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Na podlagi dolodil Odloka o ustanovitvi javnih rzgojno-izobraZevalnih zavodov na podrodju
osnomega Solstva v Obiini Litija (Ur. L. RS, 5t. 65/o8 in spremembe) in Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Ur. L. RS, Et. 42107 - UPB in 451c8 - Ztubit) ter Zakona o
organizaciji in financiranju rzgoje in izobraievanj (Uradni list RS, 5t. 16/o7 - uradno
prediSdeno besedilo, g6lo8, S8/og,6q/og - popr.,65/o9 - popr., zoltr,4o[tz-ZUJF,57/t'z
- ZPCP-2D, +Z/tS, +6116,4glt6 - popr. in z5/r7 - TVaj) je Svet star5ev OS Gabrovka - Dole
na svoji 3. korespondendni seji, dne r4. 5. zozo sprejel

POSLOVNIK
O DELU Sヽ電TASTASEV OSNOVNEも OLE CABROVKA‐ DOLE

I. SPIJOSNE DOLOEBE

r. dlen

Ta poslovnik ureja pripravo, nadin, organizacijo in pristojnosti dela Sveta starBev Osnovne Sole

Gabrovka - Dole (v nadaljevanju: wet starSev) ter uresnidevanje pravic in dolinosti
predstawrikov starSev in ostale zadeve, ki so pomembne za delo in odlodanje sveta star5ev.

Pristoj nosti weta starfev:
Voli:

- predstavnike star5ev v svet Sole in druge organe Sole.

Imenuje:
- predstavnike star5ev v pritolbeno komisijo;
- upravni odbor Solskega sklada.

Ptedlaga:
- nadstandardneprograme;
- predstavnike stadev za Solski sklad.

Obravnava:
- pritoibe star5 an v rvezi z rzgojno-izobraZevalnim delom.

Dade:
- soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storiwah;
- mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
- mnenje o postopku imenovanja ravnatelja,
- mnenje o letnem delovnem nadrtu,
- mnenja o izvajanju oblik fleksibilne diferenciacije,
- mnenje k podrobnej5im kriterijem za dodelitev sre&tev za subvencioniranje Sole v

naravi,
- oceno o sodelovanju ravnatelja v z,tezi s kakovostjo sodelovanja, pravodasnostjo in

kakovostjo gradiv ter
- kakovostjo realizacije sklepov in drugih oblik sodelovanja s starii ozirom z udenci.

Razoravlja:
- o poroCilih ravnatelja o vzgojno-izobraievani problematiki'

Sodeluje ori nastqiardu:
- predloga programa razvoja Sole;
- predloga wgojnega nadrta;



- pravil Solskega reda.

Sorejme:
- svoj program dela sodelovanja s 5olo, zlasti glede vkljudevanja v lokalno okolje.

Ustanavlja:
- v dogovoru z vodstvom Sole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine.

Se oovezuje:
- v lokalne oziroma v regionalne aktive svetov star5ev.

Ooravlja:
- druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet star5ev se lahko poveie v lokalne oziroma regionalne aktive svetov stariev.

z. dlen

Delo sveta star5ev je jarno, jarmost dela pa se uresniduje z objavo zapisnikov ali izvledkov
zapisnikov sestankov na oglasnih deskah (v vseh treh enotah zavoda) v Soli in na spletni strani
Sole (zavoda).

3. dlen

Tehnidno in finandno podporo za delovanje sveta starsev zagotavlja Sola. svet se praviloma
sestaja v prostorih zavoda.

rr. voLrTvEei.eNovsvrresrARsEv

4. dlen

Za organizirano uresnidevanje interesa starSev se v zavodu oblikuje wet starSev zavoda in svet
starSev podruZnidne Sole.

svet star5ev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starii
izvolijo ali potrdijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Star5i prav tako na roditeljskem sestanku imenujejo namestnika predstavnikov. Naloge
namestnika je nemoten prenos informacij do stariev razreda, katerega zastopa. Namestnlk
nima volilne pravice in se ga ne Steje k sklepdnosti sveta na sejah.

Mandat dlanov sveta starsev traja dve leti, iste osebe pa so lahko v svet starSev imenovane
vedkrat zaporedoma, dokler so njihovi otroci rpisani v zavod. Clanu funkcija v vsakem primeru
preneha z dnem, ko njegovemu otroku preneha status udenca, oziroma status udenca (otroka)
v oddelku.

Starii _udencev v posameznem oddelku imajo po en glas. V primeru, da sta na roditeljskem
sestanku prisotna oba starSa posameznega udenca/otroka, ima pravico glasovati le eden izmed
star5ev udenca/otroka.

elan sveta starsev je lahko s sklepom star5ev na roditeljskem sestanku oddelka z navedbo
razloga razreien tudi pred potekom mandata. Namestnik je novoizvoljeni predstavnik do
konca mandata.

O sprejemu-sklepa o izvoliM ali razre5itvi dlana sveta star5ev razrednik/lzgojiteljica oddelka
obvesti predsednika sveta starlev (v nadaljevanju: predsednik) ter ravnatelji.



III. VOLITVE PR.EDSTAVNIKOV STARSEV V syET SOLE

5. dlen

Svet star5ev voli tri (3) predstavnike v svet Sole, in sicer: iz podruZnidne Sole enega (r)
predstavnika, iz matidne Sole enega (r) predstavnika ter iz enote vrtca enega (r) predstavnika.

Kandidate za dlane sveta Sole iz wst predstavnikov star5ev imajo pravico predlagati posamezni
dlani sveta star5ev 5ole.

Kandidati za dlane sveta Sole s morajo s kandidaturo strinjati. Skupaj s pisnim predlogom mora
predlagatelj predloZiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi.

6. dlen

Predstavnike star5ev v wet Sole voli wet star5ev tajno.

Voli se tako, da predsednik sveta starsev, ko zakljudi postopek zbiranja predlogov za kandidate
iz matidne sole, podruZnidne Sole in enote vrtca, kandidate razrnsti po abecednem vrstnem
redu priimkov in pozove dlane sveta stariev, da glasujejo za posameznega kandidata s seznama
predlaganih kandidatov.

ce je na listi ved kandidatov kot se jih voli, lahko vsak 6lan sveta starsev voli le toliko
kandidatov, kolikor se jih voli, v nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna.

7. dlen

Za tlana sveta iole, predstavnika star5ev, so izvoljeni tisti trije kandidati, ki so dobili najvi5je

Stevilo glasov.

ee imata dva ali ved kandidatov enako Stevilo glasov, se glasovanje za njiju ponovi. Izvoljen je
tisti od njiju, kije dobil vedje Stevilo glasov. ce je izid tudi tokrat neodloden, se na naslednji ali
isti seji sveta stariev uporabi ireb, ki ga izvede predsednik.

Volitve so veljavne, de se jih je udeleZila ved kot polovica vseh dlanov sveta star5ev.

Svet stariev izvoli predstavnike starSev v svet Bole za mandatno dobo Stirih (4) let. Isti
predstavnik starSev je lahko v svet Sole izvoljen najved dvakrat zaporedoma.

8. dlen

Mandat predstavnika starsev v svet 5o1e pred iztekom dobe, za katero je izvoljen, preneha:

- de kot predstavnik stariev sam zahteva razre5itev in jo svet zavoda sprejme;
- zaradi bolezni, daljSe odsotnosti ali drugih razlogov, ko ne more ved opravljati funkcije

dlana sveta zavoda;
- de pri wojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sprejetimi akti zavoda, ali de opravlja

svoje naloge malomarno in s wojim ravnanjem Skoduje delu in ugledu 4voda;
- de.li za predstavnika star5ev sprejet odpoklic dlana sveta v skladu s predpisi in dolodili,

ki jih doloda Odlok o ustanoviM;
- de njegovemu otroku preneha status otroka oziroma udenca v zavodu'

Svet starsev lahko odpoklide predstavnika starSev v wetu Sole, de se ta ne udeleZuje redno sej

sveta iole in sveta star$ev, de pri delu in odlodanju na svetu Sole ne upolteva staliSd weta
starSev ali de kako drugade krsi nadela predstavniStva star5ev v wetu 5ole.



Predstavnik star5ev v svetu Sole lahko odstopi kot predstavnik star5ev v svetu zavoda. O
odstopu mora podati pisno izjavo, da odstopa. Predstavnik sveta starSev ni dolian utemeljevati
razlogov za odstop.

Svet stariev ob preddasnem prenehanju mandata predstavnika stariev v svetu Sole izvoli
novega predstarmika star5ev v wetu Sole za dobo do izteka mandata svetu Sole.

rV. ORGANIS\TETASTARSEV

r. Predsednik

9. dlen

Sejam weta star5ev predseduje predsednik oz. v njegovi odsotnosti njegov namestnik, katerega
izmed sebe izvolijo dlani sveta star5ev.

Svet stariev predsednika in namestnika izvoli na woji konstitutivni seji, katero sklide ravrnatelj.

Predlagani kandidati morajo ustno potrditi, da sogla5ajo s predlogom za kandidaturo, kar se
vnese v zapisnik.

Volitve predsednika so javne, razen de svet starSev z vedino glasov vseh prisotnih dlanov ne
odloii drugade.

Za predsednika je izvoljen kandidat, za katerega je glasovala vedina narzoiih dlanov weta
star5ev.

Predsednik in namestnik Sveta starSev OS Gabrovka - Dole ne moreta biti izvoljena iz iste
enote.

Mandat predsednika traja dve (z) leti, vendar predsedniku funkcija v vsakem primeru preneha
z dnem, ko mu je iz kakrSnegakoli razloga prenehala funkcija dlana sveta sta*ev.

Stevilo mandatov predsednika ni omejeno.

V kolikor predsednik wojih dolZnosti iz kakr5negakoli razloga ne opravlja ved, naslednjo sejo
sveta starsev, na kateri dlani starsev izvolijo novega predsednika, sklide namestnik predsednika
ali ravnatelj.

ro. dlen

Predsednik ima zlasti naslednje pravice in dolZnosti:
. predstavlja wet star5ev,
. sodeluje z ravnateljem Sole,
. sklicuje in vodi seje ter usklajuje delo sveta star5ev,
. ugotavlja sklepdnost sveta star5ev,
. daje predloge sklepov na glasovanje,
. razgla5a izide glasovanja in sprejete sklepe,
o podpisuje sklepe, zapisnike in sploSne akte sveta starSev,
. skrbi za pravilno uporabo in izvajanje dolodil veljavnih predpisov in tega poslovnika,
. odloia o rseh rpra.Sanjih postopka, poteka in vodenja sej sveta star5ev.



2. Namestnik predsednika

rr. dlen

Opravlja tiste naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta star5ev ter ga nadomeida in
opravlja naloge v dasu njegove odsotnosti.

3' Delovne skuPine 
rz. dlen

Svet starSev lahko imenuje stalne in obiasne najmanj tridlanske delovne skupine za izvrSitev
posamezne naloge ali preuditev doloienega problema npr. priprava programa dela sveta
star5ev, udbeni5ki sklad, Solski sklad, Sole v naravi, prevozi udencev, problematika nasilja,
ostale Solske problematike, ipd.

Delovne skupine ustanovi svet star5ev s sklepom, s katerim doloii njene naloge, Stevilo dlanov
ter opravi imenovanje. Vodi jo predsednik delovne skupine, ki sklicuje seje in zastopa mnenja,
stali5da in predloge delovne skupine v svetu star5w.

Delowe skupine se sestajajo po potrebi, obravnavajo pa problematiko vezano le na svojo
nalogo. Sklic, potek sestanka in zapisnik delovne skupine poteka v skladu z dolodili tega
poslovnika.

Delovna skupina ne sprejema sklepov; pripravi gradiva in predloge. Obravnava in v obliki
sklepov jih sprejme svet stariev.

4. dlani - pravice in dolZnosti

r3. dlen

Clan sveta ima:
- pravico in dolZnost prisostvovati sejam weta in njegovih delovnih teles, katerih dlanje;
- predlagati zadeve, ki naj bi se uvrstile v predlog dnevnega reda;
- razpravljati in odlodati o zadevah, ki so na dnevnem redu;
- glasovati o predlaganih sklepih, mnenjih in predlogih weta;
- sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej;
- predlagati kandidate za predsednika, namestnika ter za dlane delovnih teles sveta;
- dlan sveta se lahko udeleiuje tudi sej drugih delovnih teles in ima pravico sodelovati pri

njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja;
- opravljati druge naloge, za katere jih zadolZi wet v skladu z veljavnimi predpisi,

odlokom, splo5nimi akti zavoda in tem poslovnikom.

r4. dlen

elan sveta ima dolinost:
zastopati oddelek in mnenje oddelka, katerega predstavnikje, v svetu;
prena5ati pobude, ielje in predloge star5ev otrok oddelka, katerega predstamik je,
svetu;
na roditeljskih sestankih oddelka, katerega predstavnik je, obvestiti druge starie o
sklepih, mnenjih, predlogih in drugih odloditvah sveta;

ostilim starlem oddelka posredovati svojo kontaltno Stevilko oz. naslov, preko
katerega lahko z njim kontaktirajo;
izvr5evati druge dolZnosti v skladu s tem poslovnikom.



5. Zapisnikar

r5. dlen

O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga pi5e zapisnikar.

Zapisnikarja praviloma zagotovi vodswo Sole ali pa ga imenuje svet star5ev pred zadetkom seje.

Zapisnik podpi5eta zapisnikar in predsednik weta star5ev.

Clani sveta izvedejo potrditev zapisnika rednih sej po naslednjem postopku:
t. Zapisnikar napi5e osnutek zapisnika najkasneje v 7 delovnih dneh.
z. Bo5lje se ga preko e-poSte vsem ilanom sveta starSev, ravnatelju in ostalim prisotnim na seji.
3. Clani nato podajo svoje morebitne pripombe na osnutek zapisnika v dolodenem roku (3 - 4
dni).
4. V osnutek zapisnika se nato vnesejo podane pripombe
5. Sklide se korespondendna seja s todko dnevnega reda Potrditev zapisnika seje.
6. Zapisnik teh korespondendnih sej se potrjuje na naslednji redni seji.

r6. dlen

Zapisnik seje sveta star5ev mora vsebovati najmanj:
- dan, das zadetka in zakljudka ter kraj seje;
- dnevni red seje;
- udeleZbo in sklepinost sej - v primeru, da se udeleZba med sejo spreminja, mora biti

le-ta navedena pri vsakem glasovanju;
- navedbo razpravljavcev ter bistveno vsebino razprave;
- natandno vsebino odloditev predsednika;
- n-atandno besedilo predloga sklepa, kije bil pri posamezni todki dnevnega reda dan na

glasovanje;
- izid vsakega posameznega glasovanja;
- pri vsakem posameznem glasovanju ugotovitev, ali je bil sklep pri tem glasovanju

sprejet in
- podpisa zapisnikarja in predsednika.

Zapisniku je priloien seznam oziroma prisotnost dlanov weta stariev na seji s podpisom.

Ob potrditvi zapisnika se hkrati odlodi o obsegu objave na spletu.

17. dlen

Zapisnik, porodila in ostala gradiva za seje sveta starsev se hranijo v upravi zavoda, skladno s
predpisi, ki urejajo podrodje rzgoje in izobraievanja, pisarni5ko poslovanje in
dokumentacijsko gradivo.

V. SE.IASVETASTARSE"Y

r8. dlen

Svet star5ev opravlja naloge iz woje pristojnosti na sejah.

svet star5ev lahko sprejme program dela, v katerem natandneje opredeli naloge in usmeritve
za delo.



Sestanek sveta starSev se sklide najmanj trikrat letno oziroma v skladu s programom dela sveta
starsev.

Poleg zakonsko opredeljenih nalog v r. dlenu teh pravil, lahko svet star5ev 5e:

- sprejema letni program delovanja weta star5ev;
- poda svoje mnenje na vsa rpra5anja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet

starsev;
- voli in razre5uje predsednika sveta star5ev in njegovega namestnika;
- imenuje dlane delovnih skupin:
- zagotavlja in oblikuje nadine povezovanja star5ev v oddelkih s svetom star5ev in svetom

Bole;
- odloda o sodelovanju weta star5ev z drugimi Solami in organizacijami;
- sprejema spremembe poslovnika delovanja weta star5ev z dvotretjinsko vedino vseh

dlanov weta starSev;
- razpravlja o peredih rpra5anjih, ki se tidejo otrok in o tem oblikuje mnenje.

r. Sklic seje

19. dlen

Prvi sklic sveta star5w opravi ravnatelj.

Vabila za sejo pripravi in po5lje dlanom sklicatelj seje vsaj 7 dni pred sejo, gradiva pa najkasneje
do seje.

Vabilo vsebuje naslov zavoda, datum, uro in kraj seje, predlog dnevnega reda, gradiva oz.

seznam gradiv k predlaganim todkam dnerT rega reda, podpis sklicatelja seje in pedat zavoda'

Vabila se dlanom sveta starsev posiljajo po redni posti ali po elektronski poiti na naslov, ki ga

podajo na prvi konstitutivni seji.

Dolodbe, ki veljajo za redno sejo, se uporabljajo tudi za izredno in korespondendno sejo, de s

tem poslovnikom ni dolodeno drugade.

Pri konstituiranju svet star5ev na prvi seji izvoli predsednika sveta star5ev in njegolrega

namestnika. VoliWe predsednika sveia in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Clani
sveta sprejmejo sklep o nadinu glasovanja, oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika
sveta in njegovega namestnika.

Predlog kandidata lahko poda vsak dlan sveta star5ev, predlagani kandidat pa ustno potrdi
soglasje s kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se zapi5e v zapisnik.

Seje sveta star5ev sklicuje in vodi predsednik sveta star5ev ali njegov namestnik.

Predlog za sklic seje sveta starsev lahko podajo svet Sole, ena tretjina dlanov weta starEev, star5i
na roditeljskem sestanku kateregakoli oddelka, Solski parlament ali ravnatelj.

Sklic seje se opravi tako, da se vabilo s predloZenim dnevnim redom s po5tno poiiljko skupaj z

gradivom po5lje vsem dlanom, v nujnih primerih pa se sklic seje lahko opravi tudi telefonsko
ali preko drugih sredstev komuniciranja.



2o. dlen

Svet starSev je sklepden, de je na seji prisotna ved kot polovica dlanov, medtem ko odloiiwe
sprejema z vedino glasov na seji prisotnih dlanov.

Na seje sveta stariev se praviloma vabi ravnatelja Sole in druge potrebne subjekte.

21. dlen

Ce je ravnatelj vabljen na sejo sveta starSev, mora dati na vsa postavljena rpraSanja, ki se
nanaBajo na dnevni red, ustni odgovor.

V kolikor so ravnatelju postavljena rpraSanja, ki se ne nana5ajo na dnevni red, ravnatelj ni
dolian ustno odgovoriti, ampak dlanom weta star5ev posreduje pisni odgovor najkasneje v
roku sedmih dni.

Tudi v primeru, ko postavljeno rpraianje zahteva argumentiran odgovor, utemeljen z
materialnimi oz. drugimi dokazili, ravr:atelj posreduje dlanom weta stariev pisni odgovor
najkasneje v roku sedmih dni.

22. ilen

Seje sveta so iavne, vendar se jih ne sme snemati, razen, te polovica na seji prisotnih dlanov
sveta glasuje drugade.

Javnost-se lahko za ias razprave in glasovanja o posamezni toiki dnevnega reda izkljudi, de to
zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale
ali de se drugade zaradi kr5itve reda ne more zagotoviti neoviran potek seje.

o izkljudiM javnosti glede razprave in glasovanja o posamezni to6ki dnevnega reda odlodi
predsednik sveta na predlog polovice na seji prisotnih Elanov sveta.

23. dlen

svet lahko razpravo o posameznem lprasanju prekine in prestavi na naslednjo sejo, de se
izkaZe, da je za odlodanje treba pridobiti nove podatke.

z. Potek seje

24. dlen

Sejo weta stariev zadne sklicatelj, ki ugotovi narzoinost na seji. Seja poteka po dnevnem redu,
objavljenem v sklicu seje ter morebitnih dopolnitvah dnevnega reda.-

Predsednik je dolian ur.rstiti na dnevni red zadevo, ki jo je predlagalo vodstvo zavoda.

Todke dnewnega reda napoveduje predsednik. K posamezni todki dnevnega reda lahko
predlagatelj sklepa poda kratko ustno obrazloZitev predlaganega sklepa.



25. dlen

Ustni obrazloiiM porodevalca sledi razprava, v kateri sodelujejo udeleienci seje, ki so se

priglasili k besedi.

Predsednik lahko zaradi smotrnosti in ekonomiinosti omeji das za posamezne obrazloZitve in
razpravo.

26. dlen

udelezenci v razpravi morajo govoriti v okviru vsebine posameznih toik dnermega reda. ce se

razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine ga predsednik opomni.

Predsednik lahko seie razpravljavcu v besedo il mu jo lahko tudi odrzame, de je opazno, da se

ne drZi tolke dnevnega reda in tako sku5a ovirati delo sveta starSev.

3. Odlodanje na seji

27. dlen

Svet star5ev sprejema odloditve z navadno vedino, 6e je prisotnih vsaj polovica dlanov.

28. dlen

Predsednik poda predlog na glasovanje takoj, ko ugotovi, da pri po-samezni todki dne'vnega reda

ne ieli nihde ved razpravljati. Na seji se glasuje za vsak sHep posebej.

pred pridetkom glasovanja o posamezni todki dnevnega reda predsednik objavi vrstni red

glasovanja o predlaganih sklepih in njihovo vsebino.

Glasovanje je praviloma javno. Svet starsev se lahko, na predlog predsednika ali na predlog

dlanov sveta star5ev, odlodi za tajno glasovanje.

Tridlanska komisija vodi tajno glasovanje ter ugotavlja izid glasovanja. Po kondanem

glasovanju predsednik komisije objavi izid glasovanja'

V primeru, da kateri dlan sveta utemeljeno ugovarja poteku in izidu glasovanja, se lahko svet

odloii o ponoviM glasoranja.

Svet lahko predloge sklepov, mnenj in predlogov:
- sprejme v Predlagani obliki,
- zawne v celoti.

ce je k posamezni toil.j dne!'nega reda podanft ved razlidnih pre$ggo1, se odloda o rsakem
predlogu posebej, in sicer po mtnem redu, po katerem so bili predloZeni'

Svet se lahko odlodi, da bo o predlogih sklepov, mnenj in predlogov odlodal na naslednji seji.



29. dlen

Ko predsednik razglasi veljavnost dolodenega sklepa, sta razprava in sklepanje o tej todki
dnevnega reda kondana.

Ce sklep ni bil sprejet v skladu z dolodili tega poslovnika, se lahko razprava in sklepanje p<r

odlo6iM sveta star5ev ponovi.

4. KorespondenCna seja (dopisna)

30. dlen

V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoli5dine ali potrebe po takoj5njem sklicu
seje, se lahko seja weta star$ev izvede na korespondenden nadin.

Predsednik sveta star5ev lahko sklide korespondendno sejo po elektronski po5ti.
Korespondendna seja se opravi z glasovanjem z izpolnitvijo elektronske glasowrice, ki jo skupaj
s predlogom sklepa in kratko utemeljiMjo dlanom po5lje predsednik sveta stadev.

Clani weta starsev v 3 dneh potrdijo wojo odloditev na elektronski glasovnici, o izidu
glasovanja se zapi5e zapisnik. Clani sveta startev na naslednji redni seji vsak woj oddani
elektronski glas potrdijo s podpisom na listu ob svoji odlodiM. Glasovanje na korespondendnih
sejah je javno.

Svet star5ev mora sprejete odloiitve, na korespondenden nadin opravljeni seji, zapisni5ko
potrditi in protokolirati sprejeto odloditev na prvi naslednji seji.

VI. VZDRZEVANJE REDANASF.^II

3r. dlen

Za red_na seji skrbi predsednik. Predsednik udeleienca seje ali drugega opomni, v primeru da
l4moti red in se ne drZi poslovnika.

Ce udeleZenec seje tudi po odrzemu besede krsi red, moti delo na seji ali huje iali svet, njegove
dlane ter druge udeleZence na seji, predsednik od njega zahteva, da zapusti sejo.

32. dlen

organizacijske in tehnidne zadeve, ki so potrebne za nemoteno delo weta star5ev, organizira
iola.

VII. KONENEDOI,OEBE

33. dlen

O rpraianjih in zadevah nadina delovanja sveta stariev, ki niso urejene s tem poslovnikom,
lahko odloda wet s posebnim sklepom.



34' ilen

Spremembe in dopolnitve tega poslowika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem
splo5nih alrtov 5ole.

Predlog za spremembo lahko poda vsak izmed ilanov.

35. dlen

Ta poslovnik pritne veljati naslednji dan po sprejetju (z dnem 15. 5. zozo).

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslowik o delu Sveta star5ev Osnowe Sole

Gabrovka - Dole (Et. 4'Tlzoro z dne 6. 5. zoro).

Predsednik Sveta star5ev

oS Gabrovka - Dole:

Borut Pol'Se

h,t%,;,-


