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Na podlagi 6. elena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice, je svet star5ev Vrtca Jesenice,
na svoji 2. seji, dne 15. 1'1. 2017 sprejel

POSLOVNIK
O DELU SVETA STARSEV

VRTCA JESENIGE

I. SPLOSNE DOLOCBE
,t. 6len

S tem poslovnikom se ureja delo sveta starsev Vrtca Jesenice (v nadaljevanju besedila: svet), zlasti pa
konstituiranje, pravice in dolznosti dlanov sveta, sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje
odloditev, vzdzevanje reda na sejah, pisanje zapisnikov in pismenih odpravkov odloeitev sveta,
sodelovanje sveta v postopku imenovanja ravnatelja zavoda ter drugo pomembno za delo sveta.
O vpra5anjih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razre5itev pa je nujna za normalno delo sveta,
se elani sporazumejo na seji sveta.

2. 6len
Delo sveta je javno. Javnost se lahko omeji ali izkljuei le, de tako sklene svet v primeru, da je potrebno, v
skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev o katerih razpravlja.

3. 6ten
Svet opravua svoje delo na sejah. Seje se sklicu,iejo po potrebi - redne in izredne seje.

II. KONSTITUIRANJE SVETA
4. Cten

Clane sveta starsev - predstavnike oddelkov starsi oddelkov izvolijo na prvem roditeljskem sestanku
oddelka, ki mora biti izveden najkasneje do konca septembra tekodega solsiega reta.
Svet se konstituira, de je izvoljenih in na prvi seji prisotnih ved kot polovica vseh alanov sveta -predstavnikov oddelkov.

l. Verifikacija mandatov
5. Cten

Prvo sejo novoizvoljenega sveta sklide ravnatel.i zavoda, ko od razrednikov oz. vodij oddelkov prejme
obvestilo, da je izvoljenih ved kot polovica predstavnikov starsev oddelkov.
Ravnatelj mora prvo sejo sveta skricati najkasneje do konca oktobra tekodega sorskega reta.

6. Clen
Ravnatelj objavi in predstavi izvorjene drane sveta predstavnike starsev po odderkih.

7. Clen
Ravnatelj predlozi svetu pisno poroeiro o voritvah predstavnikov starsev odderkov.
Pisno poroeilo vsebuje podatke o- datumu roditeljskih sestankov po oddelkih, ime in priimek izvoljenegapredstavnika starsev in ime in priimek razredniki oziroma vodje oddelka, ki je vodit rooitaistisestanet,
na katerem so bile opravljene volitve. zaradi zagotavljanja ud-ele2be na seitankih .r"ti,'.. , toa"rr,
izvoli tudi namestnik predstavnika oddelka.
Posameznik je lahko predstavnik starsev v svetu le enega oddelka.
Ce mandat predstavnika v svetu starsev preneha pred iztekom dobe, ga do konca mandata nadomesti
namestnik predstav nika oddelka.

8. 6len
Clani sveta na predlog ravnatelja razglasijo z ugotovitvenim sklepom, da so verificirani mandati etanov
sveta.

2, lzvolatev predsednika in niegovega namestnika
9. trlen

Clani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.
Volitve predsednika in namestnika predsednika sojavne.
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Glasove Steje ravnatelj.

10. e len

Po Stetju glasov ravnateljjavno objavi rezultat in ga protokolira v zapisnik seie.

11.6len

Kandidat za predsednika sveta oz. njegovega namestnika je izvoljen, de je zanj glasovala ve6 kot
polovica vseh prisotnih alanov sveta.

Ce ie predlaganih ved kandidatov, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne veeine, se opravi
novo glasovanje. V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila najveeje Stevilo glasov.

ee sta v prvem krogu glasovanja predlagana le dva kandidata, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil
potrebne veiine, se v drugi krog glasovanja uvrsti kandidat z najveejim Stevilom glasov.

de je na prvem glasovanju dobilo dvoje ali ved kandidatov enako najvisjo Stevilo glasov, se glasovanje o

teh kandidatih ponovi.

Ce kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne veeine iz 1. odstavka tega elena, se oblikuie nov predlog

kandidata oziroma kandidatov 
i2. elen

Po iaiolitvi predsednika in namestnika ravnatelj razglasi, da je tako konstituiran svet starsev za tekoee

Solsko leto.

Po razglasitvi izida glasovania prevzame vodenje seje novoizvoljeni predsednik

III. PRAVICE IN DOLZNOST! CLANOV SVETA
13.6len

Clani sveta imajo pravico in dol2nost prisostvovati sejam sveta, predlagati zadeve, .ki.naj se uvrstijo v

predlog dnevnega reda, odlodati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravliati druge naloge, za

laterelin ie zaO6tZil svet skladno z dolodbami tega poslovnika, zakona, pravil ali drugega akta zavoda

14.6len

elani sveta imajo pravico postaviti svetu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu ali organu zavoda

ati- preotagatetju ootoeive, ki nai bi jo spre.iel syet, vpgialja, pobude in predloge, ki se nanasajo na delo

sveia, na delo zavoda ter na predloge odlocitev, ki naj bi jih spre.lel svet'

15. Elen

Na vsaki seji sveta mora biti predvidena posebna toaka dnevnega reda za predloge, pobude in vprasanja

dlanov ter aas za njihovo postavljenje in dajanje odgovorov nanje'

Na zastavl.jeno vprasanje se lahko odgovori na seji, ee to ni mogoee pa (pisno) v roku naivea 30 dni.

16' 6len

elan sveta je dolzan varovati uradno tajnost in druge podatke, ki Stejelo za varovane- podatke (osebni

poO"tf.i O"fJr"*, otrok, star5ev ipd.), s katerimi se seznani pri svojem delu v svetu star5ev.

o tem, katero gradivo ali podatek oz. podatki stejejo za uradno tajnost ali so varovani, odloei na predlog

ravnatelja, v skladu s predpisi, predsednik sveta.

Gradivo,kivsebujevarovanepodatke,moranositioznako,dagrezagradivozvarovanimipodatki.

IV, DELO SVETA
t. Delo predsednika svcta

17. alen

Predsednik sveta skrbi za nemoteno delo sveta starsev.

V ta namen:
. daje iniciative za razpravljanje o doloaenih vprasanjih in predlaga dnevni red seie,

. skrbi za pripravo sei sveta,

. sklicuje seje sveta in jih vodi,

. usklaju.ie delo sveta z drugimi organi zavoda,
o podpisuje pisne odpravke odloeitev, ki jih sprejema svet,
. opravljadiuge naloge, dolo6ene s pravili, tem poslovnikom in drugimi splo5nimi akti zavoda.

18.6len

V odsotnosti predsednika sveta opravlja njegove naloge niegov namestnik'
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2. Prlprave na selo
19.6len

Prvo (konstituantno) sejo sveta skli6e ravnatelj, ki seio tudi otvori.

V nadaljevanju, do izvolitve novega predsednika, vodi prvo sejo sveta ravnatelj.

20. dlen

Seje sveta sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta.

21. 6len

Pred sejo sveta se dlanom poslje pisno vabilo s predlogom dnevnega reda ter elektronsko vabilo z
gradivom za sejo sveta.

Vabilo z gradivom se elanom sveta poslle najmanj 7 dni pred sejo sveta.

V izjemnih primerih, ko to terjalo nepredvidene okolisdine ali potrebe po takojsnjem sklicu seje, se lahko
sklide seja sveta v krajsem roku po telefonu ali s telegramom.

22. i;len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta glede na potrebe, na podlagi sklepa sveta, na pobudo organov
zavoda, na zahtevo ravnatelja zavoda, ustanovitelja ali na zahtevo ene tretjine alanov sveta.

Ce predsednik ali namestnik predsednika sveta odkloni sklic seje, zadeve z dnevnega reda
predlaganega sklica pa so nu.ine, vezane na rok in lahko povzrodijo tudi materialno Skodo (kazni ipd.),
skliee sejo sveta ravnatelj.

V primeru iz drugega odstavka tega dlena mora svet na svoji prvi seji odloaati o zaupnici predsedniku oz.
namestniku predsednika.

23. dlen

Predlagatelj dnevnega reda oziroma posamezne toake dnevnega reda seje svela, mora pripraviti pisno
gradivo za obravnavo na svetu s kratko pisno obrazlozivijo in predlogom odloeitve.

Ugovori na svet, mnenja, predlogi in stalisda, pritozbe ter drugi dopisi, naslovljeni na svet, se zbira.io v
tajni5tvu zavoda, za obravnavo na svetu pa jih oMela predsednik sveta v sodelovanju z ravnateliem.

Ce je v zvezi z zadevo iz predhodnega odstavka tega 6lena potrebno zagotoviti sodelovanje
strokovniaka ali pridobiti strokovno mnenje, ravnatelj zagotovi tako sodelovanje ali mnenie in skupaj s
predsednikom sveta dolodi naain sodelovanja strokovnjaka.

24.6len
Predlogi todk dnevnega reda seje sveta, gradivo zanje in druge zadeve naslovljene na svet, se zbirajo v
tajniStvu zavoda.

Tajnica zavoda obveada predsednika sveta in ravnatel.ia o prispelih predlogih in gradivu za toeke
dnevnega reda seje sveta ter o drugih zadevah, naslovljenih na svet.

Na dnevni red seje sveta predsednik sveta uvrsti tiste predloge in zadeve, ki so obrazlo2ene in
opremljene s potrebnim gradivom. Nepopolni predlog toake dnevnega reda ali gradivo za obravnavo na
seji sveta lahko predsednik zavrne, razen ee predlagatelj poda pisno obrazloZitev, gradivo pa predloZi na
sami seji. O zavrnitvi nepopolnega predloga toake dnevnega reda ali pomanjkljivega gradiva za dnevni
red seje sveta obvesti predlagatelja predsednik sveta in ga pozove, da predlog oziroma gradivo dopolni,
da bo zrelo za obravnavo in odlocan,ie na svetu.

25. 6len

Predlagatelj toeke dnevnega reda seje sveta ali elan sveta, ki ga doloei predsednik ali predsednik sveta
sam, mora na seji sveta obrazloziti predlog, ki ga Je podal ali je podan in predlagati svetu v sprejem
odloditev.

26. alen

Predlog odloaitve sveta starsev je lahko podan tudi v alternativni obliki.

3. Potek seje
27. e|en

Sejo sveta vodi predsednik sveta. Ce je predsednik zadZan, vodi seio njegov namestnik.

Ce je zadrZan tudi namestnik predsednika, vodi sejo elan sveta, ki ga na sami seji doloei svet.

28.6len
Ob pridetku seje predsednik sveta ugotovi sklepcnost sveta in odsotnost alanov.



Stran 6

Svet je sklepeen, 6e je prisotna ve6 kot polovica dlanov sveta.

Ce svet ni sklepien, se sejo ponovno skliCe v roku 7-ih dni. Ce predsednik sveta odlodi, se lahko sklide
tudi korespondendna seja.

29. 6len
Svet sprejme dnevni red.

Vsi vabljeni na sejo lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.

30. Clen

Pod todko 1 dnevnega reda obravnavajo in potrdijo 6lani sveta zapisnik prejsnje seje sveta.

Pod todko 2 dnevnega reda so predlogi, pobude in vprasanja dlanov sveta.

Pod druge toeke dnevnega reda se uvrstijo zadeve, pre.lete za obravnavo na svetu, po dasovnem
zaporedju pre.jema v tajnistvu zavoda.

Zadnja toika dnevnega reda je todka razno. Pod to todko se obravnava.io trenutna vprasanja na pobudo
povabljenih ali zadeve, kijih ni bilo mogoee uvrstiti v druge toeke dnevnega reda.

31. 6lena

Ob obravnavi posamezne toeke dnevnega reda lahko predsednik sveta pozove predlagatelja ali delavca,
ki ga doloei predsednik sveta (wodniear), da poda krajso obrazlozitev in dodatna pojasnila.

Ko uvodnidar konea z obrazloriviio, predsednik odpre razpravo.

32. Elen

Na seji lahko razpravlla samo tisti, ki se je prijavil k razpravi in ki mu je predsednik sveta dal besedo.

V ,azptavi lahko sodelujejo vsi vabljeni na sejo sveta, ki jim predsednik sveta da besedo.

Predsednik sveta daje besedo po vrsti pruav k razpravi.

33. Ilen
Clan sveta, ki Zeli govoriti o krsivi poslovnika ali dnevnega reda, dobi besedo tako.,, ko zaprosi zanjo.

Predsednik sveta je dolzan dati pojasnilo glede krsitve poslovnika ali dnevnega reda takoj.

Ce 6lan sveta ni zadovoljen z danim pojasnilom o tem vpra5anju odloai svet.

34. ilen
Razpravljalec sme razpravljati le o vprasanjih oziroma zadevah v okviru posamezne todke dnevnega
reda.

Ce se razpravljalec oddalji od vprasanja, ki se obravnava, ga predsednik opozori naj se dZi dnevnega
reda.

Ce se razpravljalec opozorilu ne odzove, mu lahko predsednik odvzame besedo.

O morebitnem ugovoru raz pravljalca odloaa svet.

35. Clen

Predsednik skrbi, da razpravljalca nihde ne ovira pri razpravi oziroma govoru.

Svet lahko odloei, da sme posamezni razpravljalec razpravljati o istem vprasanju le enkrat, lahko pa

trajanje posamezne razprave easovno omeji.

36. elen

Predsednik zakljuci razpravo, ko ugotovi, da za tazp?vo ni vea pri.iavljenih razpravljalcev.

Svet lahko na predlog predsednika ali posameznega dlana sklene, da se razprava o posameznem
vpraSanju iz dnevnega reda konda tudi prej, preden o tem razpravljajo vsi prijavljeni razpravl.ialci, 6e je
vpraknje dovolj razdisaeno, da je zrelo za odloaanje.

37. dlen

Svet lahko razpravo o posameznem vprasanju prekine, 6e se pokaze, da ie za odloaanje o stvari
oziroma o predlogu odloditve treba dobiti nove podatke ali dopolniti gradivo za razpravo.

38. alen

Svet lahko odloei, da bo razpravljal o dveh ali ved toekah dnevnega reda skupaj, de je vsebina todk
dnevnega reda med seboj povezana.

Glasovanie o predlogih odlooitev po posameznih toakah dnevnega reda, se ne glede na skupno
obravnavanje, opravi lodeno po posameznih toekah.

6
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39. 6len

Med tekom (azptave lahko predlagatelj odlo6itue vsak 6as umakne svoj predlog.

Ob umiku predloga, svet brez odloditve preide na obravnavo naslednje todke dnevnega reda, ali pa
odloei da se razprava nadalju.ie oziroma da se odlodi o predlogu.

40. dlen
Razprava o predlogu odloeifue (o zadevi todke dnevnega reda) se na seji sveta kon6a tako, da svet:. sprejme predlog odloditve v predlagani obliki,
. sprejme predlog odloditve z dopolnitvami in spremembami danimi v razpravi,. zavtne predlog v celoti ali ga umakne zdnevnega reda zaradi nadaljniega proueevanja,
. preide na naslednjo to6ko dnevnega reda, ee je predlog umaknjen,. sprejme sklep, da se odloaitev o predlogu odlozi do naslednje se.ie sveta.

41. e ten

Ko so izarpane vse to6ke dnevnega reda, predsednik zakljuai sejo sveta.

4. Vzdrievanie reda na seii
42. Elen

Za red na seji skrbi predsednik. Za krSitev reda na seji se smejo izrekati naslednji ukrepi: opomin,
odvzem besede in odstranitev s seje.

43. dlen
Predsednik izreae opomin razpravljalcu, ki govori, deprav mu ni dal besede, udelezencu seje, ki seze
govorniku v besedo ali drugade krSi red na seji ali dolo6be tega poslovnika.
Besedo se vzame udelezencu g9j-e, ki s svo.jo razpravo oziroma govorom krsi red in dolodbe tega
poslovnika, deprav .je bil na isti seji Ze dvakrat opomnjen.
ee udele2enec seje tudi po odvzemu besede ne preneha krslti reda in motiti dela na se.ii ali hudo Zali
svet oziroma prisotne, ga svet lahko odstrani s seje.

zl4. 6len
ee predsednik ne more ohraniti reda na seji z ukrepi iz predhodnih dlenov tega poslovnika, lahko prekine
sejo.

ee tudi v nadaljevanju seje ni mogode ohraniti reda, presednik zakljudi sejo.

5. Spreiemanje odtoditev
45. eten

Svet je sklepeen in veljavno odloda, ae je na seji navzodih ved kot polovica vseh elanov sveta.
Predstavniki oddelkov, ki so zaposleni v vrtcu, lahko zastopajo oddelek na sestankih sveta starsev,vendar nimajo pravice glasovati.

46. 6len
Po kondani razpravi da predsednik predlog odloaitve na glasovanje.
Predsednik lahko tudi po kondani razpravi predlaga, da se o predlogu se ne glasuje kadar sodi, da bi bilopotrebno opraviti Se dodatna usklajevanla med elini.
ee.je o posamezni odloditvi podanih.vea predlogov, se glasuje o vsakem predlogu posebej in srcer po
vrstnem redu, po katerem so bili predlo2eni.

47. dlen
Predlog za dopolnitev ali spremembo tega poslovnika, mora biti predlozen v pisni obllki ali na sami seji
citiran v zapisnik, v besedilu, ki bi naj nadomestilo besedilo tega poslovnika.
Predlagatelj spremembe rahko predlagano spremembo med obravnavo tudi spreminja, dopornjuje
oziroma jo umakne.

48.6len
Po koneani razpravi svet odloda o predlogu spremembe besedila tega poslovnika.
ce je k predlogu sprememb predrozenih vea amandmajev, predsednik sveta da na glasovanje najprej
amandma, ki najbolj odstopa od predlagane reiitve in po tein t<riterrlu predaja na gralovani; Je oruge
amandmaje.

Sprejeti amandmaji postanejo sestavni del predloga.
Po kondanem glasovanju o amandmajih odloda svet o predlogu odloaitve v celoti.

6"
,< 
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49.6len

Preden se priane glasovanje, predsednik objavi besedilo predloga odlodive, o katerem se odloea.

50. ilen
Glasuje se praviloma javno. Svet lahko z veeino glasov prisotnih dlanov na predlog vsaj dveh olanov
odlodi, da se o posameznem predlogu odloditve glasuje tajno.

51. dlen

Javno glasujejo 6lani sveta tako, da jih predsednik pozove, da se najprej izreeejo tisti, ki so za sprejem
predloga, nato tisti, ki so proti sprejemu predloga in na kancu tisti, ki so se vzdr2ali

Clani glasujejo z dvigom rok. 
52. eten

pri odloditvi, da se glasuje tajno z glasovnicami, tajnica pripravi toliko glasovnic, kolikor je navzoeih

dlanov z besedilom predloga odlocitve ter z oznaobama "Glasujem za" in )Glasujem proti". Glasovnice

tajnica razdeli dlanom, ki obkroZijo tisto oznadbo, za katero so se odloeili.

53. ilen
po kondanem glasovanju ugotovi predsednik sveta izid glasovanja in na podlagi tega rezultata razglasi

ali je predlog, o katerem ie svet glasoval, sprejet ali zavrnjen.

54. dlen

odloeitev je sprejeta, ee je zanio glasovalo vee kot polovica vseh prisotnih dlanov sveta.

6. usklaievalni postopek 
55. eten

Kadar je nujno spreieti ponujeni predlog odloeitve, ker je vezan na rok in bi njegova prelozitev na

nasled;jo silo zavoOu Skodovala, o vsebini predloga odloeive pa na seji ni mogode dose'i soglasja,

svet izvede usklajevalni postopek.

V ta namen predsednik sveta predlaga v izvolitev triclansko usklajevalno komisijo izmed elanov sveta in

sicer izmed tistih, ki so proti predl6gu odlo6iVe in tistih, ki so za predlog, ter tistih, ki predlagajo

spremembe predloga.

56. dlen

Predsednik sveta prekine sejo sveta in nalozi usklajevalni komisiii nalogo, da sporni predlog odlocitve

preoblikuje tako, da bo sprejemljiv za veeino clanov sveta'

usklajevalna komisua pripravi predlog odloditve v besedilu, za katerega glasu.iejo vsi trije 6lani komisiie

57. 6len

Usklajen predlog odloditve predsednik usklajevalne komisije preda predsedniku sveta' ki v nadaljevaniu

seje ponovi glasovanje o spremenjenem predlogu odloeitve.

Ce tudi po uskladitvi na usklajevalni komisiii, predlog odloCitve ni sprejet, se umakne z dnevnega reda,

pri tem pa se 6lane sveta obvesti o moznih posledicah nesprejema'

7. Korespondenina seia 
58. Eten

v iz.lemnih primerih, ko to terjaio nepredvidljive okolisaine ali potrebe po takojsniem sklicu se.ie, se lahko

seja sveta izvede na korespondeneen naein.

59. 6len

Predsednik sveta skupaj s tajnico oblikuje predlog odloditve tako, da lahko dlan s povratno informacijo

lpiino, Oo telefonu, faxu ali e-po5ti) sporo8i svole strinjanie ali zavrnitev predloga. V pozivu se doloei

dasovna omejitev odziva.

o0. elen

o mnenjih in glasovanju elanov sveta na korenspondencni seji sveta se opravijo uradni zaznamki.

61. 6len

svet starsev mora sprejete odloeiwe, na koresponden.en nadin opravljeni seji, zapisnisko potrditi in

protokolirati sprejeto odloditev na prvi naslednji seji.
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8. Zaplenik ln sklepi
62. ilen

O delu na seji sveta se pise zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje, sklepenosti
oziroma prisotnosti 6lanov, dnevnemu redu seje, razpravljalcih, ki so sodelovali v razpravi, sprejetih
odlocivah, izidih glasovania ter o drugih pomembnih doga.ianjih na seji.

Clan sveta, ki je na seji izrazil posebno mnenje, lahko zahteva, naj se bisveni del njegove izjave vpise v
zapisnik. Z dovoljenjem predsednika sveta lahko svoje mnenje citira v zapisnik.

Zapisnik seje pise tajnica zavoda.

Zapisnik podpiseta predsednik sveta in zapisnikar.

63. 6len

Zapisniki sej sveta se s celotno dokumentacijo hranijo v arhivu sveta kot dokumenti trajne vrednosti.

64.6len
Odloaitve sveta, s katerimi se odlodi o pravici, obveznosti, prosnji ali drugi vlogi naslovljeni na svet, se v
obliki pismenega odpravka posljejo tistim, na katere se nanasajo ter drugim zainteresiranim.

65. Clen

Odloditve sveta, protokolirane v zapisniku se Stevil6ijo tako, da ima odloditev Stevilko zaporedne seje
sveta ter zaporedno Stevilko toeke dnevnega reda.

Pismeni odpravek odloditve sveta je ostevilaen z delovodno stevilko, ki jo dodeli zavod.
Pismeni odpravek odloeitve sveta pripravi tajnica, podpise pa predsednik sveta.

V. POSTOPEK VOLITEV PREDSTAVNIKOV STARSEV V SVET ZAVODA
66. alen

Svet starsev izvoli tri (3) predstavnike starsev v svet zavoda.

Kandidate za predstavnike starsev v svetu zavoda lahko predlagajo:
. starsi na roditeljskem sestanku posameznega oddelka,
. vsak posamezen 6lan sveta starsev,
. najmani_ ('10) starsev otrok vkljudenih v zavod.

Predstavnike starsev v svetu zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost starsev podruznienih Sol
(enot v(ca) (ali: zastopanost starsev po triadah, zastopanost starsev po starostnih obdobjih ipd.).
Predstavnike starsev v svet zavoda vo{i svet starsev javno. Voli se tako, da predsednik sveta starsev, ko
zakuudi postopek zbiranja predlogov za kandidate, kandidate razvrsti po abecednem vrstnem redu
priimkov in pozove dlane sveta starsev, da glasujejo za posameznega kandidata s seznama predlaganih
kandidatov.

Za elana sveta zavoda, predstavnika starsev, so izvoljeni tisti trije kandidati, ki so dobili najvisje Stevilo
glasov. Ce sta dva kandidata (tretji in detrti) dobila enako Stevilo glasov, se glasovanje za njiju ponovi.
lzvoljen je tisti od njiju, kije dobil veeje Stevito glasov.

O izvolitvi predstavnikov starsev v svet zavoda predsednik sveta starsev obvesti ravnatelja zavoda tako,
da mu preda zapisnik seje sveta starsev, na kateri so bili predstavniki ialoljeni.

67. Clen

Svet starsev izvoli predstavnike starsev v svet zavoda za mandatno dobo Stirih (4) let. Mandat
predstavnikov starsev v svetu starsev zadne tedi dan po izteku oz. prenehanju mandata starim oz.
predhodnim predstavnikom starsev v svetu zavoda oziroma dan po dnevu izvolitve.
lsti predstavnik starsev je lahko v svet zavoda izvoljen najvec dvakrat zapored.
Mandat predstavnika starsev v svelu zavoda pred iaekom dobe, za katero je izvoljen, preneha:
. z odpoklicom,
. z odstopom,
. z izgubo statusa udenca (varovanca) zavoda, katerega stars je dlan sveta zavoda.
Svet starSev lahko odpokllde predstavnika starSev v svetu zavoda, de se ta ne udele2uje redno sej sveta
zavoda, 6e pri delu in odlocanju na svetu zavoda ne uposteva stalisaa sveta starsev ali 6e kako drugaee
krsi nadela predstavnistva starsev v svetu zavoda.
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Predstavnik starsev v svetu zavoda lahko odstopi s funkcr.ie tako, da poda izjavo na zapisnik na sami seji
sveta starsev ali poda pisno izjavo, da odstopa. Predstavnik sveta starsev ni dolzan utemeljevati
razlogov za odstop.

Predstavniku starsev v svetu zavoda preneha mandat dan po dnevu, ko otrok,_digar stars je predstavnik,
preneha obiskovati zavod oziroma izgubi status u6enca (varovanca) zavoda. ee ima predstavnik starsev
v svetu zavoda v zavodu dva ali vee otrok, mu preneha mandat v svetu zavoda, ko izgubi status ucenca
(varovanca) tisti otrok, iz 6igar oddelka je bil predstavnik kandidiran bodisi v svet starsev bodisi v svet
zavoda.

Svet starsev ob predaasnem prenehanju mandata predstavnika starsev v svetu zavoda izvoli novega
predstavnika starsev v svetu zavoda za dobo do izteka mandata svetu zavoda.

Vt. POSTOPEK OBLIKOVANJA MNENJA O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA
68. elen

Svet zavoda naslovi pisno zahtevo za oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja zavoda na svet

starsev in k zahtevi prilozi:

- vloge oziroma prosnie (kandidature) vseh kandidatov, ki izpolnjuJeJo razpisne pogoje za ravnatelja,

- programe vodenja vseh kandidatov, za katere se mora oblikovati mnenje.

Tajniitvo zavoda takoj obvesti predsednika sveta starsev o prejeti zahtevi.

Svet star6ev mora mnenje o kandidatih za ravnatelja posredovati svetu v roku 20 dni od dneva, ko

prejme zahtevo za oblikovanje mnenja.

predsednik sveta po prouaitvi pisne zahteve za oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja in
pregledu priloZene dokumentacije sklice sejo sveta in odloei, po posvetu z ravnateljem zavoda, ali bo na

ielJ sveti povabil na predstaviiev kandidate ali pa bo predlog odlo6itev o predstavitvi kandidatov pred

oblikovanlem mnenja na svetu uvrstil na dnevni red seje, ali pa bo o tem vprasanju opravil

korespondendno sejo.

ee predsednik obenem s sklicem seje sveta na sejo sveta povabi na predstavitev kandidate, dolodivrstni

red predstavitve po abecednem redu priimkov kandidatov in doloai ias, namenjen posameznemu

kandidatu, da predstavi svoj program vodenja.

ee predsednik sklide sejo sveta s predlogom odlooitve o predstavitvi kandidatov, mora svet na seji, ee

sprejeme oOloditev o predstavitvi kandidatov, doloiiti vrstni red predstavitev in cas trajanja predstavitue.

Vabilu na sejo sveta starsev mora predsednik priloziti vloge kandidatov in programe vodenla kandidatov.

69. dlen

ee svet odloii, da bo mnenje o kandidatih oblikoval zgolj na podlagi proueiNe programov vodenja

kandidatov, predsednik svet'a pod todko dnevnega reda oblikovanja mnenj o kandidatih' zaene

obravnavo tb6t<e tafo, da p6 abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, prebere vlogo

posameznega kandidata in njegov program vodenja.

po predstavitvi vloge in programa vodenja predsednik sveta odpre tazptavo o kandidaturi kandidata in

njegovem programu vodenja zavoda.

Ko je razprava o posamezni kandidatun kandidata in n.iegovemu programu vodenja izdrpana, predsednik

sveia preide na obravnavo naslednje kandidature in programa vodenja zavoda'

po obravnavi vseh kandidatur in programov vodenja vseh kandidatov, predsednik sveta odpre razpravo,

v katen lahko 6lani sveta obrazloZi.lo svoja videnja in mnenja o kandidaturah med sabo in o primerjavi

posameznih programov vodenja med sabo.

Po zakl.iudku tazptave in medsebojnih primerjav kandidatur in programov vodenja, predsednik pozove

dtane sveta, da llasujejo o mnenlu h kandidaturam tako, da glasujejo kandidaturo katerega kandidata

podpirajo oziroma h kateri kandidaturi daiejo svoje podporno mnenje.

e lani sveta o mnen.iu glasujejo javno.

Predsednik daje na glasovanje o mnenju za kandidate po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.

Rezultati glasovanja o mnenju se sproti zapisujejo v zapisnik sveta.

elani sveta se lahko na predlog predsednika ali najmanj 1/3 prisotnih alanov sveta odlodijo, z vedino

glasov prisotnih na seji sveta, da bo glasovanje o mnenju tajno
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70. 6len

Ce se svet odlodi, da bo o mnenju glasoval tajno, predsednik sveta (ali zapisnika| pripravi glasovnice.

Na glasovnice se vpiSejo priimki in imena kandidatov po zaporednih Stevilkah in po abecednem redu
priimkov in navodilo, da se glasuje tako, da se obkrozi zaporedna Stevilka pred priimkom kandidata za
katerega elan glasuje, ter opozorilo, da se lahko glasuje le za enega kandidata ter da bodo glasovnice, iz
katerih ne bo razvidna volja glasovalca, neveljavne.

Glasovnice morajo biti Zigosane z Zigom zavoda, Stevilo pripravljenih glasovnic pa protokolirano v
zapisnik.

Glasovnice se razdelijo prisotnim dlanom sveta. Clani sveta po glasovanju oddajo glasovnice na mizo
pred predsednika sveta.

Oddane glasovnice najprej presteje in nato prebere vsako posebej predsednik sveta.
Stevilo oddanih glasovnic se vpise v zapisnik seje sveta. V zapisnik seje sveta se zapise Stevilo glasov,
ki jih je prejel vsak posamezen kandidat.

Predsednik sveta po Stequ glasov razglasi rezultat glasovanja. Razgla5eni rezultat glasovanja se vpi5e v
zapisnik sveta.

71. 6len
Po kondanem glasovanju in razglasivi rezultatov glasovanja predsednik sveta pozove 6lane sveta, da
glede na izid glasovanja, izrazijo svoja mnenja, ki bodo slu2ila za pripravo pisne obrazlozitve mnenja.
Predsednik sveta pozove elane sveta, da s svojim iztaianjem mnenja poudarijo tiste okolisaine
posamezne kandidature in programa vodenja, ki so jih v primerjavi z drugimi bolj prepridale pri odloditvi
za mnenje (pozitivno definiranje mnenj).

Predsednik sveta po zakllueku izrazanja mnenj dlanov povzame izraiena mnenja v enotno mnenje in to
narekuje v zapisnik, pri iemer 6lane sveta pou6i, da bo tako protokolirano enotno mnenje v zapisniku
sveta sluzilo za pisno obrazlozitev mnenja, ki bo posredovano svetu zavoda.

VIt. KONENE DOLOCBE
72. e|€n

Ta poslovnik se lahko spremeni ali dopolni na predlog posameznega dlana sveta star6ev, na predlog
ravnatelja zavoda ali na predlog sveta zavoda.

Spremembe in dopolnive tega poslovnika se sprelema.io po postopku, ki velja za sprejem tega
poslovnika.

73. alen
Po spremembah in dopolnitvah tega poslovnika se v roku 3Gih dni od dneva sprejema sprememb in
dopolnitev, vsakokrat pripravi preaiSdeno besedilo poslovnika.

Predisdeno besedilo poslovnika pripravi strokovna slu2ba zavoda, potrdi pa ga svet starsev.
spremembe in dopolnitve poslovnika zadnejo veljati za prvo sejo sveta starsev po seji sprejema
sprememb in dopolnitev.

74. elen
Ta poslovnik zadne veljati 8. dan po sprejemu na svetu starsev.

Jesenice, 23. 11. 2017

Rav nateljica Vrtca Jesenice:

YyigKramar, dipl. vzg.
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