
          Prav ila 
   o delu Sveta staršev
                  Viških vrtcev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. točka
S temi pravili se ureja konstituiranje sveta staršev Viških vrtcev (v nadaljnjem besedilu: Svet staršev), organizacija in način dela ter postopki 
za sprejemanje odločitev sveta staršev.

O vprašanjih v zvezi z delom in odločanjem Sveta staršev, ki niso urejena s predpisi oziroma s temi pravili, sproti odločijo člani Sveta staršev 
s posebnim sklepom.

2. točka
Svet staršev deluje kot organ za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 
po enega člana. Član je bodisi predstavnik posameznega oddelka, bodisi njegov namestnik. Predstavnika in namestnika starši izvolijo na 
prvem roditeljskem sestanku oddelka, za mandatno obdobje enega šolskega leta. Seje vodi predsednik Sveta staršev, v njegovi odsotnosti 
pa v dogovoru z njim njegov namestnik.

II. KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV

3. točka
Svet staršev se konstituira na prvi seji, ki jo skliče ravnatelj/ica in jo vodi do izvolitve predsednika novo konstituiranega sveta staršev.

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev
4. točka

Po konstituiranju izvoli Svet staršev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. Volitve predsednika Sveta staršev in njegovega 
namestnika so javne. Predlog kandidata lahko poda vsak prisoten član Sveta staršev, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s pre-
dlogom za njegovo kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se vpiše v zapisnik.
Svet najprej voli predsednika Sveta, nato namestnika. Če je izvoljeni predsednik predstavnik enot Jamova in Bičevje, potem je potrebno za 
namestnika kandidirati predstavnika iz enot Rožna Dolina, Hiša pri Ladji in Študentski domovi in obratno. 

5. točka
Za predsednika Sveta staršev oziroma namestnika predsednika je izvoljen kandidat, ki je prejel večino glasov vseh prisotnih članov Sveta. 
V primeru, da prejme več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi za kandidate, ki prejmejo največje število glasov. Če 
nobeden od kandidatov ne prejme večine glasov, se glasovanje ponovi o kandidatu, ki je prejel največje število glasov.
Izid glasovanja razglasi predsedujoči. Mandatna doba izvoljenega predsednika oziroma namestnika je eno šolsko leto.

26. točka
Odločitve, ki jih je Svet staršev sprejel v zvezi z odločitvami o posameznih predlogih, soglasjih, mnenjih in drugih nalogah, ki jih je potrebno 
poslati drugim organizacijam oziroma institucijam, se oblikuje kot pisne odpravke odločitev. Za to poskrbita predsednik oziroma njegov 
namestnik in vodstvo vrtca.

27. točka
Predsednik Sveta staršev mora v zvezi z delom Sveta staršev sodelovati z ravnateljem in drugimi pooblaščenimi osebami zavoda. Člani 
Sveta staršev neposredno sodelujejo z ravnateljem, če jih je Svet staršev pooblastil za izvedbo posamezne naloge.
 

VII. KONČNE DOLOČBE

28. točka
Pravila o delu Sveta staršev so sprejeta, če zanj glasuje večina članov Sveta staršev in ga na prvi naslednji seji potrdi Svet zavoda. Veljati 
prične s sprejetjem Sveta zavoda.
Na enak način se sprejemajo tudi dopolnitve in spremembe tega dokumenta. Te stopijo v veljavo z dnem potrditve na seji Sveta zavoda.
Z dnem uveljavitve tega dokumenta preneha veljati  akt Pravila o delu Sveta staršev Viških vrtcev št. 705/06,  z dne 19. 10. 2006.

29. točka
Za razlago določb teh pravil, v primeru dvoma o jasnosti posamezne določbe, je, v dogovoru s Svetom zavoda, pristojen Svet staršev.

 Številka:  532/11

 Sprejeto na 1. dopisni seji Sveta staršev dne: 5. 4. 2011
 Sprejeto na 9. dopisni seji Sveta zavoda dne: 12. 4. 2011
 Dokument je pričel veljati dne 12. 4. 2011.

Predsednik Sveta staršev:      Predsednik Sveta zavoda:

Katarina Kristan Črnigoj      Marjan Verč

Viški vrtci
Jamova cesta 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01/ 24 45 140
Fax: 01/ 24 45 156

E-mail: info@viskivrtci.si
Http://www.viskivrtci.si



6. točka
Tajništvo vrtca poskrbi, da dobita predsednik in namestnik v roku enega tedna po izvolitvi naslednje materiale: 
•  kopijo pravil o delu Sveta staršev sveta, 
•  podatke o oddelkih v vrtcih: ime vrtca in oddelka, vrsta oddelka, št. otrok, ime in priimek strokovnih delavcev, ime in priimek ter 

kontaktne informacije predstavnika in namestnika oddelka. 
•  imena in priimke ter kontaktne informacije ostalih strokovnih delavcev vrtca (ravnatelja/ice, pedagoškega vodje, psihologa, 

logopeda, itd.)

III. IZTEK MANDATA IN RAZREŠITEV ČLANA SVETA STARŠEV

7. točka
Članom Sveta staršev preneha mandat z iztekom enoletnega mandatnega obdobja, štetega od dneva konstituiranja Sveta staršev.
Posamezni član sveta staršev je lahko razrešen pred potekom mandata na lastno željo ali pa v primeru, da svojega otroka izpiše iz vrtca. 
Imenovanje nadomestnega člana se izvede po enakem postopku kot je določen v 2. točki teh pravil.
Če se član Sveta staršev neopravičeno ne udeleži treh vabljenih sej zaporedoma in ne poskrbi, da bi se jih udeležil njegov namestnik, 
Svet staršev o tem obvesti matični oddelek člana. Imenovanje novega člana se izvede po postopku v 2. točki tega dokumenta na prvem 
prihodnjem roditeljskem sestanku.
V primeru, da je razrešeni član Sveta bodisi predsednik, bodisi namestnik Sveta staršev, Svet na prvi prihodnji seji izvede volitve skladno 
s 4. točko tega dokumenta.

IV. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SVETA STARŠEV

8. točka
Svet staršev predstavlja in zastopa predsednik Sveta staršev, po njegovem pooblastilu pa njegov namestnik. 
Predsednik Sveta staršev sklicuje in vodi seje Sveta staršev, organizira izvedbo nalog Sveta staršev, usklajuje delo Sveta staršev z delom 
ravnatelja in drugih organov zavoda, podpisuje zapisnike s sestankov Sveta staršev, skrbi za uresničitev in izvedbo sklepov in dogovorov 
Sveta staršev. V odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge namestnik predsednika.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI SVETA STARŠEV 
IN ČLANOV SVETA STARŠEV KOT POSAMEZNIKOV

Naloge sveta staršev
9. točka

Svet staršev opravlja naslednje naloge:
•  predlaga nadstandardne programe,
•  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
•  daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
•  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
•  obravnava pritožbe, pohvale in predloge staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
•  voli predstavnike v svet vrtca,
•  opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Obveznosti in odgovornost članov sveta staršev
10. točka

Člani Sveta staršev so se dolžni udeleževati sej Sveta staršev in se predhodno posvetovati s starši oddelka, katerega predstavljajo. Svojo morebitno 
odsotnost na seji mora član Sveta predhodno sporočiti vodstvu zavoda ali sklicatelju/ici seje in se dogovoriti, da se seje udeleži namestnik. Če se 
seje ne moreta udeležiti ne predstavnik ne namestnik, naj predstavnik predsedniku predloži kratko pisno poročilo o delu v oddelku. Člani Sveta 
poročajo staršem oddelka o sklepih Sveta staršev na roditeljskih sestankih. 

Varovanje zaupnih in osebnih podatkov
11. točka

Člani Sveta staršev so dolžni varovati podatke, ki so s predpisi določeni kot zaupni in, ki jih kot zaupne določi Svet zavoda ali ravnatelj zavoda, 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99, 57/2001 in 59/2001), Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/2001 in 101/2003).
Kot zaupni podatki se vedno štejejo osebni podatki udeležencev vzgoje in izobraževanja ter delavcev zavoda, ki se vodijo v zbirkah osebnih 
podatkov, določenih v zakonu, in podatki o poslovanju zavoda.
Na gradivih za seje Sveta staršev vodstvo vrtca posebej označi zaupnost gradiva.

Sklicevanje sej
12. točka

Seje Sveta staršev se sklicuje v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda, po potrebi pa tudi izven načrtovanih rokov.
Prva in zadnja seja v šolskem letu sta skupni za vse enote zavoda, ostale seje pa imajo ločeno: 
• predstavniki oddelkov enote Rožna dolina, enote Študentski domovi in enote Hiša pri ladji zase  
• predstavniki oddelkov vrtcev Na Jamovi in vrtca Bičevje zase.
Ločene seje vodita predsednik sveta staršev oziroma namestnik predsednika. Vsak v svoji matični enoti.

13. točka
Seje Sveta sklicuje praviloma predsednik sveta in v njegovi odsotnosti njegov namestnik.
Predsednik Sveta je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahteva ena tretjina (1/3) članov sveta ali ravnatelj zavoda. V nasprotnem lahko le-to 
skliče ravnatelj zavoda. 

14. točka
Vabilo in gradiva za sejo Sveta staršev je potrebno poslati članom najkasneje šest (6) delovnih dni pred sejo. 
Posamezna gradiva, ki dodatno pojasnjujejo točke dnevnega reda, so lahko predložena tudi na sami seji.

15. točka
Predsednik Sveta na sejo poleg članov Sveta vabi ravnatelja zavoda in/ali drugega od njega pooblaščenega delavca. Ravnatelj zavoda oziroma 
pooblaščeni delavec se udeležujeta sej v okviru delovnih obveznosti in v tem okviru skrbi za zakonitost dela Sveta. 

16. točka
Predsednik Sveta staršev oziroma drug sklicatelj lahko izjemoma skliče izredno sejo Sveta staršev v krajšem roku (lahko tudi po telefonu ali 
e-pošti) v primerih, kadar bi odlog obravnave in odločanje o posameznem vprašanju povzročil zastoj pri delu zavoda ali nenadomestljivo 
materialno oziroma moralno škodo za zavod ali za udeležence v posameznem postopku.
Sklicatelj seje iz prejšnjega odstavka je dolžan v primeru sklica izredne seje utemeljiti razloge za tak sklic.

Dnevni red
17. točka

Dnevni red seje določi predsednik Sveta oziroma sklicatelj. Pri določanju dnevnega reda upošteva program dela zavoda v letnem delovnem 
načrtu, predloge ravnatelja oziroma drugega pooblaščenega delavca in vse druge operativne naloge zavoda oziroma članov Sveta staršev.
Predlagani dnevni red na sklicu seje se lahko ob obravnavi dnevnega reda spremeni ali dopolni z razširitvijo dnevnega reda, lahko pa se z 
dnevnega reda posamezne točke tudi umaknejo, če to zahteva predlagatelj točke dnevnega reda in če člani Sveta staršev s tem soglašajo.

18. točka
Člani Sveta staršev z glasovanjem odločajo o sprejemu dnevnega reda. Dnevni red je sprejet, če ga sprejme večina prisotnih članov. 
Če predlagani dnevni red ni sprejet, predsednik Sveta staršev na podlagi posvetovanja z ravnateljem sam določi točke dnevnega reda, ki jih je 
potrebno nujno obravnavati in o njih odločati.

19. točka
Posamezne zadeve se obravnavajo po vrstnem redu, ki je določen v dnevnem redu. Med sejo lahko Svet spremeni vrstni red za obravnavo 
posameznih zadev, ki so na dnevnem redu.

Potek seje
20. točka

Sejo Sveta vodi predsednik Sveta staršev oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči). 
V primeru odsotnostih obeh vodi sejo član Sveta, ki ga določijo člani Sveta na sami seji.

21. točka
Predsedujoči ugotovi sklepčnost seje Sveta. Seja je sklepčna, če se seje udeleži večina vseh članov Sveta.

22. točka
V primeru nesklepčnosti Sveta ob začetku seje, oziroma trenutku, v katerem seja postane nesklepčna, predsedujoči odloči ali se seja 
preloži oziroma prekine in kdaj se bo nadaljevala. Predsedujoči lahko odloči, da prisotni člani obravnavajo točko dnevnega reda in 
odločajo o predlogu sklepa, odsotni člani pa odločajo naknadno po pošti. 

Roditeljski sestanki
23. točka

Roditeljske sestanke oddelka skličeta skupaj predstavnik oddelka v Svetu staršev in vzgojitelj oddelka. Načrt sklicev roditeljskih 
sestankov je sestavni del letnega delovnega načrta Viških vrtcev.

VI. ZAPISNIK IN ODPRAVKI ODLOČITEV

Zapisnik
24. točka

O delu na seji Sveta se piše zapisnik. Zapisnik piše eden izmed članov Sveta (v nadaljnjem besedilu: zapisnikar), ki ga določi predsedujoči.
Zapisnik obsega podatke o prisotnosti, dnevni red seje, mnenja, stališča, sklepe, izid glasovanja, zadolžitve, roke, ter druge ugotovitve, 
pomembne za delo Sveta.

25. točka
Zapisnikar najkasneje v roku 10 dni oblikuje osnutek zapisnika, ki ga uskladi z ravnateljem in predsedujočim seje ter nato pripravi 
besedilo zapisnika za podpis. Predsedujoči in ravnatelj pred podpisom zapisnika preverita, ali izraža zapis dejanski potek seje Sveta in 
je zapis sklepov oblikovan v skladu z dejansko sprejetimi sklepi.
Zapisnik podpišeta predsedujoči in zapisnikar.
Original zapisnika se hrani v arhivu Sveta staršev v prostorih tajništva zavoda. Kopije zapisnika dobijo ravnatelj zavoda, predsednik 
in namestnik predsednika Sveta staršev ter posamezni predstavniki oddelkov, ki ga lahko, če zapisnik ne vsebuje zaupnih podatkov, 
posredujejo staršem v svoji skupini. V primeru, da zapisnik vsebuje podatke, ki so določeni kot zaupni oziroma osebni podatki, se to 
označi. Vodstvo vrtca posreduje zapisnik strokovnim delavcem in poskrbi za objavo zapisnika seje na oglasni deski za starše.


