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POSLOVNIK
SVETA STANSTV

GIMIYAZIJE VIE, LJUBLJAI{A

I. SPLOSNE DOLOdBE

L dlen
S tem poslormikom se ureja konstituiranje sveta star5ev Sole (v nadaljqiem besedilu: svet
star5ev), organizacija in nadin dela ter postopki za sprejemanje odloditev sveL stariev.

O vpra5anjih v zvezi z delom in odlodanjem sveta starSev, ki niso urejena s tem poslovnikom,
sproti odlodajo dlani sveta star5ev s posebnim sklepom.

2. dlen
Svet starSevje organ, preko katerega se organizirano wesnidujejo interesi starlev dijakov oz.
vajencev vkljudenih v zavod.

Svet star5ev zastopa in predstavlja star5e iz prej5njega odstavka pri uresnidevanju kolektivnih
interesov in je posvetovalni ter nadzoflri organ zavodav mejah zakonskih pooblastil.

Pri izvr5evanju svojih nalog je odgovoren star5em, ki jih predstavlja in zaslepa.

Svet star5ev je v meja! svojih pristojnosti, dolodenih s predpisi in splo5nimi akti zavodq pri
svojih odloditvah neodvisen od drugih organov zavoda.

3. dlen
Delo sveta star5ev je javno. Javnost dela sveta star5ev se uresniduje v skladu z zakonom in
ustanovifvenim aktom zavoda.

Javnost se lahko omgji ali izkljudi, de svet tako odlodi pred obravnavo posamezne todke
dnevnega reda zaradi varovar{a poslovne tajnosti ali zaradi varovanja osebnih
podatkov udelezencev vzgoje in izobrazevanja dijakov, delavcev zavoda ali
star5ev ter njihove osebne nedotakliivosti.

tr. KONSTITUIRANJE SVETA STARSEV

4. dlen
Prvo sejo sveta star5ev sklide in vodi ravnateij zavoda oz. od 4jega poobla5den delavec zavoda.

Dnevni redzaprvo sejo sveta starsev obvezno vsebuje naslednje todke:
1. Obravnava porodila,ravnatelja o volitvah predstavnikov star5ev v svet star5ev po

posameznih oddelkih zavoda;

? sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta starsev.
3. volitve predsednika sveta starsev in njegovega namestnika.



4.
5.

Seznanitev s poslovnikom sveta starSev.
Seaanitev s predpisi na podrodju vzgoje inaobraLevanja in splosnimi akti zavoda, ki
urejaj o podrodje interesov star5ev.

Vodstvo zavoda zagotovi seznanitev s poslovnikom in predp isi iz 4. in 5. todke tudi novim
dlanom sveta starsev, ki so bili izvoljeni po konstituiranju sveta starsev.

5. dlen
Svet starsev se v sHadu z zakonam konstituira na prvi seji. Ugotovifvene sklepe o
konstituiraqiu sveta star5ev na zadetku geje sprejmejo izvoljeni preastar.iiti star5ev nu podtugi
porodila ravnatelja oz. delavca zavoda in predloZenih zapiikov razrednikov oCOejtov 

-o

volitvah.

Posameznemu predstavniku star5ev pridne tedi mandat od dneva njegove izvolitve.

5. dlen
elanu sveta stariev potede mandat:
- z dnem, ko ga razre5i vedina star5ev oddelka, ki so ga izvolili (npr. na predlog stariev

samih, sveta starSev, na podlagi odstopa dlana... )- z dnem izvoliwe novega predstavnika star5ev v oddelku
- z dnem prenehanja statusa dijaka njihovemu okoku.

V primeru poteka mandata posirmeulemu dlanu sveta starsev se le-ta nadomesti z novim
predstavnikom sveta starSev oddelka.

Star5i oddelka izvolijo novega predstavnika v svet starsev na roditeljskem sestanku, na katerem
razre5ij o prej Snjega predstavnika.

Pisno porodilo o izvolitvi ngvega predstavnika star5ev poda svetu stariev na predlog
razrednika oddelka ravnatelja zavoda.

7. dlen
Izvolitev predsednika sveta

Svet starsev izvoli predsednika sveta in {egovega namestrika:
- ob konstituira4ju sveta star5ev naprvi seji;
- v primeru raere5itve na predlog dlanov sveta starSev, vodstva zavoda ali na podlagi

njegovega odstopa;
- v primeru poteka njegovega mandata dlana sveta starSev.

Na predlog ravnatelja oz. delavca zavodase lahko imenuje tudi tajnik sveta.

8. dlen
Volitve predsednika syeta starSev in r{egovega nams5trxika so lahko tajne ali javne. dhni sveta
sprejmejo sklep o nadinu glasovanja in oblikujejo kandidatno listo za izvolitw predsednika
sveta star5ev in njegovega namestnika.

Predlog kandidata lahko poda vsak dlan sveta star5ev, predlagani kandidat pa ustno potrdi
soglasje s predlogom za njegovo kandidaturo.



9. dlen
Javno se glasuje tako, da ravnatelj v. plmeru_ prve seje ali dotedaqii predsednik svet4 ki jerazresen' ptedlaga glasovanje o kandidatih po abecednem redu njihovih p.ilrtou, por"U"i ,u'-predsednika in posebej za njegovega namestnika.

Tajno glasovanje se izvede na glasovnicah. Na glasovnicah se navede ime in naslov zavoda,opredelitev, da gq za volitve predsednika sveta-star5ev oz. za volitve namestnika predsednika
sveta starSev, po abecednem redu se navedejo posebej kandidati za predsednika sveta inposebej kandidati za namestnika predsednika sveta rtLsru. Na glasovnici se d.olodi tudi nadinvolitev.

10. dlen
o klndjdqih se glasuje tako, da dlan sveta star5ev obkroii stevilko pred enim kandidatom zapredsednika sveta in / oz. enimkandidatom za namestnika predsednika sveta.

Za predsednika sveta oziromi,"j.#J"t"#rryrt*je izvoljen kandida! ki je prejel najvedjeStevilo glasov vseh prisotnih dlanov sveta star5ev.

J n1iTeru, da prejpe ved kandid?tgy .luko. Stevilo glasov, se glasovanje ponovi za tekandidate' Glasovanje se ponavlja, dokler eden izrned. kandidatov ne prejme najvedjega itevilaglasov.

Izid glasova.qiarazglasidotedanji predsednik sveta starlev oziroma ravnatelj.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SVETA STARSEV

12. dlen
Svet predstavlja in zastopa predsednik sveta star5ev.

Predsednik sve{a sklic}j9 in vodi seje sveta star5ev, organizira izvedbo nalog sveta starsev,usklajuje delo sveta z delom drugihorganov zavoda, piopir,r.y. zapisnike r irtrotu sveta inpisne odpravke sklepoq skrbi za wesniditev in izvedbo irl.pou sveta, v nujnih primerihposreduje med dlani sveta in vodstvom zavoda.

v odsotnosti predsednika opravlja qiegove naloge njegov namestnik.

IV' PRAYICE, OBI1EZNOSTI IN ODGOVORNOSTI SVETA STARSEV nq dLANOVS\'ETA KOT POSAMEZNIKOV

13. dlen
Naloge sveta starlev

!1e]-s]arsev opravlja naloge, dolodene.s predpisi za podrodje vzgoje in izobrazevanja 66. dlenZOFVI, ustanovitvenim aktom zavodain splo8nimi akti zavodu,.r-t.* okviru zlasti:- predlaganadstandardneprograme,
- daje soglasje k predlogu o nadstandardnih storitvah.



- daje mnenje o predlogu programa razrojazavodain o letnem delovnem nadrtq- raqtavlja o poro_dilih ravnatelja vvzgojno-izobraZevalni problematiki inv rvezis tem
podaja svoje predloge, pobude in stali5da,

- obravnavapitohbe star5ev v zven zvzgojno-aobraievalnim delom rnv wens tem podaja
svoje predloge, pobude in stali5da,

- voli predstavnike v svet stariev zavoda,
- daje predloge za oblikovanje programa sklada zavodain
- opravlja druge naloge v sk-ladu z zakonom in drugirni predpisi.

Svet stariev odloda in sprejema mnenja o posameznih zadevah oz. vprasanjih v skladu spredpisi, ki urejajo podrodje vzgoje in aobiaievaqja in v skladu z ustanovitvenim aktomzavoda.

etani sveta star5ev imajo v nrezi z iwajanjem nalog sveta pravico:
I predlagati na dnevni red obravnavo posamezrih vpra5anj, pomembnih za wesnidevanje

interesa star5ev,
o postavljati vpraSanja drugim dlanom sveta, ravnatelju oz. drugemu pooblaidenemu delavcu

zavodav wezizzadevami, ki so v pristojnosti sveta starsev,
o podajati pobude in predloge v zvezi s podrodjem dela sveta,
t zavzemati stali5da ter mnenja k posameznim todkam dnevnega reda in podobno.

Vodstvo $ole je dlane star5ev dolZno informirati o vseh vprasanjih iz pristojnosti sveta starSev insicer na nadin, ki zagotavlja uresnidevanje interesov starsev.

14. dlen
Svet deluje tako, da omogoda uresnidevanje interesov starlev in nalog zavoda in upo5tevapotrebe po celovitosti in nemotenosti iwajanla vzgojno-izobraZevadega dela ter nlegovi
obogatitvi.

15. dlen
Obveznosti in odgovornosti ilanov

itani sveta starsev so dolZni obiskovati seje sveta starsev, se pripraviti na obravnavoposamezne todke dnevnega reda in se opredeliti do posamenrcgavprasanja, de je to glede nanaravo le-tega potrebno, ter opraviti prevzeto nalogo.

sYoj.o morebifiro opravideno odsotnost na seji mora 61an sveta starsev sporoditi tajnistvu zavoda
takoj, ko izve za njen razlog.

16. dlen

ilan sveta star3ev pri svojih opredelitvah in odlodaqju skrbi predvsem za wesnidevanje
interesov star5ev, ki so ga izvolili, pa tudi za zakonito in posteno odiodanje.

itani sveta stariev so za svoje delo v svetu star5ev odgovomi svojim volilcem.

17. dlen
varovanje podatkov

Ctani sveta star5ev so dolini.varovati podatke, ki so s predpisi dolodeni kot zaupni in ki jih kotzaupne doiodi svet star5ev ali ravnateli zavoda.



Kot zaupni podaF se vedno Stejej-g osebni podatki udelezencev vzgoje rn izobrahevanja terdelavcev zavodain starSev, ti se vodijo u 
"tirturr 

o.ru"ih podatkov, dolodenih v zakonu.
V. ORGANIZACIJA DELA SVETA STARSEV

svet starsev dela in odloda * ,.:unll rulli"rto primerih po posti (korespondendna seja).

Predsednik sveta starsev na sejo o"i? Jtttr- sveta stariev vabi:o ravnaterja zavoda ari drugega od njega poobrasdenega delavca,o predsednika sveta z'avoda, de svet starsev obravnlva vprasaqia s podrodij, za katere jepristojen svet zavoda oz. v drugrh primerih, t":. p"t"bno, da;"r;;; vprasanje na sejipredstavi predstavnik sveta zavoda, 
-v..v' se vvoquwa'

t 
ff: 

osebo, 6e je to potrebno za raqasnstev ali predstavitev posamezne todke dnevnega

Ravnatelj zavoda o1 9d 1J9ga pooblasdeni delavec se udeleiuje sej v okviru delovnihobveznosti in v tem okviru skrbi za zakonitost oeta srreta starsev.

20. dlen
Sklicevanje sej

seje sveta starsev sklicuje predsednik sveta in v njegovi odsotrosti njegov namestnik.

Predsednik sveta ie dolzan sklicati sejo sveta starsev, 6e to zahte va ll3dlanov sveta starsev aliravnatelj zavoda.

de na zahtevo raqateljl v nujnih in utemeljenih primerih predsednik sveta starsev oz. njegovnamestnik ne sklide seje sveta starSev, hdko r.-to rtrite ravnatelj ,*oiu. o utemeljenostisklica odloda svet pred obravnavo dnevnega reda tako sklicane sele.

seja sveta stariev'^t,l!i"-: g".0"#,rf*. pa dvakrat lefiro, in sicer v zadetku solskega letado konca septembra in v zadnjem trimesedju dt konca *"r..u mEa.

22.6ten
Vabilo na sejo mora vsebovati:
o naslov zavodain sveta;
r datum in delovodno Stevilko sklica;
o datum inuro seje sveta;
o navedbo prostora, vkaterem bo sejapotekala;
r dnevni red seje;
' navedbo prilozenih gradiv oz. gradiv, ki bodo posredovana dlanom kasneje;o usffezna pojasnila k posameznim todkam, de so potebna;
o podpis predsednika sveta oziroma drugega sklicatelja in pedat zavoda.

K vabilu se priloZijo ustrezra gradiva k posamezni todki.



Gradivo za sejo pripravi vodstvo zavada ali predlagatelji posameznih todk dnevnega reda in
dlani sveta star5ev, kadar gre zapisne ali ustne pritoZbe star5ev.

Pripombe, predloge in pritoZbe starSev oziroma skrbnikov udeleiencev izobraZevanj a zbtr4
tajniStvo zavoda in posamezn ELant na roditeljskih sestankjh, govorilnih urah ali v nujnih
primerih po telefonu.

Tajnica zavoda vpi5e prispelo po5to za sejo sveta starlev v delovodnik oz. vpisno knjigo po5te
in predsednika sveta star5ev nemudoma obvesti o prispeli po5ti.

23. i:len
redna seja

Vabilo in gradivo za seje sveta starsev se morajo poslati dlanom najkasneje 5 dni pred sejo (v
nadaljnjem besedilu: redna seja).

24. Elen
izredna seja

Predsednik sveta star5ev oz. drug sklicatelj lahko izjemoma sklide sejo sveta v kraj5em roku (v
nadaljnjem besedilu: inedna seja) v primerih, lrladar bi odlog obravnave in odloda4ia o
posameznem vpraSanju povzrodil zastd pri delu zavoda ali nenadomestljivo materialno
oziroma moralno Skodo zazavod ali za udeleZence izobraZevanja.

Sklicatelj seje iz prej3njega odstavka je dolZan v primeru sklica izredne seje utemeljiti razloge
za tak sklic.

25. dlen
korespondenina seja

Predsednik sveta star3ev lahko v primerih, ko je odlodanje o posamezni zadevi nujno, takoj
predlaga dlanom sveta glasovanje o posamezni zadevi tudi po po5ti (v nadaljnjem besedilu
korespondendna seja).

Predsednik sveta starSev v primeru iz prejSnjega odstavka oblikuje predlog odlodiwe in kratko
utemeljitev in ga v obliki glasovnice poSlje dlanom sveta v glasovanje.

Ctani sveta nemudoma vrnejo izpolnjeno glasovnico, na kateri jasno oznadijo svojo odloditev
predsedniku sveta.

Predsednik sveta starSev ugotovi izid glasovanja, o korespondendni seji pa napravi uradni
zaznamek.

Glasovanje po polti dlani sveta star5ev potrdijo na prvi naslednji redni ali izredni seji sveta.

26. dlen
Dnevni red



V primeru nesklepdnosti sveta star5ev ob zadetku seje predsedujodi odlodi, ali se seja preloii inkdaj se bo seja nadaljevala' de mora o posameznem vprasanju oaoeitrr, 
-r'oi*ot 

vedina dlanovsveta' odloditev 
.pa 

je nujno potrebna sprejeti, hrrko pred-sedujoei odl*i, da odsotni dlaninaknadno odlodajo po po5ti.

33. dlen
obravnava posamezne todke dnevnega_ redl se pridne z uvodno obrazloZitvijo predlagateljatodke. Predsedujodi po potrebi dopolni obrazloZitev in odpre rapapravoo zadevi.

K razpravi se lahko priglasijo dlani sveta star5ev in drugi prisotri, de so bili vabljeni na sejo vnrezi z zadevo, ki se obravnava.

vkljuiitev v ra{T,raYo dovoli predsedujodi po wstrem redu priglasitve, najprej dlanom sveta,nato pa 5e ostalim prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.

34. dlen
Predlagatelj todke dnevnega reda oz. razpravljalec (v nadaljevanju: razpravljalec) smeraqravljati le o vpraSanju, ki je na dnevnem,idu. 

"

(e mzptavljalec ne govori o za.devi, ki se obravnava v okviru todke dnevnega red4 gapredsedujodi opomni.

ie razpravljalec tudi po opominu krsi dolodbo prvega odstavka, mu lahko predsedujodiodvzarrc besedo.

35. dlen
Predsedujodi dovoli razpravo dlanu sveta star5ev ne glede na wsfiri red priglasitve, de:o Leri opozoriti na napako-ali Zeli popraviti nuu.dbo, ki po njegovemirneniu ni todna injepovzrodila nesporazum, ki vodi razpravo v napadno smer ali ieli podati osebno pojasnilo;. heli opozoriti na kriitev poslovnika ali krsiterrdnevnega reda.

ilan sveta starsev sme v primeru iz prej5njega odstavka ra4pravljati najved pet (5) minut.

Predsedujodi poda v primeru iz prejsnjega odstavka tega dlena pojasnilo glede navajane krsitveposlovnika ali dnevnega reda.

ie dlan sveta starSev ni.zadovolj-9nl pojasnilom predsedujodega, odlodi svet starsev v nrezi zzatrjevano lasitvijo poslovnika ali dnevnega redibrez obravnave. odloditev je sprejeta, de jezanjo glasovala vedina prisotnih dlanov sveta star5ev.

36. dlen
Ko predsedujodi ugotovi, da ni ved razpravljalcev za posamezno todko, obravnavo zakljudi inpredlaga v sprejem sklep o obravnavani zadevi.

Predlog sklepa oblikuje p-redsedujodi glede na stali5da, ki so jih v obravn avi iwazilidlani svetastarSev in mnenja drugrh razpravljalcev. Prediog tkl.pu i"tt o predlaga tudi predlagateljposameae todke dnevnega reda.

Po sprejetju ustreznega sklepa ali po kondani obravnavi zadeve, de o njej ni bilo potebnosprejeti pcsebne odloditve, predsedujodi preide na obra,mavo naslednje todieL dnevnem redu.



Dnevni red seje dolodi predsednik sveta starsev oz. drug sklicatelj. pri odlodanju dnevnega redauposteva svoj program dela, program dela zavoda v le'firem delovnem nadrtu in program delasveta zavod4 predloge ravnatelja oz. drugega pooblasdenega delavca in vse druge operativnenaloge zavodaoz. sveta star5ev.

Predlagani dnevni red na sklicu seje se lahko ob obravnavi le-tega spremeni in dopolni, lahkopa se posamezne todke z dnevnega ry{a umakrejo, de to zahtevip.iaugut"lj todke doi',o.!;reda in dlani sveta star5ev s tem,ogla5ulo.

ilani sveta starsev.po obravnavi T.il}rur*rin uwstiwi posameznih toek na dnevni redodlodajo z gtasovanjem o pofiditvi dnevnega trou. on.rroi red je sprejef de ga pofidi vedinaprisotnih dlanov sveta star5ev.

ie predlagani dnevni red ni.po{en, predsednik sveta sam dolodi todke dnevnega reda, ki jih jepotrebno nujno obravnavati in o njih odtodati.

Posamezne 'udt".^j:9:-1T.""j"'nt; *H"m red', ki je doloden v dnevnem redu. Med sejolahko svet starsev spremeni wstni ,id^obrarmavo poru*.-ih zadev, ki so na dnevnem redu.

Dnevni red vsake seje obvezn"',,rJ;'"ulfredqJe todke:
t' pregled zapisnika ̂4" seje in piegled uresnidiwe sklepov ter pofiditve le-tega;2. potrditev dnevnega redb;
3. pobude, predlogi in vpra5anja.

30. dlen
potek seje

sejo sveta starsev vodi predsednik sveta oz. v njegovi odsotnosti njegov namesfirik. v primeruodsotnosti obeh vodi sejo dlan sveta, ki ga doloel:o erani sveta na sami seji (v nadaljevanju:predsedujodi).

Predsedujodi lahko poda pred pridetkom seje pojasnila v nrezi z delom na seji ter v nrezt zdrugimi morebitnimi vpra5aqfi glede nalog.rret sLr5e,r.

31. dlen
Predsedujodilred pridetkom obravnave.$eyngsa reda ugotovi prisotnost dlanov sveta starsevin njegovo sklepdnost ter prisotnost drugih vabl3Jnih. 

--"

Predsedujodi ugotovi sklepdnost seje sveta tudi pred odlodaqjem o posameznih zadevah. Seja jesklepdna, de se seje udeleZi vedina vseh dlanov sveta starsev.

32. dlen
Predsedujodi prekine sejo' de svet ni sklepden, a je pohebno sprejeti posamezne odloditve zvedino vseh dianov, de so potrebna posveiovanja-in usklajevanja in de je potrebno pridobitidodatna strokovna mnenja aii pojasnila.



37. dlen
v primeru, ko je potue?"o 

? sprejey odloditve predhodno strokovno mnenje, dodatna razlagaali mnenje ustreznega izvedenci d obravnavu"i 
"ua*i-oziroma 

pridobitev dodatnih dokazil alidrugrh listin, predsedujodi prekine obravnavo zadeve in jo preloZina eno od naslednjih sej.

Ko svet starsev zahjudiz obra-rnavo vseh todk dnevnega reda, predsedujodi zakljudi sejo.

Predsedujodi skrbl,z; 
fd T.9 t.d:ittt"T. sveta in druge prisorne na seji sproti opoza{a nalasitve reda in od njih po potrebi iahtevaodsfianitev , ,"jr.

v primeru, da dlan sveta tu$ po opozorilu.nadaljuje z mote4iem in krsi red tudi na nasledqii
:#.#:fedujodi 

o tem obvesti drgun, ki ga ;. i"uoiil o".'irrr"oouui ,1er rahteva njegovo

w. oDLOiEN.rr,

39. dlen
tajno ali javno glasovanje

svet starlev sprejema svoje odloditve s.tajnim ali javnim glasovanjem. Glasuje se javno, razefide ved kot polovica navzodih zahtevatajno glaso"*r..--

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

itani sveta glasujejo >ZA< ali >PRorI( posamezlemu sklepu, lahko pa se glasovanja tudivzdriijo.

o predlogu se glasuje tako, da predsedujodi najprej pozove h glasovanju tiste dlane, ki so zasprejem predloga, nazadrje pa ugotovi, ari se je i;t*;lhnov-graso"*rj; izdrzal.

it 
{: v zvezis posameznim vprasanjem podanih ved razlidnih predlogov, se glasuje o vsakempredlogu posebej po wstnem ridu, kot ,o Lli predloZeni.

40. dlen
Izid glasovaqi a ugotovi predsedujodi.

Predlogje sprejet, de zanj glasuje pohebna vedina dlanov sveta starsev.

Svet starSev odloda:
1. z vedino glasov vseh dlanov sveta (v nadaljeva4iu: absolutna vedina):' o soglasju k predrogu ravnaterja o nadskndardoih ,toriwuh,' o predlogu programarunrojazavoda in o letnem delo,rnem nadrtu,o voli predstavnike star5ev v svet zavoda;

2. z vedino prisotnih dlungl-ou seji (v nadarjevanju: rerativna vedina):o o predlogu nadstandardnih programov,
' razpravlja o porodilih ravnatelja o vzgojno-izobrazevalni problematiki in v zvezi s tempodaja svoje predloge, pobude ter staii5da.



' obravnava pritoZbe star5ev v nrezi zvzgojno-izabrailevalnim delom inv wezis tem podaja
svoje predloge, pobude ter stali5da,

. daje predloge za oblikovanje programa sklada zavoda,

. o proceduralnih vpra5an$ih na seji weta star5ev,

. o drugrh zadevahrki jih opravlja.

41. dlen
usklajevalni postopek

ie-o predlogu na seji ni mogode dosedi soglasja potrebne vedine, o zadevi pa je nujno potrebno
odloditi, ker bi zavodu ali udeleZencem izobrahevania nurtrlu .r"oudo.rrtljid Skoda,
predsedujodi izvede usklajevalni postopek.

Svet star5ev irvoli 3-dlansko usklajevalno komisijo iamed dlanov, ki so proti predlogu oz. za
sprejem predloga in tistih, ki predlagajo drugadno ieiitev.

Komigija pripravi usklajen predlog ki je sprejemljiv za vedino dlanov sveta oz. po potrebi
proudi zakonitost predlaganih reiitev.

ee predlog tudi po uskladitvi ni sprejet, ga predsedujodi umakne z dnevnega reda, dlane sveta
star5ev pa opozori na mogode negativne posledice zamdi opustitve ododlwe sveta starsev o
zadevi.

VII. ZAPISIVKIN OI}PRAYKT SKLEPOV

42. dlen
zapisnik

O delu na seji sveta star5ev se pi5e zapisnik.

Zapisnik.obsega podatke o prisotrosti (s prilogo evidence prisotrih), dnevni red seje, podatke
o sprejetih predlogih, mnenjih, stati5dih in sklepih sveta stariev, izid, glasovar$a v posameznl
zadevi' zadolLitve in roke ter druge ugolovitve, pomembne za delo sve[ star5ev. V iapisnik se
lahko wrese ujavaposameznega dlana, de re-ta to izrecno zahteva.

Na zahtevo predsedujodega ali dlanov -se vpi5ejo v zapisnik tudi qjihove izjave in posebna
mnenja, de se ti ne strinjajo s sprejetim sklepom.

Zapisnik se lahko na naslednji seji ob njegovi obravnavi dopolni oz. spremeni, de tako odlodi
vedina prisotrih dlanov na prej5nji seji.

43. dlen
Zapisnik podpi5eta predseduj odi in zapisnikar.

Zapisnik pi5e tajnik sveta oz. delavec zavoda, ki ga dolodi ravnatelj.

Original zapisnika se hrani v arhivu sveta_ star5ev v prostorih tajnistva zavoda,kopije zapisnika
pa se poiljejo dlanom sveta star5ev in dtugrm predstavnikom organov zavoda-na katere se
nanaia, in sicer v roku 8 dni po seji sveta.



Ob originalu zapisnika se hranijo tudi gradiva za posamezno sejo sveta star5ev.

Zapisnik in gradiva s sej sveta star5ev se hranijo za obdobje, dolodeno s pravilnikom o 5olski
dokumentaciji.

44. dlen
pisni odpravki sklepov

Sklepi, ki jih je svet star5ev sprejel v nreziz odloditvami o zadevah, dolodenih v 1. todki
fretjega odstavka 40 dlena tega poslovnika v.zvezi s pritoZbami starsev, in sklepi, ki jih je
potrebno poslati drugim organizacij am oz. institucijam, se oblikujejo kot pisni oOjravli
sklepov.
Pisni odpravek sHepa pripravi tajnik sveta star3ev ali delavec, kr ga zato dolodi ravnatelj
zavoda.

45. dlen
Pisni odpravek sHepa obvezno vsebuje:
o naslov zavodain sveta star5ev,
r datum izdaje sklepa in Stevilko zadeve,
o navedbo datuma sprejema sklepa,
o naslov (vsebinska oznaditev sklepa),
o izrek sklepa (vsebina),
o obrazloZitev sklepa (kratka navedba razlogov za sprejem),
. podpis predsedujodega in higzavoda.

VItr. KOMISUE

46. dlen
Svet lahko imenuje stalne ali obdasne strokovne komisije.

Komisija na zahtevo sveta star5ev proudi posamemo vprasanje ali predlog, o katerem mora svet
starsev sprejeti ustrezno odloditev, in pripravi predloge resitev za ,pr"i"rl-

Komisija lahko v posameznrh zadevah_ opravi tudi posamema pripravljalna dejarya za
obravnavo in odlodanje na svetu starSev (npr. zbere potrebna gradiva opr*i razgovore ipd.),
spremlja iniwaja uresnidevanje sklepov sveta starSev-in v ,r"rir poru-" imi vpia5anji, ki ,;
v pristojnosti sveta star5ev, podaja svetu pobude in predloge.

DL SODELOVANJE SYETA Z DRUGIM ORGANI ZAVODA

47.6len
Svet starsev lahko v mezi s svojim delom stalno ali obdasno sodeluje z drugimi organi zavodaali delovnimi telesi ter po potrebi tudi z drugrmi organizacijami ali lnstituciiairri.

s9.a9f9vanje iz prej5njega odstavka izvaja svet star5ev s porodanjem stalisd in mnenj oz.odloditev na sejah sveta starsev oz. sejah drugih organov, i sodelovarryem pri uresnidevanju
sklepov sveta stariev oz. sklepov drugih orgunoi in pJdobno



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

X. KONENE DOLOEBE

48. dlen
Poslovnik je sprejef Ee zanj glasuje vedina dlanov sveta star5ev, in pridne veljati z dnem
sprejema. Na enak nadin se sprejemajo tudi dopolnitve in spremembe glede poslovnika.

Ljubljana, 22.9.2004 Predsednica sveta star5ev:
Barbara Stavs Krlnasee*"
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