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Pravila 
 

Društva staršev na Javni dvojezični ljudski šoli 24  
v Celovcu 

ZVR 263385863 
 
 

§ 1 
Ime, sedež in področje delovanja 

 
Društvo se imenuje Društvo staršev na Javni dvojezični ljudski šoli 24 v Celovcu in ima 
svoj sedež v Celovcu. Področje delovanja je zvezna dežela Koroška. 
 
 

§ 2 
Namen društva 

 
Namen društva, ki ne deluje z namenom, da doseže dobiček, je zastopati interese svojih 
članov pri učnem in vzgojnem delovanju šole in podpirati potrebno sodelovanje med 
starši in šolo. 
 
Še posebno se zavzema: 
 

• za pravice staršev, ki jih določajo predpisi šolskega zakona (SchUG); 
• za podporo staršem pri uresničevanju pravic, ki jih določa šolski zakon; 
• za stike med starši in učitelji ter za poglobitev razumevanja staršev za učno in 

vzgojno delovanje na Javni dvojezični ljudski šoli 24 v Celovcu; 
• za pomoč pri sinhronizaciji vzgojnih ukrepov staršev, šole in dvojezičnega 

varstva; 
• za pomoč pri pridobivanju učil in podpore socialno šibkim šolarjem; 
• za sodelovanje pri šolskih prireditvah in za finančno podporo le-tem; 
• za sodelovanje pri vsebinskem in organizatoričnem izboljševanju dvojezičnega 
šolstva na Koroškem; 

• za podporo pri uresničevanju interesov otrok in staršev, ki presegajo neposredno 
delovanje šole (npr. zavarovanje šolskih poti, prostočasne dejavnosti, iskanje 
možnosti za uresničevanje funkcionalne dvojezičnosti, pospeševanje interkulturnih 
odnosov ipd.) 

 
 

§3 
Sredstva društva 

 
a) Organizacijska sredstva: 
 

Da doseže v §2 navedeni namen, društvo skrbi za organizacijo in izpeljavo: 
• posvetovalnih sestankov in srečanj društvenih članov z učiteljskim zborom; 
• prireditev za nadaljnje izobraževanje (predavanja, filmska predvajanja, 

jezikovni tečaji ipd.); 
• diskusijskih prireditev; 
• kulturnih, športnih in dobrodelnih prireditev; 
• izdaje informacijskega lista; 
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b)   Denarna sredstva: 
 

Denarna sredstva za financiranje društvene dejavnosti so: 
• Članarina; 
• Darila in volila; 
• Dobički iz društvenih prireditev; 
• Javne subvencije. 

Višino članarine določa vsako leto občni zbor. Odbor lahko za eno šolsko leto socialno 
potrebne člane delno ali pa popolnoma oprosti plačevanja članarine. 
 
 

§ 4 
Članstvo 

 
Člani društva so: 

• Redni člani; 
• Podporni člani; 
• Častni člani. 

 
Redni člani so lahko samo starši oz. vzgojni upravičenci otrok, ki obiskujejo Javno 
dvojezično ljudsko šolo 24 v Celovcu. Za enega otroka ima član en volilni glas. 
 
Podporni člani so fizične in juristične osebe, ki podpirajo namen društva s podporo, 
katere višino določa občni zbor. 
 
Pred konstituiranjem društva opravi proponent sprejem članov na podlagi pismene 
prijave za pristop, po ustanovitvi društva pa to nalogo prevzame odbor. 
 
Članstvo rednega člana preneha z izstopom, vsekakor pa takrat, ko otrok člana zapusti 
šolo. 
Častni člani postanejo fizične osebe, ki so si na delovnem področju društva oz. Javne 
dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu pridobili posebne zasluge. Imenuje jih občni zbor po 
predlogu odbora. 
 
Člane, ki so s članarino kljub opominu več kot štiri mesece v zaostanku ali pa s svojim 
zadržanjem škodujejo namenu društva, lahko po predlogu odbora občni zbor izključi. 
 
 

§ 5 
Dolžnosti in pravice članov 

 
Vsak član je dolžan, da deluje za dosego namenov društva, da se po možnosti aktivno 
vključuje v društveno življenje in redno pravočasno plačuje članarino. 
 
Člani društva imajo pravico, da se udeležujejo vseh sestankov in prireditev društva, v 
katere se smejo vključiti svetovalno, redni člani pa tudi z odločanjem. 
Redni člani imajo aktivno in pasivno volilno pravico. 
 
 

§ 6 
Odbori društva 

 
Odbori društva so: 

• Občni zbor 
• Odbor  
• Overovatelji 
• Razsodišče 
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§ 7 
Redni občni zbor 

 
Redni občni zbor se vrši vsako leto po možnosti do decembra tekočega šolskega leta. 
Skliče ga odbor. Pismeno vabilo z navedbo dnevnega reda morajo starši prejeti po otroku 
najkasneje dva tedna pred potekom občnega zbora.  
 
Občni zbor je ne glede na število udeležencev sklepčen. Občni zbor vodi od navzočih z 
navadno večino izvoljeni član.  
 
Vsi predlogi se sprejemajo z navadno večino. Pri neodločenem izhodu glasovanja se 
predlog odkloni. Predlogi za izključitev članov, za razpustitev društva in za spremembo 
društvenih pravil se sprejemajo z dvotretjinsko večino. 
 
Naloge občnega zbora so: 

• sprejemanje delovnega poročila odbora za tekoče leto; 
• sprejemanje poročila blagajničarja/ke in overovateljev/overovateljic; 
• Volitev odbora in overovateljev za eno poslovno leto; 
• Sklepanje o predlogih odbora, pregledovalcev računov in članov; 
Člani imajo pravico, da predložijo svoje predloge neposredno občnemu zboru; 

• Sklepanje o višini članarine in podporne vsote; 
• Imenovanje častnih članov; 
• Sklepanje o spremembah društvenih pravil; 
• Sklepanje o ukinitvi društva. 
 

Možna je ponovna izvolitev odbornikov. 
 
 

§ 8 
Izredni občni zbor 

 
Izredni občni zbor se skliče v teku štirih tednov, če to zahteva desetina članov ali pa dve 
tretjini članov odbora. Vsa ostala določila veljajo kot v § 7. 
 
 

§ 9 
Odbor 

 
Člani odbora so: 

• Predsednik/predsednica 
• Podpredsednik/podpredsednica 
• Tajnik/tajnica  
• Namestnik tajnika/namestnica tajnice 
• Blagajnik/blagajničarka 
• Zastopniki/zastopnice staršev v razredni skupnosti, če so tudi člani društva 
 

Člane odbora voli na podlagi volilne liste – z izjemo zastopnikov/zastopnic staršev v 
razredni skupnosti – občni zbor naenkrat. Predloge za volitve je možno predložiti in 
predstaviti neposredno pred glasovanjem občnega zbora. 
 
Naloge društva izvršuje odbor, če le-te niso pridržane občnemu zboru. 
 
Seje odbora sklicuje in vodi predsednik/predsednica. Sejo odbora mora sklicati tudi, če to 
zahtevajo najmanj trije člani odbora. Sklepe sprejema odbor z navadno večino. Pri 
neodločenem glasovanju se predlog zavrže. Odbor je sklepčen pri navzočnosti polovice 
svojih članov. Odbor sme z izpeljavo določenih nalog poveriti tudi navadne člane, ki niso 
v odboru. 
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Predsednik/predsednica vodi posle društva, ki ne pripadajo občnemu zboru., v okviru 
pooblastil, ki mu jih naloži odbor. Pri vseh prireditvah in sejah društva vodi predsedstvo 
in zastopa društvo navzven. Če je predsednik/predsednica zadržan/a, prevzame njegove 
(njene) naloge njegov namestnik/njegova namestnica. 
 
Vse pismene vloge društva so pravnoveljavne samo s podpisom predsednika/predsednice 
ali pa v posameznih primerih od predsednika/predsednice pooblaščenega 
tajnika/pooblaščene tajnice. V denarnih zadevah je poleg podpisa predsenika/ce potreben 
tudi podpis blagajničarja/ke. 
 
Tajnik/tajnica – pri njegovem/njenem zadržanju pa namestnik/namestnica – vodi 
potrebne zapisnike in opravlja ostala tajniška dela društva, 
 
Blagajnik/blagajničarka skrbi za prevzem društvenega denarja in za uporabo le-tega v 
skladu s sklepi občnega zbora in odbora. 
 
Zastopnike/zastopnice staršev v razredni skupnosti ob njihovem zadržanju zastopajo v 
odboru njihovi namestniki/njihove namestnice, ki jih morajo o tem zastopstvu ob danem 
primeru informirati sami. 
 
Vodja/voditeljica šole in od učiteljske konference izvoljeni zastopniki/izvoljene zastopnice 
učiteljev imajo ob povabilu odbora pravico, da se udeležijo seje odbora kot svetovalni 
organi. Pravtako imajo to pravico na povabilo odbora tudi druge osebe. 
 
 

§ 10 
Overovatelji 

 
Overovatelji preverjajo uporabo društvenih materialnih sredstev, ki jo je določil odbor oz. 
občni zbor, redno, najmanj pa polletno pregledujejo poslovanje društva in o rezultatih 
teh kontrol poročajo odboru oz. občnemu zboru. 
 
 

§ 11 
Razsodišče 

 
O sporih, ki nastanejo med posameznimi člani in društvom oziroma njegovim vodstvom, 
razsoja razsodišče, ki ga sestavlja pet članov. Vsaka stranka spora voli po dva redna 
člana društva. Le-ti potem izvolijo z navadno večino iz kroga navadnih rednih članov 
predsednika razsodišča.  
Razsodišče je sklepčno pri navzočnosti najmanj polovice svojih članov in odloča z 
navadno večino. 
V primeru, da se postopek pred razsodiščem ne konča prej, je možno postopek sprožiti v 
obliki  rednega pravnega postopka po poteku šestih mesecev od pozivanja poravnalnega 
sveta.  
 
 

§ 12 
Razpustitev društva 

 
O razpustitvi društva odloča občni zbor. V primeru razpustitve oziroma, če odpade 
dosedanji ugodnostni namen društva, se odvaja njegovo preostalo premoženje izključno 
v splošnokoristne namene v smislu § 2 teh pravil. 
 
 
Klagenfurt/Celovec, dne 24. Mai 2006 


