
 

 
 
Na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoji in izobraževanja 
(Ur.l. RS 16/07, 36/08, 58/09, 64, 65/09, 20/11, 40/12) se določijo naslednja 
 

PRAVILA 
SVETA STARŠEV 

 
1. Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje SVET STARŠEV. 
 
2. SVET STARŠEV je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga 
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 
 
3. Na seji SVETA STARŠEV je lahko prisoten ravnatelj vrtca, lahko pa so prisotni tudi zunanji 
strokovni delavci, ki jih SVET STARŠEV povabi na svojo sejo. 
 
4. Prvi sklic SVETA STARŠEV opravi ravnatelj, vse nadaljnje seje pa skliče praviloma predsednik. 
 
5. SVET STARŠEV ima svojega predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvolijo 
predstavniki oddelkov na svoji prvi seji. 
 
6. Članstvo v  SVETU STARŠEV je vezano na bivanje otroka v vrtcu. 
 
7. Mandat predsednika SVETA STARŠEV traja štiri leta lahko pa je tudi krajši če: 

 predstavnikov otrok več ne obiskuje vrtca. 

 če zaradi nesporazumov in neresnosti ne opravlja predsedniške dolžnosti, 

 če tako sklene svet staršev na svoji seji z večino glasov. 
 

8. Vsak novoizvoljeni predstavnik oddelka v SVETU STARŠEV mora podpisati pristopno izjavo, 
s katero soglaša, da je seznanjen s pravili, ki jih določa ta pravilnik. Izjave se odložijo v arhiv 
SVETA STARŠEV. 
 
9. Naloge in pravice SVETA STARŠEV so: 

 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 staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 voli tri predstavnike v SVET VRTCA, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 

10. O prisotnosti na seji SVETA STARŠEV se vodi evidenca o prisotnosti. SVET STARŠEV je 
sklepčen, če je na seji prisotnih dve tretjini članov. Če tolikšne prisotnosti ni, je potrebno 
počakati vsaj 15 minut. Nato je svet sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica ali več predstavnikov 
oddelkov. 
 



 

11. SVET STARŠEV sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov SVETA STARŠEV. 
Pravico glasovanja imajo izključno predstavniki oddelkov, ki so prisotni na seji. 
 
12. Zapisnikarja določijo prisotni člani sveta na sami seji. Zapisnikar napiše zapisnik in ga 
posreduje vsem članom sveta najkasneje do vabila za naslednjo sejo. 
 
13. Dolžnost članov SVETA STARŠEV je obveščati starše otrok v oddelkih o sklepih SVETA 
STARŠEV  
( zapisnik na oglasni deski, pismena ali ustna obvestila članov sveta staršev ipd.). 
 
14. Članstvo predstavnikov v SVET STARŠEV preneha: 

 če se iz neupravičenih razlogov ne udeležijo vsaj 2 sestankov in tako odloči svet, 

 če otrok več ne obiskuje vrtca. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Predsednik-ca 
                                                                                       Sveta staršev 
                                                                                      Vrtca Ljutomer 

 


