
Uči se tako, kot da še nisi dosegel cilja, kot da znanja še nisi osvojil:  

zakoplji se v učenje, kot bi se bal, da ga boš zamudil. 

- Konfucij - 

SKUPAJ ZMOREMO VEČ 

Skupni interes šole, staršev in širše družbe je kvaliteten vzgojno

-izobraževalni šolski sistem, ki bo naše učence, otroke pripravil 

na življenje za danes in jutri. Trudimo se, da uresničujemo kva-

litetno izobraževanje, podpiramo močna področja posameznikov 

vzgajamo v duhu strpnosti, sožitja in nenasilja, spodbujamo 

kreativnost in kritično mišljenje. Pri učencih skušamo krepiti 

vztrajnost in pogum.  

Takšna šola je možna samo s tesnim sodelovanjem starši-

učitelji-otroci, med katerimi vlada spoštovanje in zaupanje, pri 

tem pa imajo starši priložnosti in dolžnost, da s strokovnimi de-

lavci šole vzpostavijo zaupen, spoštljiv in odgovoren odnos, v 

katerem vsi skupaj delujemo v dobro vseh otrok na šoli.   

 

Stori, kar zmoreš,  

s tistim, kar imaš, 

tam, kjer si. 

- Theodore Roosvelt - 

 

VEČ INFORMACIJ 

www.os-franaerjavca.si                                                      

05—3359 050                                                                     

tajnistvo@os-franaerjavca.si 



KAJ JE SVET STARŠEV 

Svet staršev je v skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica organ šole, katerega na-
men je organizirano uresničevanje interesa staršev in zakonitih zastop-
nikov učencev, ki so vključeni v osnovno šolo.  
 
Svet staršev je v skladu s 66. členom Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 
po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem 
sestanku oddelka z večino glasov prisotnih.  
 
Svet staršev na prvi seji izvoli predsednika sveta staršev in   njegovega 
namestnika. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
 

NALOGE IN PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV 

Delovanje sveta staršev ureja Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Fra-
na Erjavca Nova Gorica (Poslovnik).  
Svet staršev:   

• voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,  

• imenuje upravni odbor šolskega sklada in spremlja njegovo delovanje,  

• predlaga zadeve v obravnavo svetu zavoda, nadstandardne programe, 
predstavnike staršev za pritožbeno komisijo, 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, pre-
dlog pravil šolske prehrane, 

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, k skupni 
nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen raz-
red,  

• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, o letnem 
delovnem načrtu, o predlogu pravil šolskega reda, k podrobnejšim kriteri-
jem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, 

• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,  

• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, predloga vzgojne-
ga načrta, pravil šolskega reda, 

• lahko sprejme svoj program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vklju-
čevanja v lokalno okolje,  

• lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine v dogovoru z vodstvom 
šole, se lahko povezuje v lokalne in regionalne aktive svetov staršev, 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,  

• voli in razrešuje predsednika sveta staršev in namestnika predsednika 
sveta staršev, 

• daje pobude staršem oddelkov za razrešitev predstavnikov oddelkov, 

• poda svoje mnenje o vprašanjih, predlogih in pobudah, naslovljenih na 
svet staršev, oblikuje načine in zagotavlja povezovanje staršev v oddelkih 
s svetom staršev in svetom zavoda, 

• odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami, 

• sprejema spremembe poslovnika in lahko sprejema letni program delova-
nja sveta staršev. 

PRISTOJNOSTI IN NALOGE PREDSTAVNIKA 

Predstavnik staršev v svetu staršev je dolžan obiskovati seje sveta star-

šev.  

Predstavnik pred sejo zbere vprašanja, mnenja in pobude staršev oddel-

ka, za katere želijo, da se obravnavajo na seji in jih posreduje predsedni-

ku sveta staršev.   

Predstavnik je dolžan obvestiti starše oddelka o poteku seje in sprejetih 

sklepih.  

Mandat predstavnika traja od izvolitve, do konca šolskega leta, z mož-

nostjo ponovne izvolitve.  

PRISTOJNOSTI IN NALOGE PREDSEDNIKA SVETA STARŠEV 

Predsednik predstavlja, zastopa in vodi seje sveta staršev. Naloge pred-

sednika sveta staršev so opredeljene v 9. členu Poslovnika.  

Mandat predsednika traja do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne 

izvolitve.  

Svet staršev je sklepčen, če je na seji navzoča večina predstavnikov. Svet 

staršev sprejema svoje odločitve z glasovanjem, ki je lahko javno ali taj-

no. Predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica vseh predstavni-

kov. 

 

Radovednost 

je pričetek 

modrosti. 

- Sokrat -  


