsebovati:

naslov Sole in sveta;
datum vabila'
datum in uro seje sveta;
navedbo prostora, v katerem bo seja potekala;
dnevni red seje;
navedbo priloZenih gradiv oziroma gradiv, ki bodo posredovana dlanom kasneje;
ustrezna pojasnila k posameznim todkam, 6e so potrebna;
podpis sklicatelja seje.

Gradivo za sejo pripravi vodstvo Sole ali predlagatelji posameznih todk dnevnega reda in
dlani sveta star5ev, kadar gte za pisne ali ustne pritoZbe star5ev. Predlagatelj gradiva
pripravi k pisnemu gradivu oziroma k predlogu todke dnevnega reda pred sejo sveta tudi
kratko obrazloZitev grddiva ter predlog sklepa.

Pred predloZitvijo splo5nega akta v obravnavo svetu star5ev mora predlagatelj opraviti
oziroma zagotoviti njegov vsebinski, pravni in jezikovni pregled. Na osnutku ali predlogu akta
mora biti jasno razvidna verz'lja akta, datum zadrye spremembe akta in praviloma podpisi
oseb, ki so akt pripravile in pregledale. V primeru spreminjanja obstojedih splo5nih aktov
mora biti v papirni ali elektronski obliki predloZen celoten akt z jasno oznadenimi
predlagan imi spremembami.

Pripombe, predloge in pritoZbe star5ev oziroma skrbnikov udeleZencev izobraZevanja zbira
tajniStvo Sole in posameznidlani na roditeljskih sestankih, govorilnih urah aliv nujnih primerih
po telefonu.

Tajni5tvo Sole vpi3e prispelo po5to za sejo sveta star5ev v delovodnik oziroma vpisno knjigo
poSte in predsednika sveta stariev nemudoma obvestio prispeli poSti.

Na sejo sveta star5ev sklicatelj povabi ravnatelja Sole in predstavnike star5ev v svetu Sole.

Povabi lahko tudi predsednika sveta Sole, 6e so na dnevnem redu vpra5anja iz pristojnosti
tega organa, ter katerokoli drugo osebo, katere navzodnost je potrebna ali koristna za
izvedbo seje.

18.6len

Sklicatelj poilje vabilo in gradiva za sejo sveta star5ev dlanom najkasneje pet dni pred sejo.

Posamezna gradiva, ki dodatno pojasnjujejo to6ke dnevnega reda, se lahko predloZijo tudi
na samiseji sveta.

19. dlen

Sejo vodi predsednik sveta star5ev ali njegov namestnik. V primeru odsotnostih obeh vodi
sejo dlan sveta, ki ga dolodijo clani sveta na samiseji.

Na zadetku seje predsedujodi ugotovi prisotnost dlanov sveta star5ev.

Svet star5ev je sklepden, de je na seji navzoda vedina dlanov sveta star5ev.

V primeru nesklepdnosti sveta predsedujodi odlodi, ali se seja preloZi in kdaj se bo
nadaljevala, ee je o posamezni tocki potrebno nujno sprejeti odloditev, lahko predsedujoci
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odlodi, da prisotni 6lani obravnavajo to6ko dnevnega reda takoj, odsotni pa odlocajo
naknadno po po5ti (dopisna izredna seja - gl. spodaj 25. clen).

20.6len

Predsedujoci skrbi za red med sejo. elana sveta in druge navzode sproti opozarja na kr5itve
reda in potrebizahteva njihovo odstranitev iz seje.

V primeru, da clan sveta tudi po opozorilu nadaljuje z motenjem in kr5i red tudi na naslednji
seji, predsedujodi o tem obvesti star5e, ki so ga izvolili, ter predlaga njegovo razre5itev.

21. dlen

Predsedujoci predlaga dnevni red, ki je bil poslan z vabilom, nato zadne razpravo o predlogu
dnevnega reda. elani sveta lahko predlagajo dodatne tocke, vendar jih predsedujoci uvrsti
na dnevni red le, 6e obravnava teh to6k ni zahtevna in ne potrebuje priprave gradiva. V
nasprotnem primeru se take todke uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

Dnevni red vsake seje vsebuje vsaj naslednje todke: ugotovitev sklepcnosti, sprejem
dnevnega reda, porodilo predsednika sveta star5ev o delu po prej5nji seji in pregled
realizacije sklepov, vsebinska obravnava todk dnevnega reda ter pobude in predlogi star5ev.

22. Elen

Po sprejetem dnevnem redu preide predsedujodi na obravnavo todk po dnevnem redu. elani
sveta stariev obravnavajo tocke iz sprejetega dnevnega reda, razpravljajo o njih in sprejmejo
ustrezne sklepe z glasovanjem.

23. dlen

Svet sprejema svoje odlocitve s tajnim ali javnim glasovanjem. Svet glasuje s tajnim
glasovanjem, kadar tak nadin glasovanja dolodajo predpisi ali splo5ni akti Sole.

Javno glasovanje se izvede z dvigom rok, tajno pa z glasovnicami.

elanisveta glasujejo >>za<< ali >proti<< posameznemu predlogu sklepa, lahko pa se glasovanja
tudivzdrZijo.

ee je v zvezi s posameznim vpra5anjem podanih ve6 razlidnih predlogov, se glasuje o
vsakem predlogu posebej po vrstnem redu, kot so bili predloZeni.

Predlog je sprejet, de je zanj glasovala vedina opredeljenih dlanov sveta star5ev.

24. Elen

O delu na seji sveta stariev se sproti pi5e zapisnik.

Zapisnik pi5e delavec Sole, ki ga dolodi ravnatelj. Zapisnik podpi5eta predsedujoci in
zapisnikar.

Zapisnik obsega podatke o prisotnosti (s prilogo evidence prisotnih), dnevni red seje, sklepe
sveta star5ev, izid glasovanja v posamezni zadevi, zadolZitve in roke ter druge ugotovitve,
pomembne za delo sveta star5ev. V zapisnik se lahko vnese i4ava ali mnenje posameznega
6lana, 6e se le-ta ne strinja s sprejetim sklepom in to izrecno zahteva. Zapisnik se praviloma
pi5e in sklepi ter druga vsebina zapisnika potrjuje z glasovanjem sproti, med samo sejo, po

zakljudku posamezne todke. Zapisnik se takoj po seji po5lje vsem dlanom sveta star5ev,
predsedniku sveta Sole in ravnatelju.

Original zapisnika se hrani v arhivu sveta star5ev v prostorih tajni5tva Sole. V primeru, da
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zapisnik vsebuje podatke, ki so dolo6eni kot zaupni oziroma osebni podatki, se na prvi strani
zapisnika to oznadi. Vsi prejemniki morajo zagotavljativarovanje osebnih podatkov.

Zapisnik se arhivira v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in predpisi o Solski

dokumentaciji.

25.6len

Kadar bi neobravnava dolodenega vpra5anja povzrodila zastoj pri delu Sole ali vebjo Skodo

za Solo ali udeleZence izobralevanja, se lahko sklice izredna seja sveta star5ev, katere
predmet je to vpra5anje.

lzredna seja se lahko izvede tudi dopisno po elektronski po5ti. Predsednik sveta starSev
pripravi predlog odloditve in njeno utemeljitev in ga po5lje 6lanom sveta v glasovanje,

vkljucno z rokom za glasovanje, ki ne sme biti kraj5iod 24 ur-

elani sveta nemudoma vrnejo izpolnjeno glasovnico, na katerijasno oznacijo svojo odloditev
predsedniku sveta. Predsednik sveta star5ev ugotovi izid glasovanja, o dopisni seji pa

napravi uradni zaznamek. Stele se, da je svet star5ev na dopisni seji sklepcen, de se je o
predlogu s svojim glasom pravodasno izrekla vedina vseh dlanov sveta star5ev.

Predsednik sveta seznani 6lane sveta o izidu glasovanja na dopisni izredni seji na prvi

naslednji redni seji sveta.

V. Prehodne in kondne dolo6be

26.6len

Poslovnik je sprejet, 6e zary glasuje vedina dlanov sveta star5ev, in pridne veljati z dnem

sprejema.

27. Elen

Prve volitve stariev v svet starSev v skladu s tem poslovnikom se izvedejo v septembru
2012.

Prve volitve predsednika sveta star5ev in njegovega namestnika v skladu s tem poslovnikom

se izvedejo na prvi seji sveta star$ev ob zadetku Solskega lela 2012113.

28.6len

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik sveta star5ev z dne 1.

decembra 2009.

V Ljubljani, 1 1.04.2012

Predsednik Sveta star5ev OS Vi6
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