POSLOVNIK SVETA STARSEV OSNOVNE SOLE
ANTONA INGOLIdA SPODNJA POLSKAVA
I. SPLOSNE DOLOCBE

f. ilen
(namen poslovnika)

Poslovnik Sveta star5ev Osnovne Sole Antona Ingolida Spodnja Polskava (v
nadaljevanju: poslovnik) urej a delovanje Sveta star5ev Osnovne Sole Ingolida Spodnja
Polskava (v nadaljevanju: svet starSev), in sicer njegove pristojnosti in naloge, sestavo
in organiziranost, nadin dela, imenovanje upravnega odbora Solskega sklada in
spremljanje dela Solskega sklada, volitve in mandat predstavnikov star5ev v svetu Sole
ter sodelovanje starsev v delovnih telesih Sole in v star5evskih organizacijah.
O vpraianjih v zvezi z delom in odlodanjem sveta star5ev, ki niso urejena s
poslovnikom, odlodi svet star5ev na seji s posebnim sklepom.
2. 6len
(opred elitev w et a stari ev)

Svet star5ev je organ Sole za organizirano uresnidevanje interesov star5ev in zakonitih
zastopnikov (v nadaljevanju: starSi) udencev, vkljudenih v Osnovno 5olo Ingolida
Spodnja Polskava,spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko (naziv Sole, ulica, hi5na
Stevilka, poStna Stevilka in kaj) (v nadaljevanju: Sola).
Svet star5evje pri opravlj anju svojih nalog odgovoren stadem, ki jih predstavlja'
Tehnidno in finandno podporo za delovanje sveta star5ev zagotavlja Sola.
Svet sta*ev pri svojem poslovanju uporablja pedat Sole.

3. ilen
(javnost deloranja)

Delo sveta starSev je javno.
Svet star5ev zagotavlja javnost dela med drugim tudi z javno objavo zapisnikov sej
sveta starsev.

se deli zapisnika' ki
tak5ne podatke vsebujejo, prekrijejo tako, da njihova vsebina ni razvidna.

V primeru, ko to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov,

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA STARSEV
4.

tlen

(prisroinosti in nqloge svetq stariev)

Svet stariev ima naslednje naloge in pristojnosti, dolodene z zakoni, podzakonskimi akti

in odlokom o ustanovitvi:

Voli:

-

predstavnike starsev v svet Sole in druge organe Sole (66

Imenuje:
upravni odbor Solskega sklada (135. dlen zoFvl).

-

Predlaga:

- zadeve v obravnavo svetu Sole (48. tlen zoFvl)'
- nadstandardne programe (66. dlen ZoFVI)'
-l

dlen

ZoFvl)'

-

predstavnike star5ev za uprawi odbor Solskega sklada (l35. alen ZoFVt),
predstavnike star5ev za pritoZbeno komisijo (smiselno po 60. c dlenu ZOsn).

Obravnava:
- pritozbe starSev v zvezi z vzgojno-izobraievalnim delom
- predlog pravil Solske prehrane (6. dlen ZSolpreh).

1oo. dten

ZoFVI),

Daje soglasje:
, k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah (66. dten ZoFVI),
- k skupni nabavni ceni delovnih mezkoy in drugih udnih gradiv za posamezen
razred (10. dlen Pravilnika o upravljanju udbeniskih skladov).
Daje mnenje:

-

o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja (66.

-

o letnem delovnem nadrtu (66. alen ZOFVI),
o predlogu pravil Solskega reda (60. e dlen Zosn),
k podrobnej5im kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje Sole v
naravi 1t+. dlen Pravilnika o financiranju Sole v naravi).

dlen ZOFVT, 53. a dlen

ZoFVt),

Razpravlj a:

-

o porodilih ravnatelja o vzgojno-izobraievalni problematiki (66. alen zoFVI).

Sodeluj e pri nastaj anju:

-

predloga program a razvoja Sole (66. clen zOFvt),
predloga vzgojnega nad(a (66. dlen ZOFVI, 60. d dlen ZOSn),
pravil Solskega reda 160. dlen ZOFVI).

Lahko sprejme:
- svoj program dela in sodelovanja s Solo, zlasti glede vkljudevanja
okolje (66. aten zOFvr).

v

lokalno

Lahko ustanavlja oziroma oblikuje:
- delovne skupine v dogovoru z vodstvom Sole (66. dlen ZoFVt).
Se lahko povezuje:

-

v lokalne in regionalne aktive svetov starsev (66. clen ZOFvt).
Opravlja:
- druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (66. alen zoFvt).
Poleg nalog in pristojnosti iz prvega odstavka tega dlena ima svet starsev ie naslednje
pristojnosti:
- voli in razresuje predsednika sveta starsev in njegovega namestnika predsednika,

-

spremlja delovanje upravnega odbora Solskega sklada,
daje pobude starSem oddelkoy za razreiitev predstavnikov oddelkov,
poda svoje mnenje o vpraSanjih, predlogih in pobudah, naslovljenih na svet
starsev,

-

oblikuje nadine in zagotavlja povezovanje starsev v oddelkih s svetom starsev in

-

svetom 5ole,
odloda o sodelovanju sveta starsev z drugimi Solami in organizacijami,
sprejema spremembe poslovnika,
lahko sprejerna letni program delovanja sveta star5ev,
lahko predlaga predstavnike star5ev za delovno skupino za prehrano,
lahko imenuje dlane delovnih skupin.
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III. SESTAVA IN ORGANIZIRANOST SVETA STARSEV
5. ilen
(sestava sveta stariev)

Svet starSev je sestavljen tako, da ima v njern vsak oddelek po enega predstavnika.

Predstavnik oddetka (v nadaljevanju: predstavnik) je lahko le starS udenca oddelka.
Predstavnika izvolijo starSi oddelka izmed sebe na prvem roditeljskern sestanku. StarSi
imajo za vsakega svojega otroka v oddelku po en glas.
Posamezni star5 ne sme biti hkrati predstavnik ved oddelkov.
6. ilen
(pristojnosti in naloge predstavnika)

Predstavnik je dolZan obiskovati seje sveta star5ev. ie se seje ne more udeleZiti, mora o
tem obvestiti predsednika sveta starSev (v nadaljevanju: predsednik).
Predstavnik je najkasneje na prvem naslednjem roditeljskem sestanku po seji dolZan
obvestiti star5e oddelka o poteku seje in sprejetih sklepih.
7. ilen
(mandqt predstavnika in prenehanje funkciie)

Mandat predstavnika traja od izvolitve do konca Solskega leta, z moZnostjo ponovne
izvolitve. Stevilo ponovnih izvolitev ni omejeno.
Predstavniku funkcij a preddasno preneha v naslednjih primerih:

- z odstopom,
- z razresitvuo,
- z dnem, ko njegovemu

otroku preneha status udenca oddelka, katerega

predstavlja.

V primeru

prenehanja funkcije zaradi prenehanja otrokovega statusa udenca oddelka,
izvolijo novega predstavnika.

star5i na roditeljskem sestanku oddelka

8. Clen
wline predsednika)

(predsednik in

Predsednik predstavlja, zastopa in vodi svet star5ev.
Predsednika izmed sebe izvolijo predstavniki na prvi seji sveta star5ev'

Kandidate za predsednika predlagajo predstavniki. Za volitve se smiselno uporablja
postopek, opisan v 22.in23. dlenu poslor, rika.

f. ilen
(pristoinos ti in naloge predsednika)

Predsednik:

-

,
,

-

vodi in organizira delo sveta stariev,
sklicuje seje sveta star5ev, predlaga dnevni red in vodi seje sveta star5ev,
podpisuje zapisnike sej sveta star5ev ter pobude, mnenja in pisne odpravke
sklepov sveta stadev,
usklajuje sodelovanje sveta stardev z drugimi organi Sole,

- sodeluje z ravnatelj em,
- skrbi za uPo5tevanje Poslovnika,
- opravlja druge naloge, za kalerc ga zadolzi svet starsev v skladu z veljavnimi
zakonskimi predpisi, odlokom o ustanovitvi, splosnimi akti Sole in poslovnikom.
J-

ilen

10.

(mandat predsednika)

Mandat predsednika traja do konca Solskega leta,
Stevilo ponovnih izvolitev ni omejeno.

z

moZnostjo ponovne izvolitve.

Predsedniku funkcija preddasno preneha v naslednjih primerih:
z odstopom,

- z razre5itvijo,
- z dnem, ko mu preneha funkcija predstavnika oddelka.
Odstopno izjavo poda predsednik na seji sveta star5ev. Razresitev postane veljavna, ko
predstavniki sprejmejo odstop in izvolijo novega predsednika.

V primeru

prenehanja funkcije predsednika zaradi prenehanja funkcije predstavnika
delo predsednika preyzafie namestnik predsednika. Na prvi seji po prenehanju funkcije
svet star5ev izvoli novega predsednika.

ilen

11.

(namestnik preds ednika)

Predsednik ima svojega namestnika.
Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik in nadomesda
predsednika v primeru njegove odsotnosti.

Za volitve in mandat namestnika predsednika se smiselno uporabljajo dolodbe

o

voliWah in mandatu predsednika.

IV. NAEIN DELA SVETA STARSEV
12.

ilen

(opredelitet naiina dela)

Svet starSev dela in odloda na sejah.
Seje so lahko redne ali izredne.
Redne in izredne seje se izjemoma lahko izvedejo tudi v obliki dopisne seje.
13.

ilen

( redna seja)

Prvo sejo sveta starsev v Solskem letu sklide ravnatelj. ostale seje sklide predsednik, v
primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika.
14.

ilen

(izredna sejq)

Predsednik oziroma drug sklicatelj lahko po potrebi sklide izredno sejo.
Pobudo za sklic izredne seje lahko dajo predsednik, najmanj ena tretjina predstavnikov,
vedina star5ev kateregakoli oddelka, ravnatelj ali svet Sole.
Predlagatelj izredne seje je dolzan pobudo za sejo obrazloLiti pisno ter priloZiti predlog
dnevnega reda seje in gradivo.

o

vsebinski utemeljenosti sklica izredne seje odloda svet starsev

dnevnega reda.
15.

ilen

(dopisna seja)

4

v okviru

potrditve

III. SESTAVA IN ORGANIZIRANOST SVETA STARSEV
5. ilen
(s e stqy

a sy eta stari e\,)

Svet star5evje sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.

Predstavnik oddelka (v nadaljevanju: predstavnik) je lahko le star5 udenca oddelka.
Predstavnika izvolijo starsi oddelka izmed sebe na prvem roditeljskem sestanku. Starsi
imajo za vsakega svojega otroka v oddelku po en glas.
Posamezni starS ne sme biti hkati predstavnik ved oddelkov.

(pristojnosti

i

6. ilen
naloge predstavnika)

Predstavnik je dolZan obiskovati seje sveta star3ev. 0e se seje ne more udeleZiti, mora o
tem obvestiti predsednika sveta star5ev (v nadaljevanju: predsednik).
Predstavnik je najkasneje na prvem naslednjem roditeljskem sestanku po seji dolZan
obvestiti star5e oddelka o poteku seje in sprejetih sklepih.
7.

ilen

(mandat predstatnikn in prenehanje funkcije)

Mandat predstavnika traja od izvolitve do konca Solskega leta, z moZnostjo ponovne
izvolitve. Stevilo ponovnih izvolitev ni omejeno.
Predstavniku funkcija preddasno preneha v naslednjih primerih:
z odstopom,

- z razre5itvijo,
- z dnem, ko njegovemu

otroku preneha status udenca oddelka, katerega

predstavlj a.

V primeru prenehanja funlcije zaradi

prenehanj a otrokovega statusa udenca oddelka,
star5i na roditeljskem sestanku oddelka izvolijo novega predstavnika.

(p, a, a,
"

"

*,l,ll,!i"

p r e d s e d n ika)

Predsednik predstavlja, zastopa in vodi svet star5ev.
Predsednika izmed sebe izvolijo predstavniki na prvi seji sveta star5ev.

Kandidate za predsednika predlagajo predstavniki. Za vohtve se smiselno uporablja
postopek, opisan v 22.in23. dlenu poslovnika.

f. ilen
(pristojnosti in nqloge predsednika)

Predsednik:

-

vodi in organizira delo sveta star5ev,
sklicuje seje sveta star5ev, predlaga dnevni red in vodi seje sveta stariev,
podpisuje zapisnike sej sveta starSev ter pobude, mnenja in pisne odpravke
sklepov sveta starsev,
usklajuje sodelovanje sveta stariev z drugimi organi Sole,
sodeluje z ravnatelj em,
skrbi za upo5tevanje poslovnika,
opravlj a druge naloge, za katerc ga zadolLi svet star5ev v skladu z veljavnimi
zakonskimi predpisi, odlokom o ustanovitvi, splo5nimi akti Sole in poslovnikom.

-J

10.

ilen

(mandat predsednika)

Mandat predsednika traja do konca Solskega leta, z moZnostjo ponovne izvolitve.
Stevilo ponovnih izvolitev ni omejeno.
Predsedniku funkcija preddasno preneha v naslednjih primerih:

-

z odstopom,

z razrelitvijo,
z dnem, ko mu preneha funkcija predstavnika oddelka.

Odstopno izjavo poda predsednik na seji sveta star3ev. Razre5itev postane veljavna, ko
predstavniki sprejmejo odstop in izvolijo novega predsednika.

V

primeru prenehanja funkcije predsednika zaradi prenehanja funkcije predstavnika
delo predsednika prevzame namestnik predsednika. Na prvi seji po prenehanju funkcije
svet star5ev izvoli novega predsednika.
11.

ilen

(name s tnik pr e ds ednika)

Predsednik ima svojega namestnika.
Namestnik predsednika opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik in nadomeSda
predsednika v primeru njegove odsotnosti.

Za volitve in mandat namestnika predsednika se smiselno uporabljajo dolodbe

o

volitvah in mandatu predsednika.

IV. NAEIN DELA SVETA STARSEV
12.

ilen

(opr e de I it ev na

iina

del a)

Svet star5ev dela in odloda na sejah.
Seje so lahko redne ali izredne.
Redne in izredne seje se izjemoma lahko izvedejo tudi v obliki dopisne seje.
13.

ilen

( redna seja)

Prvo sejo sveta starSev v Solskem letu sklide ravnatelj. Ostale seje sklide predsednik, v
primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika.
14.

ilen

(izredna seja)

Predsednik oziroma drug skticatelj lahko po potrebi sklide izredno sejo.
Pobudo za sklic izredne seje lahko dajo predsednik, najmanj ena tretjina predstavnikov,
vedina star5ev kateregakoli oddelka, ravnatelj ali svet Sole.
Predlagatelj izredne seje je dolzan pobudo za sejo obrazloLiti pisno ter priloZiti predlog
dnevnega reda seje in gradivo.

o

vsebinski utemeljenosti sklica izredne seje odloda svet starsev

dnevnega reda.

I5. ilen
(dopisna seja)

4

v okviru

potrditve

Predsednik oziroma drug sklicatelj lahko v izjemnih primerih,
obravnavo dolodenega vpraSanj a, sklide dopisno sejo.
Dopisna seja poteka po elektronski po3ti. Izvede
pooblasti predsednik (v nadaljevanju: izv ajalec).

ki

zahtevajo takoj5njo

jo predsednik ali predstarmik, ki

ga

Predlagani sklep je sprejet, de zanj v dolodenem roku glasuje ved kot polovica
predstavnikov. Predstavnik, ki je Ze glasoval, svojega glasu ne more ved spremeniti,
lahko pa sporoda svoja stali5da in pojasnila k sporodilom, ki jih med dopisno sejo
posredujejo drugi predstavniki.
Izvajalec o dopisni seji v dveh delor.nih dneh po izteku roka pripravi zapisnik, ki ga
takoj poSlje predstavnikom po elektronski poSti in predloZi v potrditev na prvi naslednji
redni seji. Za vsebino zapisnika dopisne seje se smiselno uporabljajo dolodbe 24. dlena
tega poslolnika.
16. ilen
(,abilo na sejo)

Predsednik oziroma sklicatelj seje

o seji z vabilom obvesti vse predstarnike in

vse

ostale vabljene na sejo.

Med ostalimi vabljenimi na sejo so ravnatelj, pomodnik ravnatelja in vodji podruZnic.
predstar.niki starSev v svetu Soie
Sklicatelj seje lahko povabi na sejo tudi predsednika sveta Sole, de so na dnevnem redu
vpraSanj a iz pristojnosti tega organa, ali katerokoli drugo osebo, katere navzodnost je
potrebna ali koristna za izvedbo seje.
Sklicatelj seje vabilo praviloma posreduje po elektronski poiti, najmanj osem dni pred
sejo. Hkati z vabilom posreduje gradivo za sejo. Ob soglasju vedine predstavnikov in v
nujnih primerih, ki jih dolodi predsednik, je lahko rok po5iljanja vabila tudi kajSi.
Sklicatelj lahko v izjemnih primerih gradivo po5lje tudi naknadno, vendar najkasneje tri
delovne dni pred sejo.
Sodasno s posredovanjem vabila po elektronski poiti sklicatelj poskrbi, da se vabilo
objavi na Solski spletni strani.
I 7.

ilen

(dnevni red)

Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik oziroma sklicatelj seje.
18.

ilen

i nost)
Sejo vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika. V
primeru odsotnosti obeh vodi sejo predstavnik, ki ga z javnim glasovanjem izbere svet
(v o de nj e s ej e, s kl ep

starsev.

Prvo sejo v Solskem letu vodi do izvolitve predsednika ravnatelj. Na zadetku prve seje v
Solskem letu ravnatelj ugotovi sestavo sveta star5ev za tekode Solsko leto, takoj zatem
pa stede postopek volitev predsednika. Predsednik po izvolitvi prevzame vodenje seje in
predstavnike seznani s poslovnikom in drugimi kljudnimi predpisi na podrodju vzgoje in
izobraZevanja ter s splo5nimi akti 5o1e, ki urejajo podrodje interesov star5ev.
Predsedujodi pred zadetkom seje preveri sklepdnost. Svet star5ev
sej i navzoda vedina predstavnikov.

je sklepden,

de

je

V primeru nesklepdnosti predsedujodi preloZi sejo in dolodi datum nadaljevanja seje.

-5

na

19.

ilen

(potek seie)

Predsedujodi na zadetku seje predlaga v obravnavo dnevni red, ki je bil poslan z
vabilom. Predstavniki in vabljeni na sejo lahko z utemeljitvijo predlagajo spremernbo
vrstnega reda todk, umik katere od todk ali njihovo obravnavo na kasnej3ih sejah, ali
uwstitev dodatnih todk na dnevni red. Predsedujodi uvrsti dodatne todke na dnevni red
le, de obravnava teh todk ni zahtevna in ne potrebuje priprave gradiva. V nasprotnem
primeru uwsti predlagane dodatne todke na dnevni red naslednje seje.
Po potrditvi dnevnega reda zadne predsedujodi z zaporedno obravnavo todk dnevnega
reda. Predsedujodi lahko pozove predlagatelje posameznih todk, da podajo kraj 3o
obrazloZitev in dodatna pojasnila. Ko predlagatelj konda z obrazloZitvijo, predsedujodi
odpre razpravo.
Predstavniki o vsebini todk razpravljajo in sprejmejo ustrezne sklepe z glasovanjem.
20. ilen
(vzdrievanje reda na seji)

Predsedujodi skrbi za red med sejo.
UdeleZenci v razpravi se moraj o prijaviti k razpravi in podakati, da jim predsedujodi da
besedo. Razpravljalje je dovoljeno v okviru vsebine posameznih todk dnevnega reda.
ie se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsedujodi opomni.
21. ilen
(glasottanj e)

Svet starsev sprej ema svoje odloditve z glasovanjem. ie v poslovniku ni dolodeno
je predlog sprejet, de zanj glasuje ved kot polovica prisotnih predstavnikov.
Glasovanje je lahko javno ali tajno. Svet star5ev glasuje tajno, kadar tak nadin
glasovanja dolodajo predpisi ali sploSni akti Sole ali kadar sam tako odlodi.
Javno glasovanje se izvede z dvigom rok. Tajno glasovanje se izvede z glasovnicami.
Glasovnice morajo obsegati naslednje podatke:
- ime in sedeZ Sole,
- ime organa, ki opravlja glasovanje,
drugade,

-

datum glasovanja,
navodilo za glasovanje in
celotno besedilo predloga, ki
ZA in PROTI.

je predmet glasovanja, ter pod besedilom besedi

tlani se lahJ<.o vzdr2ijo glasovanja.
ee je v zvezi s posameznim vpra5anjem podanih ved razlidnih predlogov,

glasujejo
predstavniki o vsakem predlogu lodeno, po vrstnem redu, v katerem so bili predloZeni.
V primeru glasovanja z glasovnicami se po kondanem postopku glasovnice shranijo v
zapedateni kuverti, ki se hrani kot priloga zapisnika.
22- Elen
(volitve v organe iole, delorne skupine in komisije)

Svet star5ev voli predstavnike v organe Sole, komisije in delovne skupine.

Volitve so lahko javne ali tajne. Sklep o nadinu volitev sprejme svet star3ev pred
zadetkom evidentiranja kandidatov. Svet star5ev voli tajno, kadar tak nadin volitev
dolodajo predpisi ali splo5ni akti Sole ali kadar sam tako odlodi. ie svet star5ev ne
sprejme sklepa o nadinu volitev pred evidentiranjem kandidatov, so volitve tajne.
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Predsednik oziroma drug sklicatelj lahko v izjemnih primerih,
obravnavo dolodenega vpra5anja, sklide dopisno sejo.

Dopisna seja poteka po elektronski poiti. Izvede
pooblasti predsednik (v nadaljevanju: izvajalec).

ki

zahtevajo takojsnio

jo predsednik ali predstavnik, ki

ga

Predlagani sklep je sprejet, de zanj v dolodenem roku glasuje ved kot polovica
predstavnikov. Predstavnik, ki je Ze glasoval, svojega glasu ne more ved spremeniti,
lahko pa sporoda svoja staliSda in pojasnila k sporodilom, ki jih med dopisno sejo
posreduj ejo drugi predstavniki.
Izvajalec o dopisni seji v dveh delovnih dneh po izteku roka pripravi zapisnik, ki ga
takoj poSlje predstavnikom po elektronski po5ti in predloZi v potrditev na prvi naslednji
redni seji. Za vsebino zapisnika dopisne seje se smiselno uporabljajo dolodbe 24. dlena
tega poslovnika.
16. ilen
(vabilo na sejo)

Predsednik oziroma sklicatelj seje
ostale vabljene na sejo.

o seji z vabilom obvesti vse predstamike in

vse

Med ostalimi vabljenimi na sejo so ravnatelj, pomodnik rarmatelja in vodji podruZnic.
predstavniki star5ev v svetu Sole
Sklicatelj seje lahto povabi na sejo tudi predsednika sveta Sole, de so na dnevnem redu
iz pristojnosti tega organa, ali katerokoli drugo osebo, katere navzodnost je
porebna ali koristna za izvedbo seje.

vpraSanj a

Sklicatelj seje vabilo praviloma posreduje po elektronski po5ti, najmanj osem dni pred
sejo. Hkati z vabilom posreduje gradivo za sejo. Ob soglasju vedine predstavnikov in v
nujnih primerih, ki jih dolodi predsednik, je lahko rok po3iljanja vabila tudi kraj5i.
Sklicatelj lahko v izjemnih primerih gradivo poSlje tudi naknadno, vendar najkasneje tri
delor.ne dni pred sejo.
Sodasno s posredovanjem vabila
objavi na Solski spletni strani.

po elektronski poSti sklicatelj poskrbi, da se vabilo

17. Elen
(dnet ni red)

Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik oziroma sklicatelj seje.
18.

ilen

(ttodenj e seje, sklepinost)

Sejo vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika. V
primeru odsotnosti obeh vodi sejo predstavnik, ki ga z javnim glasovanjem izbere svet
starsev.

Prvo sejo v Solskem letu vodi do izvolitve predsednika ravnatelj. Na zadetku pwe seje v
Solskem letu rar.,natelj ugotovi sestavo sveta star5ev za tekode 5olsko leto, takoj zatem
pa stede postopek volitev predsednika. Predsednik po izvoliwi prevzame vodenje seje in
predstavnike seznani s poslovnikom in drugimi kljudnimi predpisi na podrodju vzgoje in
izobraLevanja ter s splo5nimi akti Sole, ki urejajo podrodje interesov star5ev.
Predsedujodi pred zadetkom seje preveri sklepdnost. Svet star5ev je sklepden, de je na
sej i navzoda vedina predstavnikov.
V primeru nesklepdnosti predsedujodi preloZi sejo in dolodi datum nadaljevanja seje.

19.

ilen

(potek seje)

Predsedujodi na zadetku seje predlaga v obravnavo dnewi red, ki je bil poslan z
vabilom. Predstavniki in vabljeni na sejo lahko z utemeljitvijo predlagajo spremembo
wstnega reda todk, umik katere od todk ali njihovo obravnavo na kasnejSih sejah, ali
uvrstitev dodatnih todk na dnevni red. Predsedujodi uvrsti dodatne todke na dnevni red
le, de obravnava teh todk ni zahtevna in ne potrebuje priprave gradiva. V nasprotnem
primeru uvrsti predlagane dodatne todke na dnevni red naslednje seje.
Po potrditvi dnermega reda zadne predsedujodi z zaporedno obravnavo todk dnevnega
reda. Predsedujodi lahko pozove predlagatelje posameznih todk, da podajo krajSo
obrazloLitev in dodatna pojasnila. Ko predlagatelj konda z obrazloZitvijo, predsedujodi
odpre razpravo.
Predstavniki o vsebini todk razpravljajo in sprejmej o ustrezne sklepe z glasovanjem.
20. ilen
(vzdr2evanje reda na seji)

Predsedujodi skrbi za red med sejo.
UdeleZenci v razpravi se morajo prijaviti k razpravi in podakati, da jim predsedujodi da
besedo. Razpravljanje je dovoljeno v okviru vsebine posameznih todk dnevnega reda.
Ce se razpravljavec oddalji od obrarmavane vsebine, ga predsedujodi opomni.
21. ilen
(glasovanj e)

Svet starsev sprej ema svoje odloditve z glasovanjem. ie v poslovniku ni dolodeno
je predlog sprejet, de zanj glasuje ved kot polovica prisotnih predstar.nikov.
Glasovanje je lahko jar.no ali tajno. Svet star3ev glasuje tajno, kadar tak nadin
glasovanja dolodajo predpisi ali splo5ni akti Sole ali kadar sam tako odlodi.
JarT ro glasovanje se izvede z dvigom rok. Tajno glasovanje se izvede z glasovnicami.
Glasovnice morajo obsegati naslednje podatke:
- ime in sedeZ 5o1e,
ime organa, ki opravlja glasovanje,
drugade,

-

datum glasovanja,

-

navodilo za glasovanje in
celotno besedilo predloga, ki je predmet glasovanja, ter pod besedilom besedi
ZA in PROTI.

Clani se lahko vzdr2ijo glasovanja.

ie je v zvezi s posameznim vpraSanjem podanih

ved razlidnih predlogov, glasujejo
predstavniki o vsakem predlogu lodeno, po vrstnem redu, v katerern so bilipredlozeni.
v primeru glasovanja z glasovnicami se po kondanem postopku glasovnice shranijo v
zapetateni kuverti, ki se hrani kot priloga zapisnika.
(votine v organe

io,7,'i"iliX" r*o*"

in komisije)

Svet sta$ev voli predstavnike v organe 5ole, komisije in delovne skupine.

volitve so lahko javne ali tajne. Sklep o nadinu volitev sprejme svet starsev pred
zadetkom evidentiranja kandidatov. svet starsev voli tajno, kadar tak nadin voiitev
dolodajo predpisi ali splosni akti sole ali kadar sam tako odlodi. ie svet starsev ne
sprejme sklepa o nadinu volitev pred evidentiranjem kandidatov, so volitve tajne.
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Po odloditvi o nadinu volitev svet star5ev oblikuje seznam kandidatov.

ie

v poslovniku ali kateremkoli nadrej enem predpisu ni dolodeno drugade, se lahko na
seznam kandidatov uvrstij o vsi star3i, katerih otroci so udenci Sole. Predlagani kandidati

moralo izrazili privolitev v kandidaturo. Ce je tako dolodeno v poslovniku ali
kateremkoli nadrejenem predpisu ali de kandidat ni prisoten na seji, kandidat strinjanje s
svojo kandidaturo potrdi s pisno izjavo. V nasprotnem primeru strinjanje s kandidaturo
poda ustno, kar se zapi5e v zapisnik.
Jarine volitve se izvedejo tako, da se prisotni predstavniki za predlaganega kandidata
opredelijo z dvigom rok.

Tajne volitve se izvedejo

z

glasovnicami. Glasovnice morajo obsegati naslednje

podatke:

-

-

ime in sedeZ Sole,
ime organa, ki opravlja glasovanje,
datum glasovanj a,
navodilo o natinu glasovanja.
navodilo o Stevilu kandidatov, ki se jih voli,
zaporedne Stevilke kandidatov in imena kandidatov, razw5dena po abecednem
wstnem redu priimkov.

Predstavniki volijo tako, da obkroZijo zaporedne Stevilke pred imeni kandidatov. ie je
na glasovnici ved kandidatov, kot se jih voli, smejo predstavniki obkroZiti najved toliko
kandidatov, kolikor se jih vo1i. V nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna.
Kadar predstavniki volijo enega kandidata, je izvoljen tisti kandidat, kije dobil najvedje
Stevilo glasov. ee ved kandidatov prejme enako najvedje Stevilo glasov, se izvede drugi
kog glasovanja, v katerem sodelujejo le kandidati z enakim najvedjim Stevilom glasov.
ie je tudi po drugem glasovanju Stevilo glasov izenadeno, je izbran tisti kandidat, ki
ima otroka v niZjem razredu. ie niti na ta nadin ni mogode ugotoviti, kdo je izvoljen, o
izvolitvi odlodi Zreb.

Kadar predstavniki volijo ved kandidatov, so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili
najvedje Stevilo glasov. Ce ved kandidatov dobi enako Stevilo glasov za zadnje voljeno
mesto, se izvede drugi krog glasovanja, v katerem sodelujejo le kandidati z enakim
Stevilom glasov za zadnje voljeno mesto. de je tudi po drugem glasovanju Stevilo
glasov izenadeno, je izbran tisti kandidat, ki ima otroka v niZjem razredt. de niti na ta
nadin ni mogode ugotoviti, kdo je izvoljen, o izvolitvi odlodi Zreb.
Volitve so veljavne, de se jih udeleZi ved kot polovica vseh predstavnikov. V
nasprotnem primeru se celoten postopek volitev, vkljudno z evidentiranjem kandidatov,
ponovi. Ponavlja se toliko dasa, dokler svoje volje ne izrazi ved kot polovica
predstavnikov.

V

primeru volitev z glasovnicami se po kondanem postopku glasovnice shranijo v
zapedateni kuverti, ki se hrani kot priloga zapisnika.
23. ilen
(volilna komisiiq)

Tajne volitve izvede volilna komisija. Svet star5ev v volilno komisijo z javnim
glasovanjem izvoli tri izmed prisotnih predstavnikov, ki s sodelovanjern v volilni
komisiii sogla5ajo. V komisijo ne morejo biti imenovani kandidati na volitvah.

'7-

24. ilen
(zapisnik)

O poteku seje se vodi zapisnik. Zapisnikarja svet stadev izbere izmed predstavnikov ali
ga zagotovi vodstvo Sole.

Zapisnik seje mora vsebovati najmanj:
- ime in naslov sveta star5ev oziroma Sole,
zaporedno Stevilko seje, wsto seje (redna, izredna) in nadin izvedbe, de gre za
dopisno sejo,
- datum seje in navedbo prostora, v katerern je seja potekala,
seznam vabljenih na sejo,
uro zadetka seje,
- podatek o sklepdnosti (v primeru, da se udeleZba med sejo spreminja, mora biti
sklepdnost navedena pri vsakem glasovanju),
- predlagani dnevni red seje,
- potrjeni dnevni red seje, kadar se ta razlikuje od predlaganega,
- povzetke razprave o todkah dnevnega reda z navedbo razpravljavcev,
- natandno besedilo predlaganih sklepov, danih na glasovanje,
- izide glasovanja z ugotovitvijo, ali je posamezen sklep sprejet ali ne,

-

-

uro zakljudka seje,
imeni in podpisa predsedujodega seji in zapisnikarja,
pedat Sole.

Zapisniku mora biti priloZen seznarn z imeni in podpisi prisotnih na seji in seznam
opravideno odsotnih. Zapisniku mora biti priloZeno tudi pisno gradivo, obravnavano na
seji.

Zapisnikar v petih delovnih dneh izdela predlog zapisnika in ga v elektronski obliki
posreduje predsedujodemu, ki ga z morebitnimi dopolnitvami najkasneje v treh delovnih
dneh objavi na spletni strani Sole.
Svet star5ev potrdi zapisnik na naslednji seji. Pred potrditvijo se v zapisnik vnesejo
popravki, ki jih predlagajo predstavniki na seji in jih svet starsev z glasovanjem
sprejme.

Original zapisnika z vsemi prilogami se hrani v arhiw sveta star5ev v prostorih tajniStva
Sole. Zapisnik se arhivira v skladu s predpisi o arhivskem gradiw in predpisi o Solski
dokumentaciji.
25. ilen
(d.elotne skupine)

Svet starSev lahko v dogovoru z vodstvom Sole ustanovi oziroma oblikuje eno ali ved
delovnih skupin.
Delovno skupino sestavljajo najmanj trije dlani, od katerih je vsaj eden predstavnik. V
delovno skupino so lahko poleg starSev imenovani tudi udenci Sole, strokovni delavci
Sole in zunanji sodelavci oziroma strokovnjaki z dolodenega podrodja.
Ob ustanovitvi delovne skupine svet star5ev jasno opredeli njene naloge in predvidi
okvimi rok za izpolnitev nalog in rok za oddajo porodila.
Delovna skupina v predvidenem roku pripravi porodilo, ki ga svet star5ev obravnava na
seji. Po obravnavi porodila svet star5ev delovno skupino razpusti ali pa ji podalj5a
mandat in opredeli nove naloge in roke.
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Po odloditvi o nadinu volitev svet star5ev oblikuje seznam kandidatov.

Ce v poslovniku ali kateremkoli nadrejenem predpisu ni dolodeno drugade, se lahlo na
seznam kandidatov uwstijo vsi star5i, katerih otroci so udenci Sole. Predlagani kandidati
morajo izraziti privolitev v kandidaturo. ee je tako dolodeno v poslovniku ali
kateremkoli nadrejenem predpisu ali de kandidat ni prisoten na seji, kandidat srinjanje s
svojo kandidaturo potrdi s pisno izjavo. V nasprotnem primeru strinjanje s kandidaturo
poda ustno, kar se zapiSe v zapisnik.
Javne volitve se izvedejo tako, da se prisotni predstavniki za predlaganega kandidata
opredelijo z dvigom rok.

Tajne volitve se izvedejo

z

glasovnicami. Glasovnice morajo obsegati naslednje

podatke:

,
,
-

ime in sedeZ Sole,
ime organa, ki opravlja glasovanje,
datum glasovanja,
navodilo o nadinu glasovanja.
navodilo o Stevilu kandidatov, ki se jih voli,
zaporedne Stevilke kandidatov in imena kandidatov, razvr5dena po abecednem
vrstnem redu priimkov.

Predstavniki volijo tako, da obkroZijo zaporedne Stevitke pred imeni kandidatov. ie je
na glasovnici ved kandidatov, kot se jih voli, smejo predstavniki obkoZiti najved toliko
kandidatov, kolikor se jih voli. V nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna.
Kadar predstavniki volijo enega kandidata, je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil najvedje
Stevilo glasov. ie ved kandidatov prejme enako najvedje Stevilo glasov, se izvede drugi
kog glasovanja, v katerem sodelujejo le kandidati z enakim najvedjim Stevilom glasov.
de je tudi po drugem glasovanju Stevilo glasov izenadeno, je izbran tisti kandidat, ki
ima otroka v niZjem razredu. ie niti na ta nadin ni mogode ugotoviti, kdo je izvoljen, o
izvolitvi odlodi Zreb.
Kadar predstavniki volijo ved kandidatov, so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili
najvedje Stevilo glasov. ie ved kandidatov dobi enako Stevilo glasov za zadnje voljeno
mesto, se izvede drugi krog glasovanja, v katerem sodelujejo le kandidati z enakim
Stevilom glasov za zadnje voljeno mesto. Ce je tudi po drugem glasovanju Stevilo
glasov izenadeno, je izbran tisti kandidat, ki ima otroka v niZjem razredu. ie niti na ta
nadin ni mogode ugotoviti, kdo je izvoljen, o izvolitvi odlodi Zreb.
Volitve so veljavne, de se jih udeleZi ved kot polovica vseh predstavnikov. V
nasprotnem primeru se celoten postopek volitev, vkljudno z evidentiranjem kandidatov,
ponovi. Ponavlja se toliko dasa, dokler svoje volje ne izrazi ved kot polovica
predstavnikov.
V primeru volitev z glasovnicami se po kondanem postopku glasovnice shranijo v
zapedateni kuverti, ki se hrani kot priloga zapisnika.
23. Clen
(volilna komisija)

Tajne volitve izvede volilna komisija. Svet star5ev v volilno komisijo z javnim
glasovanjem izvoli tri izrned prisotnih predstawikov, ki s sodelovanjem v volilni
komisiji soglaSajo. V komisijo ne morejo biti imenovani kandidati na volitvah.
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24. ilen
(zapisnik)

O poteku seje se vodi zapisnik. Zapisnika{a svet star5ev izbere izmed, predstavnikov ali
ga zagolovi vodstvo Sole.

Zapisnik seje mora vsebovati najmanj:
- ime in naslov sveta starSev oziroma Sole,
- zaporedno Stevilko seje, wsto seje (redna, izredna) in nadin izvedbe, de gre za
dopisno sejo,
- datum seje in navedbo prostora, v katerem je seja potekala,
seznam vabljenih na sejo,
- uro zadetka seje,
- podatek o sklepdnosti (v primeru, da se udeleZba med sejo spreminja, mora biti
sklepdnost navedena pri vsakem glasovanju),
predlagani dnevni red seje,
- potr1'eni dnevni red seje, kadar se ta razlikuje od predlaganega,
- povzetke razpraye o todkah dnevnega reda z navedbo razpravljavcev,
- natandno besedilo predlaganih sklepov, danih na glasovanje,
- izide glasovanja z ugotovitvto, ali je posamezen sklep sprejet ali ne,
- uro zakljudka seje,
- imeni in podpisa predsedujodega seji in zapisnikarja,

.

-

pedat Sole.

Zapisniku mora biti priloZen seznam z imeni in podpisi prisotnih na seji in seznam
opravideno odsotnih. Zapisniku mora biti priloZeno tudi pisno gradivo, obravnavano na
seji.

Zapisnikar v petih delovnih dneh izdela predlog zapisnika in ga v elektronski obliki
posreduje predsedujodemu, ki ga z morebitnimi dopolnitvami najkasneje v treh detovnih
dneh objavi na spletni strani 5ole.
Svet star5ev potrdi zapisnik na naslednji seji. pred potrditvijo se v zapisnik vnesejo
popravki, ki jih predlagajo predstavniki na seji in jih svet starsev z glasovanjern
sprejme.

original zapisnika z vserni prilogami se hrani v arhivu sveta starsev v prostorih tajnistva
Sole. Zapisnik se arhivira v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in predpisi o solski
dokumentaciji.
25. ilen
(tlelovne skupincl

Svet star5ev la}ko v dogovoru z vodstvom iole ustanovi oziroma obl ikuje eno ali ved
delovnih skupin

Delovno skupino sestavljajo najmanj trije dlani, od katerih je vsaj eden predstavnik. v
delovno skupino so lahko poleg starsev imenovani tudi udenci sole, strokovni delavci
5ole in zunanj i sodelavci oziroma strokovnjaki z dolodenega podrodja.

ob ustanovitvi delovne skupine svet starsev jasno opredeli njene naloge in predvidi
okvimi rok za izpolnitev nalog in rok za oddajo porodila.
Delovna skupina v predvidenem roku pripravi porodilo, ki ga svet starsev obravnava na
seji. Po obravnavi porodila svet starsev delovno skupino razpusti ali pa ji podaljsa
mandat in opredeli nove naloge in roke.
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V. SOLSKI SKLAD
26. Elen
(upravni odbor iolskega sklada)

Svet star5ev imenuje upravni odbor Solskega sklada.

Solski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem dlanov, od katerih svet starSev
predlaga tri (matidna Sola, POS Pragersko, POS Zgomja Polskava), svet Sole pa
preostale itii. Za izbiro treh dlanov upravnega odbora, ki jih predlaga svet star5ev, se
smiselno uporablja postopek volitev, opisan v 22. in 23. dlenu poslovnika.
27

. Elen

(poroiilo iolskega sklada)

Svet star5ev na prvi seji v Solskem letu obravnava porodilo upravnega odbora Solskega
sklada o delovanju v preteklem Solskem letu in nadrt za tekode Solsko leto. Porodilo
praviloma poda predsednik upravnega odbora Solskega sklada.

Obvezni del porodila o delovanju Solskega sklada sta finandno porodilo za preteklo
5o1sko leto in finandni nadrt za tekode Solsko leto.

VI. VOLITVE IN MANDAT PREDSTA\TNIKOV STARSEV V SVETU SOLE
28. ilen
(volitve predstavnikov stariev v svetu lole)

Svet star5ev voli predstavnike star5ev v svetu 5o1e.

Kandidate za predstavnike star5ev v svetu !o1e (v nadaljevanju: kandidati) lahko
predlaga vsak predstavnik sveta star3ev izmed predstavnikov star3ev razreda. Vsak
predlagani kandidat mora strinjanje s kandidaturo ustno potrditi pisno. Privolitev
kandidata se zapi5e v zapisnik ter se priloZi zapisniku.
Svet star5ev voli predstavnike star5ev v svetu Sole na seji. Volitve so lahko javne ali
tajne. Za volitve se smiselno uporablja postopek, opisan v 22. in23. dlenu poslovnika.
Potek volitev se zabeleLi v zapisniku. Imena izvoljenih predstavnikov star5ev v svetu
5o1e se navede v zapisniku v obliki sklepa.
29. ilen
(mandat predstarnikov stariev v svetu iole)

Predstavniki starsev v svetu Sole predstavljajo stali5da star5ev in sveta star5ev. O vsebini
tazprave na sejah sveta Sole in sprejetih sklepih sproti obvesdajo svet starsev.
Predstavniki starSev v svetu 5o1e so izvoljeni za Stiri leta. Zaporedoma so lahko
izvoljeni najved dvakrat.
Predstavniku starsev v svetu Sole funkcija preddasno preneha v naslednjih primerih:
z odstopom,

-

z razre5itvij o,

z dnem, ko njegovemu ohoku preneha status udenca Sole.
Odstopno izjavo poda predstavnik starsev v svetu Sole predsedniku sveta stariev. V
svetu Sole zaradi prenehanja
primeru prenehanja frrnkcije predstavnika starsev
otrokovega statusa udenca !ole, izvoli svet starlev novega predstavnika starlev v svetu
5o1e na prvi naslednji seji.

v
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VII. SODELOVANJE V DRUGIH ORGANIH IN ORGANIZACIJAH
30. ilen
(delovna telesa iole)

Svet star5ev lahko predlaga dlane
delovna telesa 5ole.

v

razlidna delovna telesa naslednja neobvezna

Za volifr,e predstavnikov star5ev v delovna telesa iole se smiselno uporablja postopek
volitev, opisan v 22. in 23. dlenu poslovnika.
31. ilen
Svet star5evje lahko vdlanjen v

Aktiv svetov starSev (v nadaljevanju: aktiv).

Svet star5ev v

aktilu zastopa predsednik ali izvoljen predstavnik sveta stariev
Predstavnik sveta starsev v aktivu:

.

-

se udeleZuje sej aktiva,

-

posreduje aktiw informacije, ki jih aktiv potrebuje za svoje delovanje,
o svojem delu po elektronski po5ti redno obvesda svet starSev in ravnatelja,
o delu aktiva poroda na sejah sveta star5ev.

V primeru prenehanja funkcije predstavnika

sveta starsev v aktivu zaradi prenehanja
otrokovega statusa udenca Sole, izvoli svet starsev novega predstavnika sveti starsev v
aktivu na prvi naslednji seji.

svet starsev lahko izvoli tudi namestnika predstavnika sveta starsev v aktiw. Za
namestnika predstavnika sveta starsev v aktil'u veljajo enaki postopki in dolodbe kot za
predstavnika sveta starsev v aktiw.

VIII. KONdNE DOLOdBE
32. ilen
(spremem

be

p o s I ov nika)

obrazlozeno pobudo za spremembo oziroma dopolnitev poslovnika lahko poda vsak
predstavnik ali ravnatelj. Svet starsev obravnava in sprejema pobude za sprernembe
oziroma dopolnitve poslovnika na enak nadin kot sam poslovnik.

lp,"r"honi"unlfru"ilteaf;egapo"tovni*o.t
dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik sveta starsev osnovne
Sole Ingolida Spodnja Polskava, ki je bil sprejet 02.06.2009.

Z

34. ilen
e aAetu k

y e Ij qy no s t i p o s I ov n i ka)

Poslovnik sprejme svet star5ev na seji, z vedino glasov vseh predstavnikov
Poslovnik zadne veljati naslednji dan po sprejemu.

V

Spodnji Polskavi, 5. 10.2015
Simona Pulko,
predsednik Sveta star5ev OS
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