Na podlagi 30. dlena Zakona o zavodih (UL RS, 1211991, 8/1996, 36120000 122534812006), 46., 47. in 48. clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobrazevanja (UL RS 129/2006, 16/2007 - uradno predi5deno besedilo in
spremembe in dopolnitue: 36/2008, 58/2009, 2Ol2O11) in dolodil Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Osnovna Sola Rada Robida Limbu5 je Svet
zavoda Osnovne Sole Rada Robica LimbuS na svoji seji, dne 23.9.2014, spreje!
naslednji

POSLOVNIK SVETA AVODA OSNOVNE SOIE
RADA ROBIEA LIMBUS
I. SPLOSNE DOLOEEE
1. dlen
S tem poslovnikom se urejajo pristojnosti, sestava, volitve, konstituiranje Sveta
javnega zavoda Osnovna Sola Rada Robica Limbu5 (v nadaljevanju: Svet

zavoda), organizacija in nacin dela ter postopkiza sprejemanje odloditev Sveta
zavoda.
O vpra5anjih v zvezi z delom in odlodanjem Sveta zavoda, ki niso urejena z
zakonom, pravilniki in s tem poslovnikom, sproti odlocijo dlani Sveta s posebnimi
sklepi.
2. dlen
Svet zavoda je organ upravljanja Sole in drugostopenjski organ pri odlodanju v
posameznih zadevah, za katere je poobla5den z zakonom, podzakonskimi predpisi,
kolektivno pogodbo in splo5nimi akti Sole.
Pri izvr5evanju svojih nalog je Svet zavoda odgovoren za zakonilost dela v skladu s
predpisi.
Svet zavoda je v mejah svojih pristojnosti, dolodenih s predpisi in splo5nimi akti Sole,
pri svojih odloditvah neodvisen.

3.6len
Delo Sveta zavoda je javno. Javnost dela Sveta zavoda se uresniduje v skladu z
zakoni in Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobralevalnega zavoda
Osnovna Sola Rada Robica Limbu5.
Javnost se lahko omeji ali izkljudi, de Svet zavoda tako odlodi pred obravnavo
posamezne todke dnevnega reda zaradi varovanja poslovne tajnosti Sole ali zaradi
zavarovanja osebnih podatkov udeleZencev vzgoje in izobraZevanja (delavcev in
otrok) ter njihove osebne nedotakljivosti.

II. PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA
4.6len
Zaizvrilevanje nalog iz2. Elena tega poslovnika Svet zavoda:
- sprejema pravila in druge splo5ne akte;
- sprejema letno porocilo o samoevalvaciji Sole;
1

- imenuje in razre5uje ravnatelja;
- sprejema program razvoja Sole;
- sprejema letni delovni nacrt in porodilo o njegovi uresniditvi;
- odloda o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, daje soglasje za financiranje
ali sofinanciranje posameznih dejavnosti, odloda o cenah storitev oz. o prispevkih
star5ev;
- obravnava porocila o vzgojni oziroma izobralevalni problematiki;
- odloda o pritoZbah v zvezi z vzgojnim in izobraZevalnim delom v Soli;
- odloda o pritoZbahv zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev
iz delovnega razmerja;
- predlaga ustanoviteljici spremembo in raz5iritev dejavnosti;
- daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vpra5anjih;
- doloca financni nacrt in sprejema zakljudni radun Sole;
- obravnava zadeve, ki mu jih predloZi ravnatelj, strokovni organi Sole, Solska
in5pekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet star5ev, ustanovitelj;
- nzBisqig yolitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda;
- sprejema program razre5evanja preseZnih delavcev;
- opravlja druge naloge, dolodene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

III. SESTAVA IN VOLITVE SVETA ZAVODA
5.6len
Svet zavoda sestavljajo:
- 3 (trije) predstavniki ustanovitelja,
- 5 (pet) predstavnikov delavcev Sole,
- 3 (trUe) predstavniki star5ev.
Pridelu Sveta zavoda sodelujeta ravnatelj in pomodnik ravnatelja, nimata pa pravice
glasovanja na sejah Sveta.
Mandat dlanov Sveta zavoda traja Stiri leta od dneva konstituiranja sveta in se lahko
enkrat ponovi. Pri predstavnikih Sveta starSev je mandat vezan na das, dokler je
njihov otrok vkljuden v 5olo.

6.6len
Svet zavoda v stari sestavi vsaj 60 dni (najvec 90 in najmanj 60 dni) pred iztekom
mandata na (praviloma) redni ali korespondendni seji (po faksu, po telefonu, po
elektronski po5ti ...) sprejme sklep o zadetku postopka volitev dlanov novega sklica
Sveta zavoda.
7. dlen
Svet zavoda naslovi pisni poziv ustanoviteljici vsajtri mesece pred iztekom mandata,
da ta pisno predloZi Svetu zavoda seznam 3 predstavnikov ustanovitelja v Svetu
zavoda za naslednji mandat.
Svet zavoda naslovi pisni poziv predsedniku Sveta star5ev vsaj tri mesece pred
iZekom mandata, da ta pisno predloZi predsedniku Sveta zavoda seznam 3
predstavnikov Sveta star5ev za Svet zavoda za naslednji mandat.
Na isti seji Sveta zavoda sprejme sklep o razpisu volitev 5 predstavnikov v Svet
zavoda izmed delavcev Sole.
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Volitve predstavnikov ustanovitelja
8.6len
Ustanovitelj opravi imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda
izmed delavcev obdinske uprave ali obcinskih organov ter ob6anov v skladu s svojimi
pravili.

Volitve predstavnikov Sveta star5ev
9.6len
Svet starSev opravi kandidacijski postopek in volitve predstavnikov star5ev v Svet
zavoda v skladu s predpisi.

Volitve predstavnikov delavcev Sole v Svet zavoda
10. 6len
Svet zavoda razpi5e volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda s sklepom najved
90 in najmanj60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta. Volifue se opravijo
najkasneje 15 dni pred iztekom mandata Sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se imenuje volilna komisija, doloci dan volitev in Stevilo dlanov sveta, ki se volijo in
nacin izvedbe volitev. Sklep o razpisu volitev v Svet zavoda se javno objavi v Soli.
11. dlen
pozove
uditeljski
zbor, zbor delavcev zavoda in
Sveta
zavoda
Predsednik
reprezentativni sindikat, da do volilnega zbora delavcev predlagajo kandidate za
6lane Sveta zavoda izmed zaposlenih na Soli.
Na zboru delavcev navzodi ugotovijo, kdo je bil predlagan za kandidata. Na
kandidatno listo se uvrstijo kandidati, ki so dali k kandidaturi pisno soglasje.
O kandidatih za dlane Sveta zavoda se glasuje javno.

12.6len
Potem, ko predsedujodi na zboru delavcev ugotovi, da je oblikovana in sprejeta
kandidatna lista, izrodi spisek kandidatov volilni komisiji, ki izpelje postopek volitev

{3.6len
Volilna komisija izvede volitve na dan, ki ga je Svet zavoda dolodil v razpisu volitev
Volitve dlanov Sveta zavoda izmed delavcev Sole so neposredne in tajne. Volilna
komisija lahko dolodi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem
dnem.

14. dlen
pripravijo
volilne
skrinjice, glasovnice in volilni imenik.
Sole
delavci
Administrativni
Vsak delavec ima en glas.

15.6len
Glasovnica mora vsebovati:
- naslov (glasovnica za volitve predstavnikov delavcev Sole v Svet zavoda),
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- datum volitev,
- zaporedne Stevilke kandidatov,
- priimke in imena kandidatov,
- njihove rojstne letnice,
- navodilo za glasovanje. (glasuje se tako, da se obkroZi zaporedna Stevilka pred
imenom in priimkov kandidata)
Neveljavna je glasovnica , ki ni izpolnjena, glasovnica, tz katere ni mogode ugotoviti
volje volivca in glasovnica, na kateri je volivec glasoval za ved, kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.

16.6len
Volitve so veljavne, de se jih udeleZi ved kot polovica delavcev Sole.
Za ilana Sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili najve6je Stevilo glasov
ee ne dobi zadosti kandidatov potrebne vedine gtasov, se ponovi postopek
kandidiranja.
ee dva ali ved kandidatov dobi enako Stevilo glasov, je izvoljen kandidat, ki ima
dalj5o delovno dobo v Soli.
17. ilen
Po opravljenem glasovanju volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
porocilo o rezultatih volitev, ki ga objaviv roku 5 dni od dneva volitev.

18.

ilen

ee volitve v Svet zavoda niso opravljene do izteka mandata, ker niso bile pravodasno
izvedene, ali 6e ustanovitelj ne poilje pravodasno svojih predstavnikov in se Svet
zavoda ne more konstituirati, se mandat dosedanjemu svetu avtomatidno podalj5a.

IV. KONSTITUIRANJE SVETA ZAVODA
19. dlen
Prvo sejo Sveta zavoda v novi sestavi sklice ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po
izvolitvi oziroma imenovanju vseh dlanov Sveta zavoda. Prvo sejo Sveta zavoda vodi
do izvolitve predsednika Sveta zavoda najstarej5i novoizvoljeni oziroma
novoimenovani dlan Sveta zavoda.

20. ilen
Dnevni red za prvo sejo Sveta zavoda obvezno vsebuje naslednje todke:
1. Obravnava porodila volilne komisije o volitvah dlanov Sveta zavoda;
2. Obravnava sklepov o imenovanju dlanov;
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta;
4. Volitve predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika;
5. Seznanitev s Poslovnikom Sveta zavoda;
6. Seznanitev s predpisi na podrodju vzgoje in izobraZevanja in splo5nimi akti Sole;
7. Pobude in predlogi.

elanom Sveta zavoda se na prvi seji vrodijo pomembnej5i akti Sole, kijim bodo
pomagali priopravljanju funkcije (akt o ustanovitvi, kolektivno pogodbo za vzgojo in
izobralevanje, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ipd..)
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21. dlen
Predsedujodi na seji Sveta zavoda najprej ugotovi sklepdnost oziroma upravi6enost
navzodih za udeleilbo na seji. Zatem prebere porodilo volilne komisije, porodilo
ustanovitelja in Sveta star5ev o poteku kandidiranja in volitev dlanov v Svet zavoda.
Prisotni na seji Sveta razpravllalo o porodilih ter o morebitnih pripombah na porodila
in na predlagane kandidate.
Svet zavoda odloci skupaj o potrditvi mandatov.

22.6len
Ko predsedujodi ugotovi, da so bile volitve izvedene in dlani Sveta zavoda izvoljeni
oziroma imenovani v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo volitve, odlokom in tem
poslovnikom, je svet zavoda konstituiran.

lzvolitev predsednika Sveta zavoda
23.6len
Volitve predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika so javne ali tajne. elani
Sveta zavoda sprejmejo sklep o nadinu glasovanja in oblikujejo kandidatno listo za
izvolitev predsednika in njegovega namestnika. Predlog kandidata lahko poda vsak
dlan Sveta zavoda, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s predlogom za
njegovo kandidaturo.
24. dlen
Javno se glasuje tako, da predsedujodi Sveta zavoda predlaga glasovanje o
kandidatih po abecednem redu njihovih priimkov, posebej za predsednika in posebej
za njegovega namestnika.
Tajno glasovanje se izvede na glasovnicah. Na glasovnicah se smiselno navede
vsebino, kot je dolodena v Poslovniku (navede se ime in naslov Sole, opredelitev, da
gte za volitve predsednika Sveta zavoda, oziroma za volitve namestnika predsednika
Sveta zavoda, navedejo posebej po abecednem redu po priimkih kandidati za
predsednika Sveta zavoda in kandidatiza namestnika predsednika Sveta zavoda,
navodilo za glasovanje).

25.6len
O kandidatih za predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda se glasuje
tako, da 6lan Sveta zavoda obkroZi zaporedno Stevilko pred enim kandidatom za
predsednika Sveta zavoda in enim kandidatom za namestnika predsednika Sveta
zavoda.

26.6len
Za predsednika Sveta zavoda oziroma njegovega namestnika je izvoljen kandidat, ki
je prejel najvedje Stevilo glasov vseh dlanov Sveta zavoda. V primeru, da prejme ved
kandidatov enako Stevilo glasov, se glasovanje ponovi za kandidate, ki prejmejo
enako Stevilo glasov.
ee kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne ve6ine glasov, se oblikuje nov predlog
kandidata oziroma kandidatov.
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v. rzrEK MANDATA rN RAZRESTTEv euxn svETA zAVoDA
27.6len
elani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za Stiri leta od dneva
konstituiranja in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni najved dvakrat
zaporedoma.
elanu Sveta zavoda preneha mandat v Svetu zavoda pred potekom dobe, za katero
je bil imenovan,oziroma izvoljen, de:
- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v Svet zavoda,
- je odpoklican ali razre5en,
- odstopi,
- umre.
Predstavniku star5ev preneha mandat, ko preneha njegov otrok obiskovati 5olo.
Odstop dlana Sveta zavodaje veljaven, ko Svet zavoda sprejme pisno izjavo dlana
Sveta zavoda o odstopu.
Ko Svet zavoda ugotovi, da je dlanu Sveta zavoda prenehal mandat, o tem takoj
obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega 6lana. ee je potekel
mandat predstavniku delavcev, Svet zavoda najkasneje v 30 dneh od dneva
ugotovifue o prenehanju mandata razpi5e nadomestne volitve.
28. dlen
Najmanj 10% delavcev Sole lahko na podlagi pisne zahteve, ki mora vsebovati
razloge za odpoklic, zadne postopek za odpoklic predstavnika delavcev iz Sveta
zavoda.
Zahtevi za odpoklic morajo biti priloZeni podpisidelavcev, ki odpoklic predlagajo.
Zahteva za odpoklic se vloZi na Svet zavoda, ki imenuje volilno komisijo, ki preveri
formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
ee volitna komis'rja ne zavrne zahteve za odpoklic iz formalnih razlogov v 30 dneh od
prejema, razpi5e glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev iz Sveta zavoda in
dolodi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v Svetu zavoda je odpoklican, de je za odpoklic glasovala
ve6ina delavcev Sole.

VI. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SVETA ZAVODA
29. dlen
predstavlja
predsednik
in zastopa
Sveta zavoda.
Svet zavoda
Predsednik Sveta zavoda sklicuje in vodi seje Sveta zavoda, organizira izvedbo
nalog Sveta zavoda ob pomodi ravnatelja, usklajuje delo Sveta zavoda z delom
drugih organov zavoda, podpisuje zapisnike sestankov Sveta zavoda in pisne
odpravke sklepov, skrbi za uresniditev in izvedbo sklepov Sveta zavoda,
sklepa pogodbo o zaposlitui z ravnateljem in opravlja druge naloge v skladu s
predpisi, tem Poslovnikom in drugimi splo5nimi akti Sole.
V odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge njegov namestnik.
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VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI SVETA ZAVODA
IN ELANOV SVETA ZAVODA KOT POSAMEZNIKOV
Naloge Sveta zavoda
30.6len
Svet zavoda opravlja naloge, dolodene s predpisi za podroCje vzgoje in
izobraZevanja, ustanovitvenim aktom Sole in splo5nimi akti Sole. Svet zavoda odloda
o posameznih vpra5anjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno podro6je, kolektivno
pogodbo, veljavno za 5olo, in v skladu s splo5nimi aktiSole.
e hni Sveta zavoda imajo v zvezi zizvalaryem nalog Sveta zavoda pravico, da
predlagajo, da se uvrsti na dnevni red obravnava posameznih vpraSanj, pomembnih
za delovanje zavoda, postavljativpra5anja drugim dlanom Sveta zavoda, ravnatelju
oziroma drugemu pooblaidenemu delavcu Sole v zvezi zzadevami, ki so v
pristojnosti Sveta zavoda, podajati pobude in predlogev zvezi s podrodjem dela
Sveta zavoda, zavzemati stali5da ter mnenja k posameznim todkam dnevnega reda
in podobno.
31. ilen
da
omogoda
nalog Sole in upo5teva potrebe
deluje
tako,
uresnidevanje
zavoda
Svet
po celovitosti in nemotenosti izvajanja vzgojno-izobraZevalnega dela.

Obveznosti in odgovornost dlanov Sveta zavoda
32.6len
elani Sveta zavoda so dolZni obiskovati seje Sveta zavoda, se pripraviti na
obravnavo posamezne todke dnevnega reda in se opredeliti do posameznega
vpra5anja, de je to glede na naravo le-tega potrebno, ter opraviti prevzeto nalogo.
Svojo morebitno opravideno odsotnost na seji mora 6lan Sveta zavoda sporoditi Soli
takoj, ko izve za njen razlog.

33.6len
elani Sveta zavoda pri svojih opredelitvah in odlodanju skrbijo za zakonito, po5teno
in strokovno pravilno odlodanje. elani Sveta zavoda pri svojem delu v Svetu zavoda
zastopajo mnenja in stali5da volivcev oziroma organov, ki so jih izvolili oziroma
imenoval.

Varovanje podatkov
34. ilen
podatke,
ki so s predpisidolodeni kot zaupni
elani Sveta zavoda so dolZni varovati
in, kijih kot zaupne dolodi Svet zavoda ali ravnatelj Sole.
Kot zaupni podatki se vedno Stejejo osebni podatki udeleZencev vzgoje in
izobralevanja ter delavcev Sole, ki se vodijo v zbirkah osebnih podatkov, dolodenih z
zakonom.
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VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA ZAVODA
35. dlen
Svet zavoda dela in odloda na sejah in v izjemnih primerih na korespondendni nadin

36.6len
Predsednik Sveta zavoda na sejo poleg dlanov Sveta zavoda vabi:
- ravnatelja Sole ali drugega od njega poobla5denega delavca,
- predsednika Sveta star5ev, de Svet zavoda obravnava vpra5anja s podrodij, za
katera je pristojen Svet star5ev, oziroma v drugih primerih, ko je potrebno, da se s
posamezno problematiko seznani predstavnik star5ev,
- sindikalnega zaupnika in drugega izvoljenega ali imenovanega predstavnika
delavcev, de gre za uresnidevanje njihovih pravic v smislu zakona oziroma
kolektivne pogodbe za podro6je vzgoje in izobraZevanja,
- posameznega delavca Sole oziroma star5e otroka, de so udeleZenciv postopku
pred Svetorn zavoda,
- ustreznega izvedenca in pride v posameznih postopkih,
- po potrebitudi druge strokovnjake ali predstavnike raznih organizacij.
Ravnatelj Sole oziroma od njega poobla5denidelavec se udeleZuje sej v okviru
delovnih obveznosti in v tem okviru skrbi za zakonitost dela Sveta zavoda.
ee je ravnatelj Sole neposredni udeleZenec posameznega postopka pred Svetom
zavoda, skrbi za zakonitost dela Sveta zavoda pomodnik ravnatelja ali drug
poobla56en delavec.

Sklicevanje sej
37. Elen
Seje Svetazavoda sklicuje predsednik Sveta zavoda in v njegovi odsotnosti njegov
namestnik. Predsednik Sveta zavoda je dolZan sklicati sejo Sveta zavoda, 6e to
zahtevajo vsaj Stirje dlani Sveta zavoda, vodstvo 5ole, ustanovitelj ali Svet starSev.
ee na zahtevo ravnatelja v nujnih in utemeljenih primerih predsednik Sveta zavoda
oziroma njegov namestnik ne sklide seje Sveta zavoda,lahko le-to sklide ravnatelj
Sole. O utemeljenosti sklica odloda Svet zavoda pred obravnavo dnevnega reda tako
sklicane seje.
Predloge za obravnavo na seji Sveta zavoda in predloge sklepov predlagatelji
predloZijo predsedniku Sveta zavoda v pisni obliki najkasneje 15 dni pred sklicem
naslednje seje.

38.6len
Vabilo za sejo mora vsebovati:
- predlog dnevnega reda seje;
- navedbo priloZenih gradiv oziroma gradiv, ki bodo posredovane 6lanom kasneje;
- ustrezna pojasnila k posameznim todkam, de so potrebna;
- podpis predsednika Sveta zavoda oziroma drugega sklicatelja seje in Zig Sole.
K vabilu se priloZijo ustrezna gradiva k posamezni todki. Gradivo za sejo pripravi
vodstvo Sole ali predlagatelji posameznih todk dnevnega reda. Ugovore delavcev
Sole oziroma udeleZencev vzgoje in izobralevanja ali njihovih star5ev oziroma
skrbnikov zbira tajni5tvo Sole.
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Poslovna sekretarka Sole o prispeli po5ti takoj obvesti predsednika Sveta zavoda

39.6len
Na sejah so prisotni ravnatelj in pomodniki ravnatelja in zapisnikar brez pravice
glasovanja ( de ni 6lan Sveta zavoda) in ostali navzodi (drugi strokovni delavci
strokovnih sluzb Sole, gostje, kijih k posamezni todki dnevnega reda povabi
predsednik sveta in novinarji pri vseh todkah dnevnega reda, razen pritistih, pri
katerih je obravnava in sklepanje zaprto za javnost iz razlogov, ki so v interesu
poslovnih odnosov Sole in bi pomenili izdajo poslovne tajnosti, zaradi varovanja
osebnih podatkov ali druZinskih razmerij udencev ali delavcev Sole ali pa gte za
druge Sir5e interese) s pravicami, kijim jih na seji daje predsednik Sveta zavoda.

Redna seja
40.6len
Vabilo in gradiva za sejo Sveta zavoda se morajo poslati dlanorn najkasneje sedem
(7) dni pred sejo (v nadaljnjem besedilu: redna seja). Posamezna gradiva, ki dodatno
pojasnjujejo todke dnevnega reda, se lahko predloZijo tudi na sami seji.

lzredna seja
41.6len
Predsednik Sveta zavoda oziroma drug sklicatelj lahko izjemoma sklice sejo Sveta
zavoda v krajSem roku (v nadaljnjem besedilu: izredna seja) v primerih, kadar bi
odlog obravnave in odlodanje o posameznem vpra5anju povzro6il zastoj pri delu
Sole ali nenadomestljivo materialno oziroma moralno Skodo za zavod ali za
udeleZence v posameznem postopku. Sklicatelj seje iz prej5njega odstavka je dolZan
v primeru sklica izredne seje utemeljiti razloge zatak sklic.

Korespondendna seja
42. dlen
poteka
tudi korespondendno ( po faksu, po telefonu, po
Seja Sveta zavoda lahko
elektronski po5ti,....).
Predsednik Sveta zavoda lahko v primerih, ko je odlodanje o posamezni zadevi
nujno, predlaga dlanom Sveta zavoda glasovanje o posameznizadevi tudi
na korespondendni nadin.
Predsednik Sveta zavoda predstavi in utemeljitodke dnevnega reda in predloge
moZne odloditve po5Ije dlenov Sveta zavoda v obravnavo. ehni Sveta zavoda svoje
mnenje in odloditve oddajo najkasneje v predpisanem roku na korespondendni nadin
(po faksu, po telefonu, po elektronski po5ti,....).. Predsednik Sveta zavoda povzame
mnenja ali ugotovi izid glasovanja. O korespondendni seji se vodizapisnik, ki ga clani
na prvi naslednji redni ali izredni seji Sveta zavoda potrdijo.
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Dnevni red
43.6len
Dnevni red seje dolodi predsednik Sveta zavoda oziroma drug sklicatelj. Pri
dolodanju dnevnega reda upo5teva program dela Sole v letnem delovnem na6rtu in
program dela Sveta zavoda, predloge ravnatelja oziroma drugega poobla5denega
delavca in vse druge operativne naloge Sole oziroma Sveta zavoda.
Predlagani dnevni red na sklicu seje se lahko ob obravnavi dnevnega reda spremeni
in dopolni z raz5iritvijo dnevnega reda, lahko pa se z dnevnega reda posamezne
todke tudi umaknejo, 6e to zahteva predlagatelj to6ke dnevnega reda in 6lani Sveta
zavoda s tem soglaSajo.
44. dlen
elani Sveta zavoda po obravnavi o razvrstitvi in uvrstitvi posameznih todk na dnevni
red odlocajo z glasovanjem o potrditvi dnevnega reda. Dnevni red je sprejet, de ga
potrdi vedina prisotnih dlanov Sveta zavoda. ee predlagani dnevni red ni potrjen,
predsednik Sveta zavoda sam doloci todke dnevnega reda, kijih je potrebno nujno
obravnavati in o njih odlocati.

45.6len
Posamezne zadeve se obravnavajo po vrstnem redu, kije doloden v dnevnem redu.
Med sejo lahko Svet zavoda spremeni vrstni red za obravnavo posameznih zadev, ki
so na dnevnem redu.
46. dlen
Dnevni red vsake seje obvezno vsebuje naslednje todke:
- pregled zapisnika zadnje seje in pregled uresniditue sklepov;
- porodilo ravnatelja o tekodem poslovanju;
- predlogi in pobude;
- tazno.

Potek seie
47.6len
Sejo Svetazavoda vodi predsednik Sveta zavoda oziroma v njegovi odsotnosti
njegov namestnik. V primeru odsotnosti obeh vodi sejo 6lan Sveta zavoda, ki ga
dolodijo dlani Sveta zavoda na sami seji.
Predsedujodi lahko poda pred zadetkom seje pojasnila v zvezi z delom na seji ter v
zvezi z drugimi morebitnimivpra5anji v zvezi z nalogami Sveta zavoda.

48.6len
Ob pridetku seje predsedujodi Sveta zavoda ugotovi sklepdnost Sveta zavoda in
odsotnost 6lanov. ee Svet zavoda ni sklepden, se sejo ponovno sklide.
Predsedujodi ugotovi sklepdnost seje Sveta zavoda tudi pred odlodanjem o
posameznih zadevah.
Svet zavoda je sklepden, de je prisotna vedina vseh dlanov Sveta zavoda.

49.6len
Obravnava posamezne todke dnevnega reda se pridne z uvodno obrazloZitvijo
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predlagatelja todke. Predsedujodi po potrebi dopolni obrazloZitev in odpre razpravo o
zadevi. Krazpravi se lahko priglasijo dlani Sveta zavoda in drugi prisotni, de so bili
vabljeni na sejo v zvezi z zadevo, ki se obravnava. Vkljucitev v razpravo dovoli
predsedujodi po vrstnem redu priglasitve najprej dlanom Sveta zavoda, nato pa Se
ostalim prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.
50. dlen
Predlagatelj to6ke dnevnega reda oziroma razprcvljavec (v nadaljnjem besedilu:
razpravljavec) sme razpravljati le o vpra5anju, kije na dnevnem redu. ee
razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v okviru todke dnevnega reda, ga
predsedujodi opomni.
ee razpravljavec tudi po opominu kr5i dolodbo prvega odstavka, mu lahko
predsedujodi odvzame besedo. O morebitnem ugovoru razpravljavcev odloda Svet
zavoda.
Svet lahko odlodi, da sme posamezni razpravljavec razpravljati o istem vpra5anju le
enkrat, lahko pa se trajanje posamezne razprave dasovno omeji.

51.6len
Predsedujodidovoli razpravo dlanu Sveta zavoda ne glede na vrstni red priglasitve,
6e:

- leli opozoriti na napako ali Zeli popraviti navedbo, ki po njegovem mnenju ni tocna
in je povzrodila nesporazum, ki vodi razpravo v napadno smer ali Zeli podati osebno
pojasnilo;

- Zeli opozoriti na kriitev poslovnika ali krSitev dnevnega reda.
Predsedujodi poda v primeru iz druge todke prvega odstavka tega dlena
pojasnilo glede kr5itve Poslovnika ali dnevnega reda. ee dlan Sveta zavoda ni
zadovoljen s pojasnilom predsedujodega, odlodi Svet zavodav zvezi z zatrjevano
kr5itvijo Poslovnika ali dnevnega reda brez obravnave. Odloditev
je sprejeta, 6e je zaryo glasovalo vedino prisotnih dlanov Sveta zavoda.
52. dlen
predsedujodi
ni
ve6
razprav\avcev
za posamezno todko, obravnavo
ugotovi,
da
Ko
zakljudi in predlaga v sprejem ustrezen sklep o obravnavanizadevi. Predlog sklepa
oblikuje predsedujodi glede na pripravljena gradiva in stali56a, ki so jih v obravnavi
izrazili 6lani Svetazavoda in mnenja drugih razpravljavcev. Predlog sklepa lahko
predlaga tudi predlagatelj posamezne to6ke dnevnega reda.
Po sprejetju ustreznega sklepa ali po kondaniobravnavizadeve, 6e o njej ni bilo
potrebno sprejeti posebne odloditve, predsedujodi preide na obravnavo naslednje
tocke na dnevnem redu.

53.6len
je
V primeru, ko potrebno za sprejem odloditve predhodno strokovno mnenje,
dodatna razlaga ali mnenje ustreznega izvedenca o obravnavani zadevi oziroma
pridobitev dodatnih dokazil ali drugih listin, predsedujodi prekine obravnavo zadeve
jo preloZi na eno od naslednjih sej. Ko Svet zavoda zakljudi z obravnavo vseh todk
dnevnega reda, predsedujoci zaklju6i sejo.
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in

54. dlen
Predsedujoci skrbi za red med sejo. elana Sveta zavoda in druge prisotne na seji
sproti opozarja na kr5ifue reda in od njih po potrebi zahteva odstranitev iz seje. V
primeru, da dlan Sveta zavoda tudi po opozorilu nadaljuje z motenjem in kr5i red tudi
na naslednji seji, predsedujodi o tem obvesti organ, ki ga je izvolil oziroma imenoval
ter zahteva njegovo razre5itev.

rx. oDLocnrule

Tajno ali javno glasovanje
55.6len
Svet zavoda sprejema svoje odloditve s tajnim alijavnim glasovanjem. Javno
glasovanje se izvede z dvigom rok, tajno pa z glasovnicami. Clani Sveta zavoda
glasujejo >za< ali >proti<< posameznemu predlogu sklepa, lahko pa se glasovanja
tudivzdrZijo. O predlogu se glasuje tako, da predsedujoci najprej pozove h
glasovanju tiste dlane, ki so za sprejem predloga, nato tiste, ki so proti sprejemu
predloga, nazadnje pa ugotovi, ali se je kateri od dlanov glasovanja vzdrlal.
ee je v zvezi s posameznim vpra5anjem podanih ved razlidnih predlogov, se glasuje
o vsakem predlogu posebej po vrstnem redu, kot so bili predloZeni.

56. ilen
lzid glasovanja ugotovi predsedujodi. Predlogi sklepov, ki se nana5ajo na naloge iz 4.
6lena Poslovnika so sprejeti, 6e zanj glasuje vedina vseh dlanov Sveta zavoda, tazen
o proceduralnih vpra5anjih, za sprejem katerih je potrebna vedina prisotnih 6lanov.

Usklajevalni postopek
57. dlen
ee o predlogu na seji ni mogo6e dosedi soglasja potrebne vedine, o zadevi pa je
nujno potrebno odloditi, ker bizavodu ali udeleZencem postopka pred Svetom
zavoda sicer nastala nenadomestljiva Skoda, predsedujodi izvede usklajevalni
postopek.
Svet zavoda izvolitri dlansko usklajevalno komisijo izmed 6lanov, ki so
proti predlogu oziroma za sprejem predloga in tistih, ki predlagajo drugadno re5itev
Komisija pripravi usklajen predlog, kije sprejemljiv za vedino dlanov Sveta zavoda
oziroma po potrebi proudi zakonitost predlaganih re5itev.
ee predlog tudi po uskladitvi ni sprejet, ga predsedujodi umakne z dnevnega reda,
dlane Sveta zavoda pa opozori na mogode negativne posledice zaradi opustitve
odloditve Sveta zavoda o zadevi.

X. ZAPISNIK IN ODPRAVKI SKLEPOV

Zapisnik
58. dlen
O delu na seji Sveta zavoda se pi5e zapisnik. Zapisnik obsega podatke o prisotnosti,
dnevni red seje, mnenja, stali5da, sklepe, izid glasovan)a, zadolZitve in roke ter druge
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ugotovitve, pomembne za delo Sveta zavoda. V zapisnik se lahko vnese i4ava
posameznega 6lana, de le-ta to izrecno zahteva. Na zahtevo predsedujodega ali
dlanov se vpi5ejo v zapisnik tudi njihove izjave in posebna mnenja, 6e se ti ne
strinjajo s sprejetim sklepom. Zapisnik se lahko na naslednji seji ob njegovi obravnavi
dopolni oziroma spremeni, 6e tako odlodivedina prisotnih dlanov na prej5nji seji.
59. dlen
podpiSeta
predsedujoci
in
zapisnikar. Zapisnik pi5e eden izmed dlanov
seje
Zapisnik
Sveta zavoda. Original zapisnika se hrani v arhivu Sveta zavoda v prostorih tajni5tva
Sole. Zapisnik se lahko objavi po sprejetju na spletni strani Sole.

Pisni odpravki sklepov
60. ilen
Sklepi, kijih je Svet zavoda sprejel v zvezi z odloditvami o posameznih pravicah,
obveznostih ali odgovornostih in sklepi, kijih je potrebno poslati drugim
organizacijam oziroma institucijam, se oblikujejo kot pisni odpravki sklepov.

XI. KOMISIJE
61. 6len
Svet zavoda lahko imenuje stalne ali obdasne strokovne komisije. Komisija na
zahtevo Sveta zavoda proudi posamezno vpra5anje ali predlog, o katerem mora Svet
zavoda sprejeti ustrezno odloditev in pripravi predloge reSitev za sprejem.
Komisija lahko v posameznih zadevah opravitudi posamezna pripravljalna dejanja
za obravnavo in odlodanje na Svetu zavoda (na primer: zbere potrebna gradiva,
opravi razgovore ipd.), spremlja in izvala uresnidevanje sklepov Sveta zavoda in v
zvezi s posameznimi vpra5anji, ki so v pristojnosti Sveta zavoda, podaja Svetu
zavoda pobude in predloge.

XII, SODELOVANJE SVETA ZAVODAZ DRUGIMI ORGANI ZAVODA
62. dlen
s
svojim
delom
stalno aliobdasno sodeluje z drugimi
Svet zavoda lahko v zvezi
organi Sole ali delovnimitelesiter po potrebitudi z drugimi organizacijami ali
institucijami. Sodelovanie iz prejinjega odstavka izv$a Svet zavoda s porodanjem o
stali5dih in mnenjih oziroma odloditvah na sejah Sveta zavoda oziroma sejah drugih
organov, s sodelovanjem pri uresnidevanju sklepov Sveta zavoda oziroma sklepov
drugih organov in podobno. Za usklajevanje dela med Svetom zavoda in drugimi
organi Sole skrbi predsednik Sveta zavoda.

XIII. SPREJEMANJE SPLOST.IIX AKTOV ZAVODA

Dvostopenjski postopek
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63.6len
Splo5ne akte Sole, za katerih sprejem je poobla5den Svet zavoda, sprejema Svet
zavoda praviloma po dvostopenjskem postopku. Predlagatelj splo5nega akta predlo2i
svetu najprej osnutek akta z navedbo konkretnih re5itev v obliki dolodb, po prvi
obravnavi pa pripravi predlog splo5nega akta.
V primeru, ko je potrebno splo5ni akt nemudoma sprejeti, da se z njim uredijo
vpra5anja, kijih je potrebno takoj urediti za zagotovitev nemotenega izvqanja
dejavnosti zavoda ali zaradi varnosti udeleZencev vzgoje in izobralevanja oziroma
d e lavcev zav oda, sme p red lagatelj p red lag ati enostopenjsko od loda nje.
Predlagatelj mora v primeru iz prej5njega ods]avka pisno obrazloZiti razloge za
enostopenjsko sprejemanje splo5nega akta. Clani Sveta zavoda odlodijo z javnim
glasovanjem o predlogu za enostopenjsko odlodanje o sploSnem aktu zavoda.
64. ilen
elanl Sveta zavoda lahko k osnutku splo5nega.akta podajo pripombe in predloge za
dopolnitev ali spremembo posamezne re5itve. Clani Sveta zavoda glasujejo o
predlaganih predlogih za dopolnitev ali spremembo. Besedilo osnutka se dopolni s
sprejetimi predlogi in oblikuje v predlog.
65. ilen
O predlogu se glasuje na naslednji seji Sveta zavoda. Besedilo predloga se po5lje
dlanom Sveta zavoda najkasneje Tdni pred sejo Sveta zavoda.

Amandmaji
66.6len
K predlogu splo5nega akta lahko dlani Svetazavoda podajo pisne predloge za
spremembo ali dopolnitue v obliki amandmajev. Amandmaje vloZijo najkasneje pet
dni pred sejo Sveta zavoda pri predlagatelju splo5nega akta.

67.6len
ee so k posamezni dolodbi podani razlidni amandmaji, Svet zavoda glasuje o njih
tako, da po vrstnem redu glasuje o amandmajih, ki so po svoji vsebini najbolj
oddaljeni od prvotnega predloga vse do glasovanja o amandmaju, kije najmanj
oddaljen od prvotnega predloga. Sprejeti amandma postane sestavnidel
predlaganega splo5nega akta Sole.

68.6len
Na zahtevo predsednika Sveta zavoda ali na predlog 6lana Sveta, 6e se Svet z
glasovanjem odlodi zalo, se potek seje lahko posname na trak, ki se shrani skupaj z
vabilom, gradivom in zapisnikom seje.

XIV. POTEK IMENOVANJA DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI

lmenovanje ravnatelja zavoda
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69. ilen
Svet zavoda imenuje in razre5uje ravnatelja zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim
za v zgojo in izobraleva nje.

Za6etek postopka
70. ilen
Svet zavoda sprejme sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja najpozneje Stiri
mesece pred iztekom dobe, za katero je ravnatelj imenovan.
Svet zavoda s sklepom o razpisu doloci vsebino razpisa, rok za zasedbo delovnega
mesta ravnatelja, po potrebi pa doloditudidodatno Zeleno izpolnjevanje pogojev za
zasedbo delovnega mesta. V sklepu o razpisu delovnega mesta ravnatelja se
doloci ali bo glasovanje o izbiri kandidata javno tajno.
71. ilen
Razpis za delovno mesto ravnatelja objavi Svet zavoda najpozneje tri mesece pred
iztekom dobe, za katero je ravnatelj imenovan. Razpis za delovno mesto ravnatelja
se objavi v sredstvih javnega obve5dana v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraZevanja.
Prijave na razpisano delovno mesto se zbirajo v upravi zavoda v zaprtih ovojnicah.

Predhodni postopek

72.6len
Svet zavoda lahko imenuje tridlansko komisijo, kije poobla5dena za posamezna
ad ministrativna opravila.
Komisijo sestavljajo predsednik Sveta zavoda in dva dlana Sveta zavoda.
Komisija je poobla5(nna za naslednja administrativna opravila:
. odpiranje vlog kandidatov,
. preverjanje ustreznosti vlog,
. evidentiranje morebitnih nepopolnih vlog,
o pripravo vlog za pridobitev potrebnih mnenj,
. pripravo porodila za sejo sveta zavoda.

73.6len
Svet zavoda lahko oblikuje za izvedbo informativnega razgovora s prijavljenimi
kandidati smernice in vpra5anja, o katerih Zeli, da se posamezni kandidat izjasni,
lahko pa prepusti odloditev v zvezt z izvedbo in vsebino informativnega razgovora
komisiji iz prvega odstavka 72. dlena tega poslovnika oziroma predsedniku Sveta
zavoda.

74.6len
V primeru, da Svet zavoda ne imenuje komisijo iz prvega odstavka 72. dlena tega
poslovnika, opravi vsa potrebna dejanja predhodnega postopka predsednik Sveta
zavoda.

Zbiranie prijav in pregled Prijav

75. dlen
Po preteku prijavnega roka Svet zavoda oziroma komisija pregleda prijave
kandidatov z dokumentacijo in ugotovi, ali vsi prijavljeni kandidati ustrezajo razpisnim
pogoiem ter preveri, alije priloZena vsa potebna dokunrentaciia- V kolikor kdo od
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prijavljenih kandidatov ni predloZilvseh potrebnih dokazil, ga predsednik Sveta
zavoda pisno pozove, da vlogo dopolni v primernem roku ter kandidata opozori, da
se bo v nasprotnem primeru tak5na vloga Stela za nepopolno in bo iz izbirnega
postopka izlocena. Svet zavoda navedeno ugotovi ob obravnavi prijav kandidatov v
zapisniku seje Sveta. ee prijavljeni kandidat vloge v zahtevanem roku ne dopolni,
Svet zavoda oblikuje in sprejme poseben sklep o izloditui vloge in o tem takoj obvesti
prijavljenega kandidata.
76. dlen
lz izbirnega postopka Svet zavoda izlodi vloge, pri katerih ugotovi, da prijavljeni
kandidat ne izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane pogoje za ravnatelja.
V primeru, da Svet zavoda sprejme sklep, da prijavljeni kandidat ne izpolnjuje
zahtevanih pogojev, se izlodi iz izbirnega postopka. Kandidata, ki se ne vodi ved v
izbirnem postopku se o izidu postopka imenovanja ravnatelja obvesti po opravljeni
izbiri na Svetu zavoda.
77. ilen
Za neustrezne kandidate Svet zavoda ne zaprosi za mnenje uditeljskega zbora in ne
za mnenje lokalne skupnosti.

Pridobivanje mnenj
78. dlen
Pred imenovanjem ravnatelja si mora Svet zavoda pridobiti mnenje uciteljskega
zbora in mnenje lokalne skupnosti, za vse prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo z
zakonom predpisane pogoje.
Komisija oziroma predsednik Sveta zavoda istocasno pisno zaprosi za mnenje
uditeljski zbor ter lokalno skupnost o prijavljenih kandidatih.
Po pridobitvi mnenj iz drugega odstavka tega dlena Svet zavoda izbere in imenuje
ravnatelja.
ee Svet zavoda v roku 20 dni od dneva, ko je poslal zahtevo za mnenje uditeljskemu
zboru in lokalni skupnosti, ne pridobi mnenja, lahko imenuje ravnatelja brez mnenja
uciteljskega zbora in lokalne skupnosti.

Postopek izbire

79.6len
Predsednik Sveta zavoda seznani 6!ane Sveta zavoda o dotedanjem poteku
postopka za imenovanje ravnatelja, o kandidatih in o mnenjih, ki sta ga podala
uditeljski zbor in lokalna skupnost.
elani Sveta zavoda razpravljajo o kandidatih. Po razpravi Svet zavoda odloda o izbiri
in imenovanju kandidalaza ravnatelja z javnim alitajnim glasovanjem, glede na to
kakSen nadin glasovanja je doloden v sklepu o razpisu delovnega mesta za
ravnatelja.
O kandidatu za ravnatelja odloda Svet zavoda z vedino glasov vseh dlanov. Za
ravnatelja zavodaje izbran kandidat, ki prejme vedino glasov.
O glasovanju in o izidu glasovanja Svet zavoda oblikuje zapisnik.

Obve56anje kandidatov

80.6len
Svet zavoda mora obvestitivsakega kandidata o izbiri
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81. ilen
Po imenovanju ravnatelja Svet zavoda zaprosi za soglasje ministra, pristojnega za
vzgojo in izobraZevanje.
Po prejemu soglasja ministra Svet zavoda ugotovi, da je postopek imenovanja
ravnatelja zakljucen in ravnatelj nastopi mandat.
lmenovanemu ravnatelju zadne tedi mandat z dnem, ko Svet zavoda prejme soglasje
ministra, pristojnega za podrodje vzgoje in izobralevanja, tazen, ce v sklepu o
imenovanju ravnatelja ni drugade dolodeno.

lmenovanje vr5ilca dolZnosti ravnatelja zavoda
82. dlen
preneha
preddasno
mandat
oziroma ce nihce izmed prijavljenih
ravnatelju
ee
kandidatov za ravnatelja ni imenovan, Svet zavoda imenuje vr5ilca dolZnosti
ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar najve6 za dobo enega leta.

Postopek za razre5itev ravnatelja zavoda
83. clen
po postopku, kije doloden za direktorja
razre5i
na
nadin
in
Ravnatelj zavoda se
zavoda in v skladu zZakonom o organizacij in financiranju vzgoje in izobraZevanja.
Pred razreditvijo ravnatelja si mora Svet zavoda pridobiti mnenje uciteljskega zbora in
mnenje lokalne skupnosti. Mnenje ni potrebno, de se ravnatelja razre5i na njegov
predlog.

XV. KONCUE DOLOEBE
84.6len
Za razlago dolodb tega Poslovnika, v primeru dvoma o jasnosti posamezne dolodbe,
je pristojen predsednik Sveta zavoda.
85. dlen
je
ko
dlani
sprejmejo
sklep o sprejetju, veljati pa zadne
sprejet,
Sveta
Poslovnik
naslednji dan po sprejetju sklepa. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se
sprejemajo po postopku, ki veljajo za sprejemanje splo5nih aktov zavoda.
S sprejetjem tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik Sveta zavoda, ki je bil sprejet
12.2. 1998.
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Pred sednica Sveta zavoda:
Ma.rlana Lampreht

iltiuy

{"t

