
Osnovna $ola Vid
-,\bramor a 26. l.iubliana

POSLOVNIK SVEU O5 VIT

Sprejel in potrdil Svet osnovne Sole Vid na svoji seji dne.

Mojca Sojar,
predsednica Sveta iole OS Vid
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Na podlagi 48. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS. 5t.

l6107 - uradno pre diSdeno besedilo 36/08, 58/09.64109 popr.,65/09 popr.,20l1 1,40112-ZUJF,
57112 - ZPCP-2D, 47115, 46/16.49/16 - popr., 25111 - TY aj in 123121 - ZOFVI) je svet zavoda
Osnovne Sole Vid. Abramova ul. 26, Ljubljana, na seji z dne. 30. 9. 2021. spre.lel

POSLOVNIK
SVETA

osNovNE solr vrt

I. SPLOSNE DOLOdBE
I . dlen

S tem poslovnikom se urejajo konstituiranje sveta (v nadaljnjem besedilu: svet). organizacija in nadin

dela ter postopki za sprejemanje odloiitev sveta Osnoyne Sole Vi6 (v nadaljniem besedilu: zavod).

O vpraSaniih v zvezi z delom in odlodanjem sreta, ki niso urejena s predpisi. ustanovitvenim aktom
zavoda oziroma s tem poslovnikorn, sproti odlodiio dlani sveta s posebnirr sklepom.

2. ilen
Svet zavoda deluje kot organ upravljanja zavoda in kot drugostopenjski organ pri odlodanju v
posameznih zadevah. za katere je poobla5den s predpisi ali kolektivno pogodbo.

Pri izvrievanju svojih nalog je odgovoren za zakonitost dela v skladu s predpisi

Svet zavoda je v mejah svojih pristojnosti, dolodenih s predpisi. ustanovitvenim aktom in sploSnimi
akti zavoda pri svojih odloditvah neodvisen.

3. 6len
Delo sveta je javno. Javnost dela sveta se uresniduje v skladu z zakonom in ustanoviwenim aktom
zavoda.

Javnost se Iahko ob upo5tevanju predpisov onreji ali izkljuii. de svet tako odlodi pred obravnavo
posamezne todke dnevnega reda zaradi varovanja poslovne tajnosti zavoda ali zaradi zavarovanja
osebnih podatkov udele2encev vzgoje in izobraZevanja in delavcev zavoda ter njihove osebne

nedotaklj ivosti ali zaradi zavarovanja poslovne tajnosti.

O prisotnosti javnosti na sejah sveta zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom odloda
ravnatelj zavoda.

II. KONSTISTUIRANJE SVETA
4. dlen

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi sklide ravnatelj zavoda v roku najkasneje 20 dni po izvolitvi
oziroma imenovanju vseh dlanov sveta zavoda (in po prenehanju mandata prej5njernu sklicu sveta
zavoda).

Do izvolitve predsednika sveta vodi sejo najstarejSi novoizvoljeni oziroma novoimenovani dlan sveta
zar oda- ki se udele2i konstitutivne seje.

Dnevni red za prvo sejo sveta obvezno vsebuje naslednje todke:
l. obravnava porodil o volitvah dlanov sveta (volilne komisije, sveta star5ev)i
2. obravnava sklepov o imenovanju dlanov;
3. sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta:
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4. volitve predsednika sveta in njegovega namestnikal
5. seznanitev 6lanov sveta z ustanovitvenim aktom zavoda in s poslovnikom sveta zavoda;
6. seznanitev s predpisi na podrodju vzgoje in izobraZevanja in sploSnimi akti zavoda ter dolodbami,

ki so najpomembnejii za delo sveta zavoda:
7. predlogi in vpra5anja.

5. dlen

Ugotovitveni sklep o konstituiranju sveta na zadetku seje sprejrnejo izvoljeni in imenovani ilani sveta

na podlagi porodila volilne komisije za izvolitev predstavnikov delavcev zavoda in sveta starSev ter na
podlagi akta o imenovanju predstavnikov ustanovitel.ja.

Z dnem konstituiranja sveta zavoda pridne tedi mandat vsem dlanom sveta.

Izvolitev predsednika sveta
6. dlen

Svet na svoj i pwi seji izvoli predsednika sveta in njegovega namestnika

7. dlen

Voliwe predsednika sveta in njegovega namestr)ika so lahko tajne alijarne. Clani sreta sprejrnejo
sklep o nadinu glasovanja ter oblikuje.jo kandidatno listo za izvolitev predsednika sveta in njegovega
namestnika.

Predlog kandidata lahko poda vsak dlan sveta, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s

predlogom za n-iegovo kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se vpiSe v zapisnik.

8. dlen

Javno se glasuje tako. da predsedujodi 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 navede: inre in naslov zavoda,
opredelitev, da gre za volitve predsednika sveta oziroma za volitve namestnika predsednika sveta.
posebej po abecednem redu po priimkih kandidati za predsednika sveta in kandidati za nameshrika
predsednika sveta. Na glasovnici se dolodi tudinadin volitev.

O kandidatih se glasuje tako. da dlan sveta obkro2i Stevilko pred osebnim imenom enega od

kandidatov za predsednika sveta in enega od kandidatov za namestnika predsednika sveta.

10. dlen

Za predsednika sveta oziroma njegovega namestnika je izvoljen kandidat, ki je prejel najveije Stevilo
glasov vseh dlanov sveta.

V primeru, da pre.ime ved kandidatov enako Stevilo glasov, se glasovanje ponovi za kandidate, ki
prejmejo najvetje enako Stevilo glasor. ee nihte od kandidator ne prejme zahtevane vedine glasov, se

glasovanje ponovi o kandidatu, ki je prejel najvedje Stevilo glasov. Ta je v tern primeru izvoljen, ie
zanj glasuje vedina vseh prisotnih dlanov sveta.

Izid glasovanja razglasi predsedujodi

Svet se v skladu z ustanovitveninr aktom konstituira na prvi seji.

9. dlen



III. IZTEK MANDATA IN RAZRf,SITIV 
'LANA 

SVETA TER NADOMESTNE VOLIT\'E
OZIROMA IMENOVANJA V SVET ZAVODA

ll.dlen
elanom sveta preneha mandat z iztekorr Stiriletnega mandatnega obdobja svetu zavoda, Stetega od
dneva konstituiranja sveta, razen dejim ne preneha prej v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom.

V primeru, da ob prenehanju mandata svetu zavoda 5e ni konstituiran svet v novi sestavi, opravlja
dotedanji svet naloge sveta s podrodja poslovanja zavoda do konstituiranja novega sveta, vendar
najdlje tri mesece po poteku mandata.

Nadomestnemu dlanLr se rl]andat iaede s potekorn mzrndata celotnega sveta zavoda.

12. dlen

lzvolitev oziroma imenovanje nadomestnega dlana se izvede rra nadin" ki ga za izvolitev oziroma
imenovanje dlanov sveta dolodata zakon in ustanovitveni akt zavoda.

IV. PREDSTAVLJANJE S\TTA ZAVOI)A

13. dlen
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta. v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik

Predsednik sveta sklicuje in vodi seje sveta, organizira izvedbo nalog sveta, usklajL{e delo sveta z
delom drugih organov zavoda, podpisuje zapisnike s sestankov sveta in pisne odpravke sklepov. skrbi
za uresniditev in izvedbo sklepov sveta, sklepa pogodbo o zaposlitvi z ravnateljem in opravlja druge
naloge v skladu s predpisi, tem poslovnikom in z drugirni sploinimiakti zavoda.

V odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge njegov namestnik

V primeru, de predsedniku kot dlanu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda. svet izvoli novega
predsednika.

O svojih aktivnostih predsednik sveta Sole za vsak sestanek sveta Sole pripravi kratko pisno porodilo.
ki vkljuduje tudi pregled pre.iete in oddane poSte sveta ter odpravkov sklepov.

V. PRAVICE. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI SVETA IN CLANOV SVETA KOT
POSAMIZNIKOV

Naloge sveta

Svet zavoda opravlja naloge, dolodene
ustanovitvenim aktom zavoda.

14. dlen
s predpisi za podrodje vzgoje in izobra2evanja ter

Svet zavoda odloda o posameznih vpraianjih v skladu s predpisi, ki urejajo ustrezno podrodje.
kolektivno pogodbo, veljavno za zavod in v skladu s sploSnirni akti zavoda.

elani sveta imajo v zvezi z izvajanjem nalog sveta pravico, da predlagajo na dnevni red obravnavo
posameznih vprasanj v okviru pooblastil sveta, postavljati vprasanja predsedniku sveta. ravnatelju
oziroma drugemu delavcu zavoda. ki ga za to pooblasti ravnatelj v zvezi z zadevani, ki so v
pristojnosti sveta, podajati pobude in predloge v zvezi s podrodjem dela sveta in zavzemati staliida ter
mnenja k posameznim todkam dnevnega reda.
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15. dlen
Svet deluje tako, da omogoda uresnidevanje nalog zavoda in upoiteva potrebe po celovitosti in
nemotenosti izvajanja dejavnosti zavoda.

Obveznosti in odgovornost tlanov
16. dlen

e lani sveta so se dolZni udeleZevati sej sveta. se pripraviti na obravnavo posamezne toike dnevnega
reda in se opredeliti do posameznega vpraianja oziroma odloditi o predlogu sklepa, de je to glede na
njegovo naravo potrebno, ter opraviti prevzeto nalogo.

Svojo morebitno upravideno odsotnost na seji mora dlan sveta sporoditi vodswu zavoda lakoj, ko izve
za njen razlog.

17. dlen
Clani sveta pri svojih opredeliwah in odlodanju skbijo za zakonito, po5teno in strokovno pravilno
odlodanje.

elani sveta so za svoje delo v svetu odgovorni svojim volivcem oziroma organu, kij ih je imenoval.

Vnrovanje tajnih podatkov, osebnih podatkov oziroma poslovne tajnosti zavoda

18. dlen
elani sveta so dolZni varovati podatke, ki so s predpisi dolodeni kot tajni, podatke. ki spadajo med
osebne podatke in podatke, ki jih kot poslovno tajnost dolodi svet ali ravnatelj zavoda (Zakon o
varstvu osebnih podatkov ZVOP-l (Ur. l. RS. 5t. !!!l - uradno preiiiieno besedikr in fllllQ),
Zakon o tajnih podatkih ZTP (Ur. l. RS, 5t. 50/06 - uradno JrreiiSieno besedilo, 9/10, 60/l I in 8/20),
v nadal-lnjem besedilu: varovani podatki.

Kot varovani podatki se vedno Stejejo podatki o udele2encih vzgoje in izobraZevanja ter o delavcih
zavoda, ki se vodijo v zbirkah osebnih podatkov (razen izjem v skladu z Zakonom o dostopu do
informacije javnega znadaja). dolodenih v zakonu in s podatki o poslovanju zavoda, ki vplivajo na
konkurendnost zavoda v delu dejavnosti, ki se prodaja na trgu.

Na gradivih za seje sveta vodstvo zavoda posebej oznadi vrsto varovanih podatkov. V primeru, da gre
le za usten podatek, za katerega izvedo dlani sveta na seji, jih na vrsto varovanega podatka opozori
predsednik sveta ali ravnatelj.

Elektronsko poslovanje

i8. a dlen

Ce dlan sveta podpiSe ustrezno pisno izjavo. ki jo hrani tajni5tvo iole. je rnogode namesto klasiine
po5te za vse komunikacije med dlani sveta in drugimi organi uporabljati elektronsko poSto. Na izjavi
je naveden naslov elektronske poSte. za katerega 6lan sveta prevzema vso odgovonrost glede
zaupnosti in varovanja podatkov ter priznava vsa sporodila s tega naslova kot svoj podpisan
dokument. [zjavo Iahko ilan sveta kadarkoli pisno umakne ali spremeni naslov elektronske poSte.

VI. oRGANIZACIJA DELA SVETA
l9.ilen

Slet dela in odloda na sejah. ki so redne ali izredne. ter r iz-jernnih okoliSdinah na dopisnih ter na
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se.iah na daliavo

Pri organizaciji in izvedbi sej sveta ter izvajanju pooblastil sveta sodelujeta predsednik sveta in
ravnatelj zavoda.

20. dlen

Predsednik sveta na sejo poleg dlanov sveta vabi:
o ravnatelja zavoda,
o pomodnika ravnatelja, deje to potrebno glede na predlog dnevnega reda,
o predsednika sveta stariev, de svet obravnava vpraSanja s podrodij. za katera je pristojen svet

starSev, oziroma v drugih prirnerih. ko je potrebno, da se s posamemo problematiko seznani
predstavnik sveta starsev.

o sindikalnegazaupnika,
. ustreznega strokovnjaka ali izvedenca v primeru, ko svet ne razpolaga z znanjem. ki je potrebno

za zakonito oziroma strokovno odloditev.
o po potrebi tudi druge predstavnike raznih organizacij.

Ravnatelj zavoda oziroma poobla5den delavec se udele2uje se.j v okviru delovnilr obveznosti in v tem

okviru skrbi za zakonitost dela sveta.

ee je ravnatelj zavoda neposredni udeleZenec posameznega postopka pred svetom zavoda. lahko skrbi
za zakonitost dela sveta zavoda ponodnik ravnatelja ali drug poobla5denidelavec 5ole.

Sklicevanje sej
2l . dlen

Seje sveta sklicuje praviloma predsednik sveta in v njegovi odsotnosti njegov namestnik.

Predsednik sveta je dolzan sklicati sejo sveta, de to zahteva ena tretj ina ( l/3) dlanov sveta ali ravnatelj
zzvod,a.

ee na zahtevo ravnatelja v nujnih in uterneljenih primerih predsednik sveta oziroma njegov namestnik

ne sklide seje sveta, lahko to sklide ravnatelj zavoda.

22. (,len

Seja sveta se sklide po potrebi, naj manj pa:

o v zadetku iolskega leta do konca septembra (sprejem letnega delovnega nadrta, obravnava in
sprejem letnega porodila o samoevalvaciji zavoda) ter

o do konca februarja (sprejem poslovnega nadrta in letne bilance) in
o po potrebi pred letnimi poditnicami (sprejern pravil Solskega reda. vzgojnega nadrta in za

uresniditev drugih pooblastil po predpisih. veljavnih za osnovne iole).

23. dlen

Vabilo za sejo mora vsebovati:
o naslov zavoda in navedbo sveta pod naslovom;
. datum in delovodno Stevilko sklica;
. datum in uro seje sveta;
. navedbo prostora, v katerem bo seja potekala;
o predlog dnevnega reda seje:
o navedbo prilo2enih gradiv oziroma gradiv, ki bodo posredovana dlanom kasneje, oziroma

navedbo, da je mogode posamezna gradiva zaradi varstva podatkov pregledati v tajniiwu zavoda;

ustrezna pojasnila k posameznim todkam. de so potrebna;
o podpis predsednika sveta oziroma drugega sklicatelja seje in pedat zavoda.
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K vabilu se prilo2ijo ustrezna gradiva k posamezni todki. V primeru, daje v gradivu varovan podatek,
se na vsaki strani v gornjenr desnem kotu oznadi vrsta varovanega podatka, in sicer >TAJNI
PODATKk( ali )POSLOVNA SKRIVNOST( oziroma. de so v gradivu osebni podatki, )OSEBNI
PODATKI(.

Gradivo za sejo pripravi vodstvo zavoda ali predlagatelji posarneznih todk dnevnega reda oziroma
oseba- ki daje predlog ali vpraSanje sretu.

Predlagatelj gradiva pripravi k pisnernu gradivu oziroma k predlogu todke dnevnega reda pred sejo
sveta tudi kratko obrazlo2itev gradiva ter predlog sklepa in ga poda predsedniku sveta skupaj s svoj im
predlogom.

e lan sveta ali druga oseba, ki Zeli svetu podati predlog ali vpraSanje, oblikuje pisni predlog ozirorna
vpraSanje z utemeljitvijo in ga predloii predsedniku sveta vsaj en dan pred sejo za todke. ki so na
dnevnem rcdr. Za nujne zadeve, ki jih Zeli predlagatelj obravnavati pod todko dnevnega reda:
)predlogi in vpraianja<. mora predlagatelj zagotoviti predloZitev ustreznih gradiv vsem dlanom sveta
najkasneje do zadetka seje.

24. t len

Po5to, naslovljeno na svet zavoda. sprejema tajni5tvo zavoda in jo po vpisu v delovodnik predloZi
predsedniku sveta zavoda.

PoSto za svet zavoda vpiSe v delovodnik oziroma v vpisno knjigo poite poslovni sekretar zavoda

Poito, naslovljeno na svet zavoda. preuii predsednik sveta.

V primeru nepopolne vloge (ugovora. pritoZbe. zahteve. predloga. vpraianja ipd.) predsednik
poSiljatelja oziroma vlagatelja vloge pozove. da svojo vlogo ustrezno dopolni v ustreznem roku glede
na vsebino zadeve oziroma glede na predviden sklic seje sveta.

ee svet zavoda ni pristojen za odlodanje o posamezni vlogi, predsednik sveta sprejme sklep o
nepristojnosti sveta in vlogo odstopi ravnatelju ali drugemu pristojnemu organu ozironra inStitucij i ter
o tem obvesti vlagatelja ter svet na prvi naslednji seji sveta.

Redna seja
25. dlen

Vabilo in gradiva za redno sejo sveta se morajo poslati dlanom najkasneje pet (5) dni pred sejo.

Posamezna gadiva" ki dodatno pojasnjujejo todke dnevnega reda, se lahko predloiijo tudi na sami
seji.

Izredna seja
26. Clen

Predsednik sveta oziroma drug sklicatelj lahko izjemorna sklide izredno sejo sveta v kaj5em roku
(lahko tudi po telefonu) r,' primerih. ko bi odlog obravnave in odlodanje o posameznem vpraSan-ju
povzrodil zastoj pri delu zavoda ali nenadomestljivo materialno ozirorna moralno Skodo za zavod ali
za udeleZence v posameznem postopku.

Sklicatelj seje iz prejinjega odstavkaje dol2an v primeru sklica izredne seje utemeljiti razloge za tak
sklic.

27. clen
Dopisna seja
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Predsednik sveta lahko v primerih. ko je odlodanje o posamezni zadevi nujno, takoj predlaga ilanom
sveta glasovanje o posamezni zadevi tudi po po5ti oziroma po elektronski po5ti. Na ta na6in ni
mogode obravnavati in odlodati o pritoZbah delavcev oziroma starsev ter odlodati v postopku
imenovanja ravnatelja.

Predsednik sveta v primeru iz prvega odstavka tega dlena obliku.ie pisni predlog odlodiwe (sklepa) in
kratko utemeljitev ter ga v obliki glasovnice po5lje dlanom svela v glasovanje.

Clani sveta nemudoma vrnejo glasovnico na naslov zavoda in na njej odlodijo o predlaganem sklepu,
tako da obkroZijo besedo >DA< ali besedo >NE<.

Predsednik sveta ugotovi izid glasovanja, o dopisni seji pa oblikuje uradni zaznamek - zapisnik

Predlagani sklep je sprejet. ko predsednik prejrne glasovnice z glasom >za< sprejerr sklepa od vedine
dlanov sveta.

O izidu glasovanja po poiti oziroma po elektronski poiti seznani predsednik sveta dlane sveta na prvi
naslednji redni ali izredni seji sveta ali po elektronski po5ti. Svet potrdi zapisnik o dopisni seji na prvi
naslednji sej i.

27. a dlen

Seja na daljavo

V primerih naravnih ali drugih nesred. de se taka nesreda pridakqje ali v drugih izjemnilr okoliSdinah,
ko je ogroZeno Zivljenje in zdrar,je ljudi. dlanov svela Sole ali premo2enje osnovne Sole. lahko
predsednik sveta oziroma drugi sklicatelj skliie sejo na daljavo.

Dnevni red seje sveta Sole in gradivo za obravnavo na sej i na daljavo se posreduje dlanom sveta Sole
po elektronski po5ti na njihove elektronske naslove.

Seja na daljavo je seja, na kateri dlani sveta sodelujejo izven sedeZa Osnovne Sole Vid s pomodjo
informacijsko-komunikacij ske tehnologije, ki omogoda razpravo in glasovarrje na daljavo. ee dlan
sveta Sole sodeluje izven sedeZa Osnovne Sole Vii, mora zagotoviti. da je njegova korrunikacijska
rraprava povezana v omreZje, ki omogoda prenos slike in zvoka.

Pri organizaciji in izvedbi sej na daljavo sodelujeta predsednik sveta in ravnatelj zavoda. Seje
potekajo preko videokonferenc in ustreznih radunalniSkih aplikacij, s katerimije zagotovljeno varstvo
osebnih podatkov ter prenos vsebin.

Seja na daljavo se izvede z uporabo vame informacijsko-kornunikacij ske tehnologije. ki ornogoda
prenos ter snemanje kakovostne slike in zvoka, da.je mogode brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto
dlana sveta zavoda" ki na seji sodeluje izven sedeZa Osnovne Sole Vid.

Pri ugotavljanju sklepdnosti se za prisotne Stejejo dlani sveta sole, ki so osebno prisotni na sedeZu

Osnovne Sole Vid in elani sveta Sole. ki na seji sodelujejo z uporabo varne infonnacijsko-
komun ikacij ske tehnologije.

Svet Sole Osnovne Sole Vid na seji na daljavo odloda le o zadevah, o katerih se glasuje z javnrm
glasovanjem, in sicer z izrekanjem )za(, )proti(, >vzdrZan< ali na drug dogovorjen nadin. iz katerega
je jasno razvidna volja dlana sveta Sole.
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28. dlen

Dnevni red

Dnevni red vsake seje obvezno vsebuje naslednje todke:
1. sprejem dnevnega reda;

2. pregled zapisnika zadnje seje in pregled uresniaitve sklepov ter potrditev zapisnika, de ta ni bil
potrjen 2e na zadnji seji;

3. porodilo predsednika o aktivnosti po prejSnji seji, ki vkljuduje tudi pregled prejete in oddane
poste sveta ter odpravkov sklepov:

4. predlogi in vpraianja.

Predlog dnevnega reda seje oblikujeta predsednik sveta in ravnatelj zavoda. Pri oblikovanju predloga
dnevnega reda upo5tevata predpise, ki nalaga.lo svetu posamezne naloge. program dela zavoda
oziroma letni delovni nadrt. predloge drugega pooblaidenega delavca zavoda in vse druge operativne
naloge zavoda oziroma sveta.

Predlagani dnevni red lahko svet ob obravnavi predloga dnevnega reda spremeniali dopolni

29. tlen

Clani sveta po obravnavi o razvrstitvi. uvrstitvi oziroma umiku posameznih todk dnevnega reda

odlodajo z glasovanjem o sprejemu dnevnega reda. Dnevni red je sprejet, de ga sprejme vedina
prisotnih dlanov sveta.

Ce predlagani dnevni red ni sprejet. predsednik sveta na podlagi posvetovanja z ravnateljem sam

dolodi toeke dnevnega reda. kijih.ie treba nujno obravnavati in o njih odloiati.

i0. elen

Posamezne zadeve se obravnavajo po vrstnem redu. ki je doloien v dnevnem redu. Med sejo lahko
svet s sklepom spremeni vrstni red obravnave posameznih zadev, ki so na dnevnem redu.

Potek seje
31. ilen

Sejo sveta vodi predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik (v nadaljnjern
besedilu: predsedujodi). V primeru odsohrostih obeh vodi sejo dlan sveta, ki ga dolotijo dlani sveta na
sej i.

Predsedujodi lahko pred pridetkom seje poda pojasnila v zvezi z delorr na seji ter v zvezi z drugirni
morebitnimi vpra5anjiv zvezi z nalogami sveta.

32. dlcn

Predsedujodi pred pridetkonr obravnave dnevnega reda ugotovi prisotnost dlanov sveta in njegovo
sklepdnost ter prisotnost drugih vabljenih.

Predsedujodi ugotovi sklepdnost seje sveta tudi pred odlodanjern o posameznih zadevah

Sejaje sklepdna. de se seje udeleZi vedina vselr dlanov sveta.

ie predsedujodi ob tenrinu sklica ugotovi. da seja ni sklepdna, odlo2i pridetek seje za najved l5
minut. ie seja po preteku tega roka 5e vedno ni sklepdna. lahko glede na pomenbnost zadev
dnevnega reda odloZi pridetek 5e enkrat za enak das in med tenr dasom poskuia zagotoviti sklepdnost

I



seje. ee tudi po tem roku seja ni sklepdna, prestavi sejo za najved 7 (sedem) dni, o demer ustno
seznani navzode, odsotne pa o tem pisno obvesti in jih pozove. da se seje obvezno udeleZijo.

33. dlen

Predsedujodi prekine sejo, de svet ni ved sklepden. oziroma prekine obravnavo posamezne to6ke, deje
treba zaradi pravilne odloditve pridobiti strokovno mnenje ali dodatna po.iasnila.

V primeru nesklepdnosti sveta ob zadetku seje predsedujodi odlodi, ali se seja preloZi in kdaj se ho

seja nadaljevala. Ce mora o posamezni todki dnevnega reda svet sprejeti odloditev. odloditev pa je
nujno potrebno sprejeti, Iahko predsedu.jodi odlodi, da prisotni tlani obravnavajo todko dnevnega reda

in odlodajo o predlogu sklepa, odsotni dlani pa odlodajo naknadno po po5ti. Na ta naain svet ne more
odlodati o pritoZbi delavcev oziroma udeleZencev vzgoje in izobra2evanja ali o imenovanju oziroma
razreSitvi ravnatelja.

'i-+ clerl

Obravnava posamezne todke dnevnega reda se pridne z uvodno obrazloZitvijo predsedujodega

oziroma predlagatelja todke. Predsedujodi po potrebi dopolni obrazloiitev in odpre razpravo o zadevi.

K razpravi se lahko priglasijo dlani sveta in drugi prisotni, de so bili vabljeni na sejo v zvezi zadevo,

ki se obravnava.

Vkljuditev v razpravo dovoli predsedujodi po vrstnem redu priglasitve najprej dlanom sveta, nato pa

5e ostalim prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.

Predlagatelj todke dnevnega reda oziroma razpravljavec (v nadaljnjern besedilu: razpravljavec) sme

razpravljati le o vpraSanju, ki je na dnevnerr redu.

ee razpravljavec ne govori o zadevi. ki se obravnava v okviru todke dnevnega reda, ga predsedujodi

opomni.

ie razpravljavec tudi po opominu kr5i dolodbo prvega odstavka, rnu Iahko predsedujodi odvzame
besedo.

36. dlen

Predsedujoti dovoli razpravo dlanu sveta ne glede na vrstni red priglasitve. de:

o ieli opozoriti na napako ali Zeli popraviti navedbo, ki po njegovem mnenju ni todna
povzrodila nesporazum, ki vodi razpravo v napaino smer. ali Zeli podati osebno pojasnilo:

o Zeli opozoriti na kSitev poslovnika ali krSitev dnevnega reda.

elan sveta sme v primeru iz prejSniega odstavka razpravljati najdlje pet (5) minut.

rn.le

Predsedujodi poda v primeru iz druge alineje prvega odstavka tega dlena pojasnilo glede zatrjevane
krSitve poslovnika ali dnevnega reda.

ie dlan sveta ni zadovoljen s pojasnilom predsedujodega. odlodi svet v zvezi z zatrjevano kriitvijo
poslovnika ali dnevnega reda brez obravnave. Odloditev je sprejeta, de je zanjo glasovala vedina
prisotnih alanov sveta.

37. dlen

Ko predsedujodi ugotovi. da ni ved razpravljavcev za posamezno todko. obravnavo zakljudi in po

l0
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potrebi oblikuje oceno o vedinskem staliSiu dlanov sveta ter predlaga v sprejem ustrezen sklep o
obravnavani zadevi.

Predlog sklepa oblikuje predsedu.iodi glede na stali5da. ki so jih v obravnavi izrazili dlani sveta in
rnnenja drugih razpravljavcev. Predlog sklepa lahko predlaga tudi ravnatelj zavoda ali predlagatelj
posamezne todke dnevnega reda.

Po sprejetju ustreznega sklepa ali po kondani obravnavi zadeve, de o njej ni bilo treba sprejeti
posebne odloditve, predsedujodi preide na obravnavo naslednje todke na dnevnem redu.

3 8. dlen

V primeru, ko je treba 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 in jo prelo2i na eno od naslednjih se.i.

Ko svet zakljudi z obravnavo vseh todk dnevnega reda. predsedujodi zakljudi sejo.

19. ilen

Predsedujodi skrbi za red med se-jo. Clana sveta in druge prisotne na se.ji sproti opozarja na krSitve
reda in od njih po potrebi zahteva odstranitev iz seje.

V primeru, da dlan sveta tudi po opozorilu nadaljuje z motenjem in krii red tudi na naslednji seji.
predsedujodi o tem obvesti organ. ki ga je izvolil oziroma imenoval. ter lahko predlaga njegovo
razreSiter'.

VII. ODLO.ANJE

Tajno ali javno glasovanje
40. dlen

Svet sprejema svoje odloditve s ta.inim ali.iavnirr glasovanjem o predlogu sklepa ali akta. Svet glasuje

obvezno s tajnim glasovanjern, ko tak nadin glasovanja v dolodenem primeru dolodajo predpisi.

Javno glasovanje se izvede z dvigorn rok. tajno pa z glasovnicami.

elani sveta glasujejo >za< ali >proti<< posameznemu predlogu sklepa ali aktu, lahko pa se glasovanja
tudi vzdrZilo.

O predlogu sklepa ali akta se javno glasuje, tako da predsedujoii najprej prebere sklep in pozove h
glasovanju tiste dlane, ki so za sprejem predloga sklepa ali akta. nato tiste, ki so proti sprejemu
predloga sklepa aliakta, nazadnje pa ugotovi, ali seje kateri od dlanov glasovanja vzdrZal.

Ce je v zvezi s posameznim vpra5anjem podanih ved razlidnih predlogov (sklepov), se glasuje o
vsakem predlogu posebej po vrshrem redu, kot so bili predlagani.

Ceje k posameznemu besedilu sklepa oziroma akta. kije predlagan v spre.iem svetu. podan predlog za
dopolnitev ali spremembo. svet najprej glasuje o posamezni dopolnitvi ali spremembi in nazadnje o

celotnem besedilu sklepa ali akta skupaj s sprejetimi dopolnitvami ali spremembami.

41. dlen

lzid glasovanja ugotovi predsedujodi.

Odloditev (sklep, akt, stali5te, mnenje ipd.) sveta je sprejeta, de zanjo glasuje vedina vseh dlanov
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sveta. Odloditev o proceduralnih vpra5anjih (v zvezi z naainom dela sveta zavoda) je sprejeta, de

zanjo glasuje vedina vseh prisotnih dlanov.

Usklajevalni postopek
.12. dlen

ee o predlogu na seji ni mogode dosedi soglasja potrebne vedine. o zadevi paje nujno treba odloditi,
ker bi zavodu ali udeleZencem postopka pred svetom sicer nastala nenadomestljiva Skoda.
predsedujodi izvede usklajevalni postopek.

Svet lahko izvoli tridlansko usklajevahro konrisijo izrned dlanov. ki so proti predlogu oziroma za

sprejem predloga in tistih, ki predlagajo drugadno reiitev.

Komisija pripravi usklajen predlog, ki je sprejemljiv za vedino dlanov sveta, oziroma po potrebi
preudi zakonitost predlaganih re5itev.

Ce predlog tudi po uskladitvi ni sprejet, ga predsedujo6i umakne z dnevnega reda, ilane sveta pa

opozori na mogode negativne posledice zaradi opustitve odloiitve sveta o zadevi.

VIII. ZAPISNIK SEJ, SNfMANJf, Sf,J, HRAMBA DOKUMENTACIJE IN ODPRAVKI
SKLEPOV

Zapisnik
43. dlen

Potrjen zapisnik se skupaj z vabilorn in gradivi za seje sveta hrani v tajni5tvu zavoda v posebni
zaklenieni omari. Zapisniki se hrani trajno. gradiva pa se unidijo po preteku desetih (10) let od

obravnave na sej i sveta.

Seja sveta zavoda se lahko tudi zvodno snema. Posnetek seje se hrani po enakih pravilih kot gradiva
za seje sveta do konca mandata sveta.

Zapisnik obsega podatke o prisotnosti. dnevni red seje. sklepe. izid glasovanja. zadolZiwe, roke.
posamezne izjave. dolodene s tem poslovnikom. ter druge ugotovitve. pomembne za delo sveta. Na
zahtevo predsedujodega ali dlanov se vpiSejo v zapisnik tudi nj ihove izjave in posebna mnenja. de se

ti ne strinjajo s sprejetim sklepom in to izrecno zahteva.io.

44. dlen

Zapisnik piSe poslovni sekretar zavoda ozirorna drugi delavec zavoda, ki ga dolodi ravnatelj zavoda,
ali dlan sveta, de tako odlodi svet zavoda (v nadaljniem besedilu: zapisnikar). Zapisnik. sklepi ter
druga vsebina zapisnika se praviloma piSejo in dokondno potrjujejo sproti, med samo se.jo, po

zakljudku posamezne todke. Zapisnik se takoj po se-ii poilje vsem dlanom sveta ter ravnatelju zavoda

ter sindikalnerru zaupniku.

Zapisnik podpi5eta predsedujodi in zapisnikar ter ga predloiita v arhiv sveta v prostorih tajniStva
zavoda. Zapisnik se arhivira v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in predpisi o Solski

dokumentacij i.

V primeru, da zapisnik vsebuje podatke. ki so dolodeni kot zaupni oz. osebni podatki. se na l. strani
zapisnik oznadi v skladu s 17. dlenom tega poslovnika. Vsi prejemniki morajo zapisnike skrbno
hraniti in zagotavljati varovanje osebnih podatkov.

l2
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Pisni odpravki sklepov

45. dlen

Sklepi, ki jih je svet sprejel v zvezi z odlodiwami o posameznih pravicah. obveznostih ali
odgovornostih, in sklepi, ki jih je treba poslati drugim organizacijam oziroma institucijam, se

oblikujejo kot pisni odpravki sklepov.

Pisni odpravek sklepa pripravi ravnatelj ali delavec. ki ga za to dolodi ravnatelj zavoda. Pisni odpravki
sklepov se evidentirajo v knjigi oddane poSte sveta zavoda.

,l6.6len

Pisni odpravek sklepa obvezno vsebuje:
o naslov zavoda in navedbo sveta zavoda:
. datum izdaje sklepa in Stevilko zadeve;
. navedbo podlage za odlodanje (preambulo - dlen in predpis);
o navedbo datuma sprejema sklepa:
r vsebinsko oznako sklepa (naslov);
. izrek sklepa (vsebina sklepa):
o obrazloZitev sklepa (kratka navedba razlogov za sprejem odloditve, vsebinskih in pravnih

razlogov idr.);
o pravni pouk o mogodem pravnem sredstvu in nadaljnjih pravicah (toZba na sodi5du za delovne

spore, upravnem sodiSiu idr.);
o podpis predsedujodega in Zig zavoda.

IX. KOMISIJf,
47. dlen

Svet lahko izmed svojih dlanov in (po potrebi) ustreznih strokovnjakov imenuje stalne ali obdasne
strokovne in druge komisije.

Komisija na zahtevo sveta preuii posamezno vpraianje ali predlog. o katerem mora svet sprejeti
ustrezno odloditev, in pripravi predloge reiitev za spre.lem.

Komisija lahko v posameznih zadevah opravi tudi posamezna pripravljalna dejanla za obravnavo in
odlodanje na svetu (npr.: zbere potrebna gradiva. opravi razgovore, ipd.), spremlja in izvaja
uresnidevanje sklepov sveta in v zvezi s posameznimi lpraSanji. ki so v pristojnosti sveta. podaja
svetu pobude in predloge.

X. SODELOYAI{JE SVETA Z DRU(;IMI ORGANI ZAVODA

48. dlen
Predsednik sveta mora v zvezi z delom sveta sodelovati z ravnateliem in drugimi pooblaidenimi
osebami zavoda. ilani sveta neposredno sodelujejo z ravnateljem. de jih je svet pooblastil za izyedbo
posamezne naloge iz pristojnosti sveta.

XI. SPRE.IEMA\JE SPLOSNIH AKTOV IN AKTOV POSLOVAN.IA ZAVODA
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Dvostopenjski/enostopenjski postopek
49. dlen

Splo5ne akte oziroma akte poslovanja zavoda (v nadaljnjem besedilu: akt), za sprejem katerih je
pooblaiden svet, sprejema svet po enostopenjskem ali dvostopenjskem postopku (osnutek, predlog).

O nadinu sprejemanja odlodi svet z vedino vseh prisotnih 6lanov ob obravnavi prvega predloZenega

besedila glede na vrsto akta oziroma zalrtevnost ureditve vpraianj, ki naj bijih uredil akt zavoda.

Predlagatelj akta predloZi svetu osnutek ali predlog akta z navedbo konkretnih reSitev v obliki dolodb
ali tekodega besedila. V primeru potrebe dvostopenjskega sprejemanja akta. predlagatelj po pni
obravnavi pripravi predlog akta. Predlagatelj je dolZan pred predloZitviio akta opraviti ozirorna
zagotoviti vsebinski, pravni in jezikovni pregled predlaganega akta. Na osnutku ali predlogu akta
mora bitijasno razvidna razlidica akta, daturn zadnje spremembe akta in praviloma podpisi oseb, ki so

akt pripravile in pregledale. V primeru sprerninjanja obstojedih aktov mora biti v papirni ali
elektronski obliki predlo2en celoten akt zjasno oznadenimi predlaganimi spremembami.

V primeru, ko je treba akt nemudoma sprejeti, da se z njim uredijo vpraSanja, ki jih je treba takoj
urediti za zagotovitev nemotenega izvajanja dejavnosti zavoda ali zaradi varnosti udeleZencev vzgoje
in izobraZevanja oziroma delavcev zavoda, se akt zavoda sprejme po enostopenjskem postopku.

50. dlen
Clani sveta lahko k predlaganemu besedilu akta podajo pripombe in predloge za dopolnitev ali
spremembo posamezne re5itve.

Clani sveta glasu.jejo o predlaganih predlogih za dopolnitev ali spremembo. Predlagano besedilo akta
se dopolni s spre.jetimi predlogi ilanov sveta.

51. dlen

V primeru dvostopenjskega postopka se o sprejemu predloga akta glasuje na naslednji seji sveta.

Besedilo predloga se po5lje dlanom sveta najkasneje pet (5) dni pred sejo sveta.

Amandmaji
52. dlen

K predlogu akta lahko dlani sveta v primeru dvostopenjskega postopka podajo amandmaje v obliki
pisnega predloga za spremembo ali dopolnitve posamezne dolodbe, tako da predlagajo ie oblikovano
besedilo dolodbe. Amandrnaje vloZijo najkasneje tri dnipred sejo sveta pri predlagatelju akta.

53. dlen
K besedilu predloga akta vodstvo zavoda priloZi tudi zapisnik o obravnavi besedila predloga, ki jo je
imedel z delavci zavoda. in pisno predhodno mnenje sindikata zavoda, ko je to v skladu s predpisi

oziroma kolektivno pogodbo potrebno. Svet se do podanega mnenja sindikata oziroma delavcev
opredeli pred sprejemorn akta in opredelitev zapiie v zapisnik.

54. ilen
ie so k posamezni dolodbi akta podani razlidni amandmaji, svet 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 sestavni del predloga akta zavoda. Svet po odlodanjLr o vseh amandmajih
odloda o celotnem predlogu (z vkljudenirni sprejetimi amandmaji) akta.

XII. POSTOPEK IM ENOVANJA RAVNATf, LJA

55. d len
Uvedba postopka
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Svet zavoda praviloma sprejme sklep o pridetku razpisnega postopka za imenovanje na prosto delovno
mesto ravnatelja Sest (6) mesecev pred potekom mandata delavcu, imenovanemu na funkcijo

ravnatelja.

Svet sprejme v zvezi z razpisnim postopkom naslednje sklepe o:
o pridetku razpisnega postopka za imenovanje ravnatelja zavoda, datumu razpisa in o vsebini

razpisa:
o imenovanju komisije in njenih nalogah v razpisnem postopku (neobvezno) oziroma o nadinu dela

sveta (vsa dejanja opravi svet v celotni sestavi oziroma nekatera dejanja opravi predsednik sam)l
. morebitnih razgovorih s kandidati na svetu zavoda ali o predlogu uditeljskega zbora, da se

razgovori s kandidati opravijo skupaj za dlane sveta in za dlane uditeljskega zborai
o o nadinu glasovanja o kandidatih na svetu zavoda (tajno. javno):
. druge po presoj i.

Sklep o vsebini razpisa
56. dlen

Svet zavoda sprejme sklep o vsebini razpisa za imenovanje ravnatelja, ki vsebuje:
. splo5ne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta (pri tem upoSteva tudi prehodne dolodbe

predpisov),
. druge Zelene sposobnosti in znanja, ki so navedeni v opisu del in nalog delovnega mesta ravnatelja

v veljavni sistemizaciji delovnih mest Osnovne Sole Vid,
. ias mandata, za katerega bo izbrani kandidat imenovan na delovno mesto ravnatelja,
o potrebo, da kandidati predloZijo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih in Zelenih pogojev (over.ieno

kopijo diplorne/spridevala, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o pridobljeni
pedagoSki izobrazbi in dokazila o doseZenem petletnem obdobju dela v vzgoj i in izobraZevanju,
potrdilo o opravljeni ravnateljski Soli/ravnatelj skem izpitu). overjeno kopijo odlodbe o nazivu,
potrdilo o nekaznovanosti oziroma ne uvedenem kazenskem postopku (107. a dlen ZOFVI). staro
najved 30 dni, druga potrdila.

. zahtevo po predloZitvi Zivljenjepisa in predlo2itev programa vodenja zavoda,
o rok za pridetek dela ( npr.: po dogovoru oziroma najkasneje do dne ..................... ),
. rok. v katerem se kandidati lahko prijavijo (ne kraj5i kot osem (8) dni in ne daljSi kot petnajst ( l5)

dni).
o naslov, na katerega kandidati naslovijo prijave in navodilo, kako morajo opremiti poiiljko - z

oznako )prijava na .azpis za ravnatelja( ter
. rok oziroma eas, v katerem bodo kandidati obveSdeni o izbiri (najved Stiri (4) mesece od dneva

objave razpisa skladno z 58. dlenu ZOFVI).
o (neobvezno) opozorilo. da bo s pomanjkljivimi prijavami svet ravnal kot z nepopolnimi vlogami.

Razpis svet zavoda obvezno objavi v sredstvih javnega obve5danja.<

Pripravljalni postopek
57. dlen

Svet zavoda lahko imenuje posebno tridlansko komisijo za izvedbo pripravljalnega postopka.
Pripravljalni postopek, ki ga opravi kornisija, zajema: pripravo razpisa. pregled prispelih prijav na
razpis za imenovanje ravnatelja, morebitne potrebne zahteve kandidatom za dopolnitev prijav in
pridobitev potrebnih mnenj ter izvedbo razgovorov s kandidati pred odlodanjern o izbiri med
kandidati.

Komisijo sestavlja.io predsednik sveta in dva dlana sveta zavoda

V primeru, da svet ne imenuje komisije za izvedbo predhodnega postopka, opravi vsa potrebna
dejanja iz prvega odstavka tega dlena predsednik sveta ali celoten svet zavoda. o demer odlodi svet ob
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Svet lahko oblikqje za izpeljavo razgovorov s kandidati smernice ozirorna podrodja vpra5anj, o katerih
se mora izjasniti posamezni kandidat.

Svet lahko odlodi, da bodisi sam ali komisija (de jo imenuje) opravi razgovore z vsemi kandidati
bodisi prepusti odloditev v zvezi z opravllanjem razgovorov komisiji oziroma predsedniku sveta ali pa

razgovorov ne opravi. temved se o kandidatih poudi iz dokumentacije, ki jo.ie kandidat predlo2il.

Zbiranje prijav in pregled prijav 
5g. dlen

Komisija oziroma predsednik sveta ali celoten svet zavoda (v nadaljnjem besedilu: komisija) na

sestanku pregleda prijave in preveri, ali vsebujejo vse zahtevane listine oziroma potrebna dokazila, ter
o tem pi5e zapisnik oziroma napravi uradni zaznamek.

Kandidat, ki k prijavi ni prilo2il vse zalrtevane oziroma potrebne dokumentacije, ga predsednik sveta

pisno pozove (s priporoeeno posto in po\ ratnico). da prijavo dopolni(o) oziroma popravi, ter mu
dolodi primeren rok (praviloma osem (8) dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev) za popravo

oziroma dopolnitev in ga hkrati pisno opozori, da bo svet v primeru, da prijave ne bo v roku dopolnil
oziroma popravil, tak5no vlogo Stel za nepopolno, zato bo iz postopka izlolena oz. zavrZena (smiselno
po 108. dlenu Zakona o pravdnem postopku).

V primeru, da kandidat v dolodenem roku svoje prijave ne popravi oziroma dopolni z dokumenti. ki
dokazujejo. da izpolnjuje z zakonom dolodene pogoje za zasedbo delovnega mesta. svel sprejme
sklep, da njegovo prijavo zavrZe in je v nada!njem postopku ne obravnava vei.

S posebnim sklepom svet ugotovi tudi, kateri od kandidatov nrorebiti ne izpolnjuie z zakonom
dolodenih pogojev za opravljanje dela ravnatelja, in ga izlodi iz nadaljnje obravnave.
Sklep iz 3. in 4. odstavka tega dlena spre.ime svet ob obravnavi prijav kandidatov in ga zapiSe v
zapisnik seje sveta.

Predhodno mncnje o kandidatih za ravnatelj.

59. dlen
Predhodno mnenje, dolodeno z zakonom, si svet pridobi za vse prijavljene kandidate za ravnatelja, ki
izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.

Predhodno mnenje za kandidata za ravnatelja si pridobi od:
o uiiteljskega zbora,
. lokalne skupnosti,
. sveta starsev zavoda.

Komisija sveta oziroma predsednik sveta po5lje pisno vlogo za pridobitev mnenja pristojnemu organu!
od katerega zahteva potrditev datuma pre.jema s podpisom pristojnega delavca in 2igonr.

Vlogo za mnenje Iokalne skupnosti svet poSlje lokalni skupnosti s priporodeno po5to s povratnico ali
jo vlo2i v vloZi5du lokalne skupnosti proti uradni potrditvi prevzema vloge na kopij i vloge.

Na podlagi potrditve vrodiWe vloge za mnenje iz prejSnjega odstavka svet ugotavlja lek 2O-dnevnega

roka za oblikovanje in posredovanje mnerrja. Ce lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka tega

dlena v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaproieni, mnenja ne poda.jo, Iahko svet o izbiri odlodi
brez njihovega mnenja.

ee je prejSnjemu ravnatelju 2e potekel mandat in zavod nima vr5ilca dolZnosti ravnatelja, se vrodi
vloga za oblikovanje mnenja zadnjemu ravnatelju. de mora ta 5e izvrSevati naloge poslovodnega
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organa, de tega ni. pa pomodniku ravnatelja. ee zavod nima pomodnika ravnatelja. lahko uditeljski
zbor za pridobitev rnnenja sklide predsednik sveta.

60. dlen

Vsebina vloge za predhodno mnenje in podatki o kandidatih

Vloga za pridobitev mnenja o kandidatih mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, karje potrebno
za obravnavo (66. in 67. dlen Zakona o sploSnern upravnem postopku - ZUP).

Vloga

a

mora vsebovati predvsem:

naslov sveta zavoda;
navedbo naslova organa (obdine in ustreznega oddelka obdine, pristojnega za vzgojo in
izobraZevanje);

naslov zadeve (pridobitev mnenja o kandidatih za ravnatelja)t
biswene podatke o kandidatih, ki omogodajo pristojnemu organu seznanitev z izpolnjevanjem
pogojev posameznega kandidata. o njegovem dotedanjern delu ter o sposobnostih, znanjih ter
zmoZnostih za opravljanje nalog ravnateljal
dokumentacijo posameznega kandidata v zvezi z izpolnjevanjem pogojev v primeru. de
pristojen organ lokalne skupnosti to zahteva z oznako. da gre za osebne podatkel

navedbo predsednika sveta. ki v tem primeru zastopa zavod, in njegov podpis;
Zig zavoda.

K vlogi lahko komisija priio2i oziroma naknadno poilje nnenje utiteljskega zbora.

61. d len

V prirneru. ko upravni organ lokalne skupnosti zavodu dolodi dodatni rok za dopolnitev morebitne
pornanjkljive vloge. jo mora korrisija oziroma predsednik sveta dopolniti, razen v primeru, de .je
zahtevek po dopolnitvi neutemeljen oziroma nezakonit.

ee kornisi.ia ali predsednik sveta v doloienem roku odpravi pomanjktjivosti vloge. se Steje, da je bila
vloga popolna. ie tega ne stori in vloge zaradi tega ni mogode obravnavati. se 5teje. da vloga sploh ni
bila vlo2ena. (O tem izda pristojni organ obdine sklep. zoper kateregaje mogoda posebna pritoZba.)

V primeru iz prejSnjega odstavka ni mogode Steti. da je 20-dnevni rok za sporoiilo mnenja potekel.
svet zavoda pa ne more po preteku 20 dni od vloZitve pomanjkljive vloge imenovati ravnatelja brez
rnnenja obdine.

Smiselno enako velja tudi za primer, ko predsednik sv€ta ne poda dovolj podatkov uditeljskemu
zboru-

Postopek izbire kandidata
62. dlen

Svet zavoda odloda o izbiri med prijavljenirni kandidati za ravnatelja, ko si pridobili mnenja pristojnih
organov za podajo mnenja oziroma ko potede 20-dnevni rok za predloZitev mnenja.

V primeru, da organ, ki je bil pozvan za oblikovanje mnenja, tega ne poilje v 20 dneh, mora
predsednik sveta pred sklicem seje sveta preveriti. ali je bil z njegovo vlogo za oblikovanje mnenja
seznanjen uditeljski zbor. svet stariev zavoda ozirorna alije bila vloga vloZena pri pristojnem organu
lokalne skupnosti oziroma ali je s postno povratnico izkazana vroditev vloge pri pristojnem organu
lokalne skupnosti. ter o tem napraviti uradni zaznamek.

63. dlen
Predsednik sveta predstavi dlanom sveta vso dokumentacijo za vsakega od kandidatov, in sicer tako.
da prebere prijavo, Zivljenjepis, program vodenja zavoda, listine, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev,
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mnenja o kandidatih za ravnatelja ter morebitne druge priloZene listine. ter sporodi predhodno
ugotovitev o izpolnjevanju pogojev kandidatov.

elani sveta razpravlja.io o posameznern kandidatu. Predsednik sveta vodi razpravo tako, da poskuia po
razpravi o vsakem posameznem kandidatu strniti mnenja posamezrih dlanov v vedinsko opredelitev.

Glasovanje o izbiri med kandidati
64. dlen

Svet odloda o izbiri kandidata za ravnatelja s tajnim ali javnim glasovanjem v skladu s sklepom o
pridetku razpisnega postopka.

ie svet glasuje javno. glasuje o vsakem posameznem kandidatu, in sicer tako, da glasuje po

abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.

V primeru tajnega glasovanja oblikuje kandidatno listo po abecednem vrstnem redu priimkov
kandidatov.

Glasovnica se oblikuje tako. da se na njej navede:
. zgoraj levo ime zavoda in sveta;
o na sredini glasovnice ime glasovnice (Glasovnica o izbiri kandidata za imenovanje ravnatelja) ter

pod naslovom navedba daluma glasovanja;
. navedba: >Glasujem za izbiro naslednjega kandidata za imenovanje ravnatela:<;
. nato se po abecednem vrstnem redu navedejo priimki in imena kandidatov;
o pred vsakim imenom kandidata se navede zapovrstna Stevilka;
o navedba: >Glasuje se za najved enega kandidata. in sicer tako, da se obkro2i Stevilka pred izbranim

kandidatom. Glasovnica. s katere ne bo mogoie razbrati volje glasovalca, je neveljavna.<:
. spodaj desno se glasovnica opremi z Ligom zavoda.

Kandidat, ki prejrne vedino glasov vseh dlanov sveta. je izbran kandidat za imenovanje za ravnatelja

O glasovanju in o izidu glasovanja svet oblikuje zapisnik ter odpravek sklepa o izbiri kandidata za

imenovanje za ravnatelja.

Pridobitev mnenja ministra k izbranemu kandidatu

65. dlen
Predsednik sveta najkasneje v treh (3) dneh od izbire kandidata za imenovanje ravnatelja poSlje

obrazlo2en predlog za imenovanje izbranega kandidata pristojnemu ministru ter poda vlogo za podajo
mnenja ministra o izbranem kandidatu. K predlogu oziroma vlogi priloii sklep sveta zavoda o izbiri
kandidata ter dokaz o izpolnjevanju pogojev in druge dokumente v zvezi s postopkom (de ministrstvo
tako zahteva).

K vlogi za soglasje se priloZi kopija vseh dokurnentov. ki izkazujejo izpolnjevanje predpisanih
pogojev za opravljanje funkcije ravnatelja, kopije mnenj pristojnih organov, sklep sveta o izbiri
oziroma zapisnik o izidu glasovanja na svetu zavoda o kandidatu.

Postopek imenovanja izbranega kandidata

66. dlen

Svet zavoda odloda o imenovanju izbranega kandidata, ko si pridobi mnenje ministra oziroma ko
poteee 30-dnevni rok za predlo2itev mnenja ministra.

V primeru, da minister ne poilje mnenja v 30 dneh od dneva vroditve vloge za podajo mnenja. mora
predsednik sveta pred sklicem seje sveta preveriti. ali je s po5tno povratnico izkazana vroditev vloge
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pri pristojnem ministrstvu in na kateri dan. ter o tem napraviti uradni zaznarnek

Predsednik sveta predstavi alanom sveta mnenje ministra, ee ga ta poda.

Clani sveta lahko razpravljajo o mnenju ministra. ie je podano zavrnilno mnenje ministra k
izbranemu kandidatu, predsednik sveta vodi razpravo tako. da sku5a po razpravi o mnenju ministra o
izbranem kandidatu strniti mnenja posameznih dlanov v vedinsko opredelitev.

Svet odloda o inrenovanju izbranega kandidata za ravnatelja ne glede na vsebino mnenja pristojnega
ministra. Odloda s tajnirn alijavnim glasovanjem v skladu s sklepom o priietku razpisnega postopka.

67. dlen
Glasovanje o imenovanju kandidata

O imenovanju izbranega kandidata svet odloda smiselno na enak nadin kot o izbiri kandidata.

Ce izbrani kandidat prejme vedino glasov vseh dlanov sveta, je imenovan za ravnatelja.

O glasovanju in o izidu glasovanja svet oblikuje zapisnik ter odpravek sklepa o (ne)imenovanju
izbranega kandidata za ravnatelja.

68. dlen
Obvestilo kandidatom o imenovanju

lmenovanemu kandidatu predsednik sveta najkasneje v treh (3) dneh od imenovanja poSlje odpravek
dokondnega sklepa o imenovanju. ostalirn kandidatom pa obvestilo o imenovanju kandidata za
ravnatelja.

Obvestilo o imenovanju kandidata vsebuje poleg navedbe kandidata. ki je bil imenovan, 5e pravni
pouk. S pravnirn poukonr mora kandidate pouditi. da imajo pravico v petnajstih dneh od prejema
obvestila pregledati razpisno gradivo in zahtevati sodno varstvo pri pristojnem delovnem sodiSdu. ie
menijo. da je bil krSen razpisni postopek in da je ta kiitev bistveno vplivala na odloditev o izbiri
kandidata ali da imenovani kandidat ne izpolnjuje v razpisu doloienih pogojev.

Pritetek teka mandata in dela imenovanega kandidata

69. dlen
Predsednik sveta pred pridetkom dela imenovanega kandidata z imenovanim kandidatom sklene
pogodbo o zaposliwi za nedoloden das ali za doloden das. deje tako dolodal razpis.

Mandat pridne imenovanemu kandidatu tedi z dnem, kije doloden v sklepu o imenovanju oziroma je v
skladu z dogovorom med svetom in imenovanim glede priietka dela ravnatelja z dnem, ki.je doloden v
pogodbi o zaposlitvi. V primeru opravidene odsotnosti z dela pridne mandat imenovanemu tedi z
dnem. ko bi ta moral prideti z delom.

Postopek v primeru neimenovanja kandidata

70. dlen
ie svet po pridobiwi mnenja pristojnega ministra odlodi, da se izbrani kandidat ne imenuje za
ravnatelja (za imenovanje ni prejel vedine glasov vseh dlanov sveta). sprejme sklep o zakljudku
razpisnega postopka in o ponovnem razpisnem postopku.

V primeru poteka mandata ravnatelju oziroma de nih6e od prijavljenih kandidatov za ravnatelja 5ole
ni bil imenovan, imenuje svet zavoda vriilca dolZnosti ravnatelja najkasneje v osmih (8) dneh od
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poteka mandata

XIII. POSToPEK ZA RAZRESITEV

Tl.dlen

Ravnatelja-je nrogode razre5iti pred potekom mandata v primerih in na naiin in po postopku v skladu s

pravili za direktorja javnega zavoda (3 8. in 39. dlen Zakona o zavod ih - ZZ^ Uradni list RS, 5t. I 2i91,
8196,36100 - ZPDZC in 127 106 ZJZP ter 59. d len ZOFVI).

Postopek razreSitve na predlog samega ravnatelja se vodi v skladu s 4. odst.59. dlena ZOFVI brez
predhodnega mnenja ministra.

Postopek v primeru podanega predloga za razrc5itev (ko ne gre za predlog ravnatelja)

72. (.len

Svet vodi postopek ugotavljanja z zakonom predpisanih razlogov za razreiitev smiselno enako kot v
postopku podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem iz kivdnih razlogov.

O obravnavi se sproti piSe zapisnik.

Svet mora ves das postopka skrbeti za razjasnitev dejanskega stanja in v tem okviru vsestransko
preuditi zatrjevane navedbe oziroma okoliSdine, zaradi katerih je bila predlagana razreSitev.

O obravnavi se sproti piSe zapisnik.
73. ilen

Predhodne aktivnosti

Svet mora ravnatelja seznaniti z razlogi, ki jih navaja predlagatelj razreiitve. in mu omogoditi. da se o
razlogih izjasni oziroma v zvezi z oditanimi kr5itvami poda drugadne navedbe in dokaze.

Svet o predlogu za razreSitev obvesti organe, ki so po zakonu pristojni za podajo mnenja k izbranemu
kandidatu za ravnatelja.

Svel si mora pred odlodanjern o razre5itvi ravnatelja pridobiti mnenja pristojnega ministra. Ministru
poSIje obrazlo2en predlog za razreiitev.

SkIep o razre5itl'i
74. dlen

Svet po vseh izvedenih dokazih in njihovi oceni ter po pridobljenem mnenju ministra pristojnega za

izobra2evanje odloda o predlogu za ruzreiitev.

Pred odlodanjem o razre5iwi svet ugotovi, ali je predlog za razreSitev v skladu z zakonom tn
utemeljen.

Svet lahko odloda o razreiitvi tudi brez mnenja ministra, de Ia ne poda mnenja v 30 dneh od dneva. ko

mu je bila vrodena popolna vloga oziromaje bil podan predlog.

ee ugotovi, da predlog za razresitev ni utemeljen. izda sklep, s katerim zavrne predlog za razreSitev. V
primeru. da ugotovi utemeljenost predloga za razre5itev in kivdo ravnatelja, odloia o razreiitvi
smiselno enako kot o imenovanju.
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Ravnatelj je razre5en, de za razreSitev glasuje veiina vseh dlanov sveta

ee svet ravnatelja razre5i, mu izda sklep o razreiitvi.

Sodno Yarstvo

75. tlen

Razreien delavec lahko zoper dokonden sklep o razreiitvi l petna.istih ( l5) dneh od njegove vroditve
zahteva sodno varstvo pri sodiSdu. pristo.inem za delovne spore (39. dlen ZZ), in sicer:

* de meni. daje bil krien postopek in daje ta krSitev bistveno vplivala na odloditev:
* te meni, da niso podani zakonski razlogi za razreiitev (38. ilen ZZ).

XIV. KONdNIDOLOdBI

76. C,len

Poslovnik je sprejet, de zanj glasuje veiina dlanov sveta, in pridne veljati z dnem sprejema.

Z dnern sprejema tega poslovnika preneha veljati Poslovnik sveta Osnovne Sole Vid z dne, 21. 4.

201 0, z vsemi spremembami.

Na enak nadin se sprejemajo tudi dopolnitve in spremembe tega poslovnika.

77. ilen

Za razlago dolodb tega poslovnika v primeru dvoma o jasnosti posamezne dolodbe je pristojen svet
zavoda.

V Ljubljani dne, 30. 9. 202 I

Evidendna Stevilka: 001 -9 12021 12

Predsednica sveta 5ole.
Mojca Sojar
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