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Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 42., 43., 52. in 53. 

člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vodice (Uradno 

glasilo Občine Vodice, št. 03/15), je Svet staršev Osnovne šole Vodice na seji dne 22. 9. 2015, 

sprejel naslednje 

 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

Poslovnika o delu Sveta staršev zavoda Osnovna šola Vodice 

 
 

1. člen 

V Poslovniku o delu Sveta staršev zavoda Osnovna šola Vodice (številka 329-1/2009, z dne 24. 

september 2009) se v 2. členu v drugem odstavku črta besedilo »(UPB5, Ur.l. 16/07 in 36/08)«. 

 

2. člen 

V 2. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi:  

»Zapisniki sej sveta staršev se lahko objavijo tudi na spletni strani zavoda.«. 

 

3. člen 

V prvem odstavku 4. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi: 

»V vsakem od oddelkov starši izvolijo ali potrdijo tudi namestnika predstavnika staršev v svetu 

zavoda.«. 

 

Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi: 

»Mandat članov sveta staršev je vezan na status njihovega otroka v zavodu. Mandat članu preneha 

z dnem, ko otrok izgubi status, ne glede na to koliko časa je trajal in ne glede na to ali ima član 

sveta staršev v zavodu drugega otroka, če v tem oddelku ni bil izvoljen v svet staršev.«. 

 

4. člen 

Poglavje »IV. Organi sveta staršev« se spremeni tako, da se glasi »IV. Pravice in dolžnosti 

predsednika in članov sveta staršev«. 

 

5. člen 

V 9. členu se v prvem odstavku, v drugem stavku vejica nadomesti s piko in črta besedilo »ki jo 

skliče ravnatelj«. 

 

6. člen 

V 10. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

»Predsednik sveta staršev nima posebnih samostojnih pooblastil, razen v okviru pooblastil sveta 

staršev.«. 

 

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 

 

7. člen 

Za 10. členom se doda nova točka 3. in nov 10.a člen, ki se glasita:  

»3. Člani sveta staršev 

 

Člani sveta staršev imajo: 
- pravico in dolžnost prisostvovati sejam sveta staršev,  
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- predlagati zadeve, ki naj bi se uvrstile v predlog dnevnega reda,  
- razpravljati in odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu in  

- opravljati druge naloge, za katere jih zadolži svet staršev v skladu z veljavnimi predpisi, 

odlokom, splošnimi akti zavoda in tem poslovnikom. 
 

Član sveta staršev je dolžan zastopati mnenje oddelka, ki ga je imenoval v svet staršev.«. 
 

Dosedanja 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka. 
 

8. člen 

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi: 

»Vsak član sveta staršev je dolžan varovati listine in podatke, do katerih pride oziroma je z njimi 

seznanjen pri opravljanju svojega dela in so označeni kot državna, uradna ali poslovna tajnost 
oziroma če gre za podatke, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov.  

 

V primeru, da svet staršev obravnava gradiva, ki so označena kot državna, uradna ali poslovna 
tajnost oziroma podatki v gradivu sodijo pod varstvo osebnih podatkov, jih je dolžan pred 

začetkom obravnave gradiva na to opozoriti predsednik sveta staršev. Predsednika sveta staršev je 
dolžan ravnatelj, ob pripravi dnevnega reda za sejo sveta staršev, opozoriti v primeru, da je 

predloženo gradivo označeno kot državna, uradna ali poslovna tajnost oziroma kateri podatki sodijo 

pod varstvo osebnih podatkov. 
 

Člani sveta staršev morajo varovati podatke, ki so označeni kot državna, uradna ali poslovna 
tajnost in osebne podatke tudi po prenehanju mandata.«. 

 

9. člen 

V Kazalu poslovnika se spremeni naslov IV. poglavja tako, da se glasi: »Pravice in dolžnosti 

predsednika in članov sveta staršev«. 

 

V IV. poglavju se za točko 2. doda nova 3. točka, ki se glasi: »Člani sveta staršev«, dosedanji 3. in 

4. točka postaneta 4. in 5. točka.  

 

10. člen 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Sveta staršev zavoda Osnovne šole Vodice začnejo 

veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda.  

 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Sveta staršev zavoda Osnovne šole Vodice se lahko 

objavijo tudi na spletni strani zavoda. 

 

 

številka: 6007-2/2015-10 
 

Vodice, 22. 9. 2015      

        

 

 

Predsednik Sveta staršev 

        Robert Primožič 

  


