
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, 5t" tzlgt in spremembe), Zakona o organizaciji in

financiranju vzgoie in izobralevanja (Uradni list RS, 5t. t6lo7 in spremembe), Zakona o

sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. 5tev. 421% in spremembe) ter Odloka o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraZevalnih zavodov na podrofju osnovnega Solstva v Obdini Litija (Uradni list

RS, 5t. 65/o8 in spremembe) je svet zavoda, na 1" seii (dne 28. 9. zot6), sprejel:

POSLOVNIK O DELU SVETAZAVODA

OSNOVNE SOLE GABROVKA - DOLE

t. flen
(sploine doloibe)

Poslcvnik o delu sveta zavoda ureja: volitve in konstituiranje, pristojnosti in nadin dela, pravice in

obveznosti dlanov oz. dlanic (v nadaljevanju: dlan) sveta zavoda, sklicevanje, vodenje ter potek sej,

odlodanje sveta zavoda in postopek sprejemanja sploinih aktov zavoda.

z. dlen
(sestava in delovanie sveta zavoda)

Zavod upravlia svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev
zavoda in predstavniki stariev.

Svet zavoda Steje tt dlanov, med katerimiso:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda in
- 3predstavnikistariev.

Mandat dlanov sveta traja Stiri leta. Za dlana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena najvet
dvakrat zapored.

Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda oz. njegov namestnik, de je
predsednik odsoten ali zadrZan.

Delo sveta zavoda je javno. Javnost pa se zagotavlja z objavo izvledkov zapisnikov (sklepi) sej

sveta in objavljanjem sporodil za javnost, kiiih pripravlja predsednik sveta zavoda, na spletni strani
zavoda.

Zagotavljanie javnosti delovanja sveta zavoda se lahko omeji ali izkljudi, de je to potrebno za

varovanje poslovne tajnosti oz. nemotenega dela zavoda, osebnih podatkov ali osebne

nedotakljivosti zaposlenih, otrok in uiencev, oz" kadar zakon ali drug predpis tako doloda. O

omejitvi oz. izkljuditvijavnosti glasujejo dlani sveta zavoda neposredno na seji.

Seje sveta zavoda praviloma niso odprte za javnost. Na seji pa so lahko doloiene osebe prisotne

zgoli na podlagi dovoljenja predsednika sveta zavoda. Na vse seie sveta zavoda se pisno vabi tudi
pristojno sluZbo obiinske uprave ustanovitelja, katere predstavnik pa ne odlofa pri spreiemaniu

sklepov.



3. ilen
(razlogi za prenehanie mandata ilanom sveta)

elanu sveta zavoda lahko preneha mandat pred iztekom dobe, za katero je bil izvoljen ali
imenovan:
- de ie kot predstavnik ustanovitelja razreien s straniobdine ustanoviteljice,
- de kot predstavnik zaposlenih ali predstavnik stariev sam zahteva razreiitev in jo svet zavoda

sprejme,
- zaradi bolezni, daliSe odsotnosti ali drugih razlogov, ko ne more ved opravljati funkcije dlana

sveta zavoda,
- ie pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sprejetimi akti zavoda, ali de opravlja svoie

naloge malomarno in s svojim ravnanjem Skoduje delu in ugledu zavoda,
- de ie za predstavnika zaposlenih ali predstavnika stariev sprejet odpoklic dlana sveta v skladu

s predpisi in dolodili, kijih dolodata odlok in statut zavoda.

Postopki za izvolitev novih dlanov sveta zavoda se moraio prideti najmanj tri mesece pred iztekom
njihovega mandata. Sklep o razpisu volitev za predstavnike zaposlenih in predstavnike stariev v
svet zavoda objavi svet zavoda s sklepom na oglasni deski in na spletni strani zavoda, obdini
ustanoviteljici pa se poilje pisni poziv o iztekaiodem se mandatu in imenovanju novih
predstavnikov.

Mandat predstavnikov star5ev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu,
praviloma se med predstavnike stariev izvoli predstavnike, ki imajo v zavodu svojega otroka
najmanj 5e dve Solski letiglede na njihovo starost oci izvolitve.

elanom sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mandat preneha s prenehanjem delovnega
razmeria.

4. tlen
(predtasno prenehanie mandata ilanom sveta)

ie dlanu sveta zavoda prediasno preneha mandat, nadaljuje njegov mandat novoimenovani
kandidat oz. kandidat, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah. Mandat novoimenovanega oz"

izvoljenega kandidata traja do izteka mandata preostalim dlanom sveta zavoda.

ilan sveta zavoda lahko odstopi iz osebnih razlogov. O odstopu je dolZen pravodasno, najmani 3
dni pred pridetkom seje sveta zavoda, obvestiti predsednika sveta zavoda tako, da poda odstopno
iziavo, kijo naslovi na predsednika sveta zavoda in odda v tajniStvo zavoda.

elana sveta zavoda lahko odpoklide organ, ki ga je imenoval. Odpoklide ga s pisnim obvestilom, ki
zadne veliati z dnem, ko ga osebno prejme bivii ilan in predsednik sveta zavoda. Obvestilo o
odpoklicu se naslovi na predsednika sveta zavoda in odda v tajniitvo zavoda. V pisnem obvestilu
je organ dolZan navesti osebne podatke novoimenovanega predstavnika v svet zavoda.

Organ lahko odpokliie dlana sveta zavoda najmanj 3 dni pred pridetkom seje sveta zavoda" ee
tega ne storiv navedenem roku, zadne odstop veljati po koncu seje.

5. ilen
(volitve dlanov sveta)



Najmanj 3 mesece pred iztekom mandata dlanom sveta zavoda se ti sestanejo na redniseji in

sprejmejo sklep o zatetku postopka volitev za naslednji mandat. Volitve se opravijo najkasneje t5

dni pred iztekom mandata svetu.

Sklep o razpisu volitev za predstavnike zaposlenih in predstavnike stariev v svet zavoda objavi
svet zavoda s sklepom na oglasni deski in na spletni strani zavoda, obtini ustanoviteljici pa se
poilje pisni poziv o iztekajodem se mandatu in imenovaniu novih predstavnikov.

V sklepu o razpisu volitev za dlane sveta zavoda se dolodi dan volitev in Stevilo dlanov sveta, ki se
jih voli iz matidne 5ole, podruZnic ali enote ter roke in nadin oddaje predlogov za kandidate.

Kandidate za dlane sveta zavoda iz vrst zaposlenih ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z
aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Kandidate za dlane sveta zavoda iz vrst predstavnikov stariev ima pravico predlagati svet stariev
iole.

Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predloZiti tudi pisno soglasie kandidata, da se strinja
s kandidaturo.

Volilna komisiia

6. ilen
(mandat volilne komisiie)

Postopek volitev in odpoklica ilanov sveta zavoda vodi volilna komisija. Volilno komisiio svet
zavoda imenuje za Stiri leta.

7. tlen
(sestava volilne komisiie)

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva dlana ter njihovi namestniki. Clani volilne komisiie in

njihovi namestniki so lahko le delavci, ki imajo aktivno volilno pravico. Predsedniku in vsakemu

dtanu posamidno se dolodi poimensko njegov namestnik. elani volilne komisije in niihovi
namestniki ne moreio biti kandidati za dlane sveta zavoda.

ilanstvo v volilni komisiji ie prostovoljno. Clani volilne komisije in njihovi namestniki morajo pisno

pristati na dlanstvo v volilni komisiji pred sprejemom sklepa o razpisu volitev.

8. ilen
(sklepinost vol ilne komisiie)

Volilna komisija je sklepdna, ie sta navzoii dve tretjini ilanov volilne komisiie oz. namestniki tistih
dtanov, ki so odsotni. Ce tudi tako ni mogode zagotoviti sklepdnosti volilne komisiie, ie volilna

komisija sklepina, de so namesto odsotnih dlanov ali niihovih namestnikov navzodi namestniki

navzodih elanov.

Predsednika volilne komisije lahko nadomeida samo njegov namestnik.

f. ilen
(naloge volilne komisiie)

T



Volilna komisija:
- skrbiza zakonitost volitev ilanov sveta zavoda,
- ugotavlja ali so predlogi kandidatov za tlane sveta v skladu s tem poslovnikom in jih objavi,
- skrbi za urejenost voliida,
- doloda seznam volivcev,
- vodivolitve na voliifu,
- ugotavlja rezultate izida glasovanja na voli5du in razglaia kateri kandidati so izvoljeni v

svet zavoda,
- vodi neposredno tehnidno delo v zvezi z volitvamiter
- opravlja druge naloge.

Kand idaciiski postopek

to. ilen
( predlaganie kandidatov)

Pravico predlagati kandidate za dlane sveta zavoda imaio:
- najm ani to% delavcev zavoda in
- reprezentativnisindikatdelavcev.

Predlogi kandidatov za ilane sveta zavoda, ki se predloZijo volilni komisiji, morajo biti pisni.

Predlogom kandidatov za dlane sveta zavoda morajo biti priloZeni podpisi delavcev, ki predlagajo

kandidate za ilane sveta, oz. podpis poobla5ienega predstavnika reprezentativnih sindikatov.
Predlogu kandidatov za dlane sveta zavoda morajo biti priloZene pisne izjave kandidatov, da se s

kandidaturo strinjaio. Te izjave so niihova soglasia kandidaturi.

tt. ilen
(pred loZitev kand idatu r)

Predtoge kandidatov za dlane sveta zavoda je potrebno predloZiti volilni komisiii v zt-ih dneh od

dneva objave sklepa o razpisu volitev.

tz. ilen
(kontrola pravilnosti kandidatur)

Ko volilna komisija prejme predloge kandidatov za dlane sveta zavoda, v treh dneh preveri, fe so

pripravljeniv skladu z dolodbami in de so bili pravoiasno vloZeni.

t3. ilen
(odprava pomanikliivosti kandidatur)

ie volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posameznih predlogov kandidatov za dlane

sveta zavoda, zahteva od predlagatetjev, da jih v treh dneh odpraviio. ee so predlogi vloZeni na

podlagi zbranih podpisov, se zahteva javno objavi v 5oli, rok za odpravo pomanikliivosti pa zadne

teii z dnem javne objave. ie volilna komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoie odpraviti ali

ugotovi, da je predlog kandidatov za dlane sveta zavoda vloZen prepozno, predlog zavrne.

t4. ilen
(maniSe itevilo kandidatov)

Ce je kandidat ov za dlane sveta zavoda manj kot se jih voli, mora volilna komisija to takoi iavno

objaviti.
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Volilna komisija dolodi rok za prijavo dodatnih kandidatov za dlane sveta zavoda, ki ne sme biti
daljSi od sedmih dni in zadne tedi z dnem objave. Volilna komisija pomanjkljive in prepozno
vloZene predloge kandidatov za flane sveta zavoda, ki ne sme biti daljii od sedmih dni in zadne
tedi z dnem objave. Volilna komisija pomanjkljive in prepozno vloZene predloge kandidatov za

dlane sveta zavoda iz predhodnega odstavka zavrne.

t5. ilen
(obiava kandidatne liste in ponovitev kandidaciiskega postopka)

ie predlogi kandidatov za dlane sveta zavoda nimajo pomanikljivosti oz. so bile formalne
pomanjkljivosti odpravliene, volilna komisija sprejme sklep o niihovi zakonitost in jih objavi. Sklep
o zavrnitvi oz. ugotovitvi skladnosti z zakonom in tem poslovnikom mora volilna komisija izdati
naipozneje v treh dneh po tem, ko je bil predlog kandidatov za dlane sveta zavoda vloZen; ie je bil
predlog dan v dopolnitev, pa po poteku roka za dopolnitev. ee kandidatov za dlana sveta zavoda
odstopi od kandidature in vloZenih predlogov kandidatov za ilane sveta zavoda ni vei toliko kot
je ilanov sveta delavcev, ki se volijo, se kandidacijski postopek za itevilo manjkajodih dlanov sveta
zavoda ponovi.

lzvedba glasovania

t6. ilen
(obvestilo volivcem)

Volilna komisija obvesti volivce o dnevu volitev in o voliSdu. Volitve moraio biti organizirane tako,
da je zagotovljena tajnost glasovania.

t7. ilen
(aktivna volilna pravica)

Pravico voliti dlane sveta zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki imajo na dan razpisanih volitev

lastnost delavca v zavodu, ne glede na obliko sklenjene pogodbe o zaposlitvi (za doloden deloven

das, nedoloden deloven das) in ne glede na Stevilo ur dela (polni delovni ias, mani kot polni

delovni das) - aktivna volilna pravica.

Ravnatelj nimajo pravice voliti ilanov sveta zavoda.

t8. ilen
(pasivna volilna pravica)

pravico biti izvoljen v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki imaio aktivno volilno pravico in so

zaposleniv zavodu nepretrgoma naimani 12 mesecev. 
:

t9. ilen
(glasovnica)

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za dlane sveta zavoda po

abecednem redu priimkov, z navedbo, za koliko kandidatov se glasuie.

zo. Elen

(naiin glasovania)



Voli se tako, da se obkroZiio zaporedne Stevilke pred imeni tistih kandidatov za dlane sveta
zavoda, za katere se Zeliglasovati.

zt. ilen
(neveliavne glasovn ice)

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogofe ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.
Neveljavna je tudiglasovnica, ie ie volivec glasoval za ved kandidatov za ilane sveta zavoda kot jih
je potrebno izvoliti.

zz. ilen
(protokoli)

O delu volilne komisije pri glasovanju in teku volitev se sestavi zapisnik o poteku volitev. Ko

potede das volitev, ki je doloden, zaine volilna komisija takoj Steti glasove. O delu volilne komisije
se sestavi zapisnik, v katerega se vpiSe:
- dan, das in kraj volitev, sestava volilne komisije ter imena morebiti prisotnih predstavnikov

kandidatov,
- dan, das in kraj izvedbe preddasnih volitev, de so bile izvedene, ter sestava volilne komisije, ki

je vodila preddasne volitve ter imena morebitnih predstavnikov kandidatov, ki so prisostvovali
preddasnim volitvam,

- Stevilo volilnih upravidencev, z lodeno navedbo Stevila volilnih upraviiencev, ki so se udeleZili
preddasnih volitev, de so te bile izvedene,

- Stevilo oddanih glasovnic,
- Stevilo neveljavnih glasovnic,
- Stevilo glasov, kiiih je dobil posamezni kandidat.

V zapisnik se vpiSejo tudi morebitne pripombe predstavnikov kandidatov. Zapisnik podpi5eio vsi

dlanivolilne komisije in se skupaj z volilnim gradivom vloZiv zapedateno kuverto.

23. ilen
(poroiilo o rezultatu volitev)

Volilna komisija na podlagi zapisnika pripravi poroiilo o rezultatu volitev ilanov sveta zavoda, v

katero se vpiSe:

- sestava volilne komisije, kiie izvedla volitve
- datum izvedbe volitev, in datum preddasnih volitev, ie so te bile izvedene
- mesto izvedenih volitev in das trajanja glasovanja, in mesto ter das trajanja prediasnih volitev,

de so te bile izvedene rezultat volitev:
:r€ Stevilo vpisanih volivcev v volilni imenik,

'r' itevilo volivcev, kiie glasovalo,
* Stevilo najdenih glasovnic v skrinjici,
* Stevilo neveliavnih glasovnic,
* Stevilo glasov, kiiih je dobil posamezni kandidat.

porodilo o rezultatu volitev podpiSe predsednik volilne komisije. Porodilo se javno obiavi na

oglasni deski zavoda.

24. ilen
(veliavnost volitev)
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Volitve so veljavne, de se jih je udeleZila vei kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. ie se
je volitev udeleZila polovica ali manj kot polovica delavcev, je mogode nove volitve izvesti v roku
3o dni.

25. ilen
(izvolieni kandidati)

lzvoljenih je toliko kandidatov za ilane sveta zavoda, kot je predstavnikov v svetu zavoda iz
matidne 5ole, podruZniinih 5ol in enot zavoda. lzvoljeni so tisti kandidati iz matidne iole,
podruZnidnih 5ol in enot zavoda, ki so dobili najvedje Stevilo glasov.

ie sta dva ali vei kandidatov iz matiine 5ole, podruZniine Sole ali enote zavoda dobila enako
Stevilo glasov, je izvoljen tisti, ki ima dalj5o delovno dobo v zavodu.

26. ilen
(razveliavitev volitev in ponovne volitve)

ie volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti ali prenizke udeleZbe volivcev (polovica
ali manj kot polovica volilnih upravidencev), se opravijo ponovne volitve v lo dneh po
pravnomoinosti sklepa volilne komisije o neveljavnosti volitev.

27. ilen
(dan volitev in za€etek mandata)

Volitve v svet zavoda se opravijo najmani 15 dni pred iztekom mandatne dobe dlanov sveta
zavoda. Volilni rezultat razglasi s porodilom o rezultatu volitev predsednik volilne komisije na dan

volitve oz. v roku 24 ur po izteku volitev, vendar najkasneje v petih dneh po izvedbi volitev.

Po en izvod porodila o rezultatu volitev se vrodi svetu zavoda in ravnateliu ter predstavnikom
kandidatov. Z razglasitvijo rezultata volitev se 5teje svet zavoda za izvolienega, pravice in

obveznosti pa izvriuje od dneva, ko staremu svetu zavoda preneha mandat.

ie imenovanje ali volitve novih dlanov iz kateregakoli razloga niso koniane do izteka mandata

ilanom sveta zavoda, se mandat prejinji sestavisveta zavoda ne podaljia.

Prediasne volitve

28. tlen
(naiin izvedbe)

Votilna komisija, v skladu s sklepom o razpisu volitev, s sklepom doloii das trajanja in krai (volilno

mesto) izvedbe prediasnih volitev. Sklep o izvedbi prediasnih volitev se objavi na nadin, kot ie
doloden za objavo sklepa o razpisu volitev. Prediasne volitve se lahko izvedejo najved 3 dni pred

datumom izvedbe volitev. Preddasne volitve izvede volilna komisija na nadin kot je doloden za

izvedbo volitev.

29. tlen
(hramba volilne skriniice)

Votitna komisija ne ugotavlja rezultata preddasnih volitev. Oddane glasovnice ostaneio v
zapedatenivotilni skrinjici in se preitejeio ob ugotavljaniu rezultatov volitev po zakliudku volitev.



Po kondanih preddasnih volitvah volilna komisija shrani volilno skrinjico z oddanimi glasovnicami v
zaklenjen prostor ali omaro. Skupaj z volilno skrinjico se na enak nafin shrani volilni material
(spisek volivcev in preostale Zigosane glasovnice). Kljud prostora oz. omare hrani predsednik
volilne komisije.

3o. flen
(nadomestne volitve)

ee delavcu preneha dlanstvo v svetu zavoda, postane dlan sveta zavoda za preostanek mandatne
dobe tisti kandidat za dlana sveta zavoda, ki je med neizvoljenimi kandidati za dlana sveta dobil
najved glasov, vendar ne mani kot 5% glasov tistih, ki so glasovali. Ce sta dva kandidata za dlana

sveta zavoda dobila enako Stevilo glasov, postane ilan sveta tisti, ki ima daljSo delovno dobo v
zavodu. Novoimenovanemu dlanu komisija izda potrdilo o izvolitvi.

ee pred potekom mandatne dobe iz kakrinegakoli razloga preneha mandat dlanu ali dlanom sveta

zavoda in ga oz. jih ni mogode nadomestiti na naiin iz predhodnega odstavka tega dlena, zaradi

tega pa bi bila ogroZena sklepdnost sveta zavoda, se najkasneie v roku t5-ih dni od dneva

ugotovitve o prenehanju mandata razpi5eio nadomestne volitve.

Odpoklic tlana sveta

3r. ilen
(zatetek postopka odpoklica)

Postopek za odpoklic ilana sveta zavoda se zadne na podlagi pisne zahteve naimani to% delavcev

zavoda z aktivno volilno pravico oz" na zahtevo reprezentativnega sindikata v zavodu, de gre za

dlana sveta, kiga ie kandidiral ta sindikat.

ie gre za odpoklic na podlagi zahteve delavcev, morajo biti zahtevi priloZeni podpisi delavcev iz

predhodnega odstavka tega dlena. V zahtevi za odpoklic se moraio navesti razlogi za odpoklic.

Zahteva za odpoklic se poilje volilni komisiji. Volilna komisija v postopku za odpoklic dlana sveta

zavoda ne presoiarazlogov za odpoklic.

32. ilen
(glasovanie o odpoklicu)

ie votitna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, mora v 3o-ih dneh razpisati glasovanie o

odpokticu ilana sveta zavoda in doloditi dan ter kraiglasovania.

lJ. ilen
(zavrnitev zahteve za odPoklic)

Volilna komisija lahko s sklepom zavrne predlog za odpoklic:
- ie ugotoviformatne pomanjktjivosti, zahteve za odpoklic, predlagatelii odpoklica pa od volilne

komisije, v postavljenem roku formalnih pomanikliivosti ne odpraviio ali de formalnih

pomanikliivosti ni mogoie odpraviti,
- t" je zahtev o za odfoHic podpisalo manj kot to% delavcev z aktivno volilno pravico ali ni

podpisana od predsednika reprezentativnega sindikata, kadar se zahteva odpoklic dlana sveta

zavoda, kiga ie predlagal sindikat.

Sklep o zavrnitvi zahteve za odpoklic dlana sveta zavoda mora volilna komisiia izdati naipozneie v

treh dneh po tem ko ie bila zahteva za odpoklic vlozena.
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34. ilen
(obiava zahteve za odpoklic)

ie zahteva za odpoklic dlana sveta zavoda nima pomanjkljivosti oz. so bile formalne
pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o zakonitosti zahteve in zahtevo za

odpoklic javno objavi. Sklep o ugotovitvi skladnosti zahteve za odpoklic dlana sveta zavoda z
zakonom in tem poslovnikom mora volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh po tem ko je bila

zahteva za odpoklic vloZena; de pa ie bila zahteva dana v dopolnitev za odpravo formalnih
pomanjkljivosti, pa po preteku roka za dopolnitev.

J5. €len
(uspeinost odpoklica)

Clan sveta zavoda je odpoklican, de je za odpoklic glasovala vedina delavcev, ki imajo aktivno
volilno pravico v iasu glasovanja o odpoklicu.

Varstvo volilne pravice

36. dlen
(temeline garanciie)

Volivcu morata biti zagotovljena svoboda in tajnost volitev. Nihie ne sme ovirati volitev dlanov

sveta zavoda. Volitve morajo biti organizirane tako, da se jih lahko udeleZijo vsi delavci. Zavod ne

sme v zvezi z volitvami delavcem obliubljati kakrinihkoli koristi oz. jim ne sme groziti z izgubo

koristi in tako vplivati na glasovanie. Delavci imajo pravico izraziti svoie mnenie o volitvah, volilnih

organih in kandidatih za dlana sveta zavoda in zato ne moreio biti disciplinsko ali kako drugade

odgovorni. Nih(e ne sme od delavca zahtevati, naj pove, kako ie volil oz. zakai ni volil.

37. tlen
(konstitutivna seia)

Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda v novisestavisklide ravnateli.

Dnevni red prve seie vsebuie:
- seznanitev s poroiilom o volitvah ilanov predstavnikov zaposlenih in stariev,
- obravnavo sklepov o izvolienih ilanih ustanovitelia,
- sprejem sklepa o konstituiraniu sveta zavoda,
- volitve predsednika sveta zavoda in niegovega namestnika,
- seznanitev s pristojnostmi in poslovnikom sveta zavoda ter predpisi na podrodiu vzgoie in

izobralevania.

Svet se konstituira, ko so imenovani oz. izvoljeni vsi predstavniki. O konstituiraniu sveta se

sprejme sklep, s katerim se potrdi takino konstituiranie, razen de odlok o ustanovitvi ne doloia

drugafe.

Clani sveta na konstitutivni seji med sabo izberejo predsednika in namestnika predsednika. Glede

nadina izvolitve predsednika in niegovega namestnika se smiselno uporabliaio doloibe 48. flena

tega poslovnika.

predlog kandidata za predsednika in nlegovega namestnika lahko poda vsak ilan sveta zavoda.

Predlagani kandidat ustno potrdi svoio kandidaturo"



Kandidat je izvoljen, de ie zanjglasovala vetina vseh dlanov sveta.

ee ie predlaganih ved kandidatov, pa pri glasovanju nihde ne dobi potrebne vedine, se opravi novo

glasovanie.V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila naivedje Stevilo glasov.

ee nobeden od kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne veiine iz prejinjega odstavka tega

ilena, se oblikuje nov predlog kandidata oz. kandidatov.

lzvoljen kandidat prevzame svoje naloge 2e na seji, na katerije bil izvolien.

Na prvi seji sveta zavoda se dlani sveta zavoda izreiejo tudi o naslovu za vrodanie vabil in drugih

dopisov, ki so povezani z delovanjem sveta zavoda. Vsak ilan sveta zavoda poda naslov oz.

elektronski naslov, kamor se vrodaio dopisi.

Pristoinosti in natin dela

38. ilen
(naloge in pristoinosti sveta)

Svet zavoda poleg nalog in pristojnosti, dolodenih v zakonu, opravlja naslednie naloge:
- imenuje in razreiuje ravnatelia Sole oz. vrtca,
- sprejema statut zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelia in spreiema druge sploine

akte zavoda iz svoie pristoinosti,
- sprejema program razvoia vrtca oz" 5ole,
- sprejema letni delovni nairt in porodilo o njegovi uresnifitvi,
- odloia o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava porodila o vzgojni oz.izobraZevalni problematiki,
- odloda o pritoZbah v zvezi s statusom udenca kot drugostopeniski organ,
- sprejema finandni nairt zavoda v skladu z zagotovljenimi sredstvi in izhodiSdi, ki veliaio za

obdinski proradun,
- sprejema zakliuine in periodidne rafune,
- daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenia o posameznih vpraSaniih,

- predlaga ustanovitelju spremembo ali raziiritev deiavnosti,
- razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda in imenuie dlane volilne komisiie,
- obravnava zadeve in pritoZbe, ki mu jih predloZijo drugi organi zavoda ter o pritoZbah

starlev v zvezizvzgoino varstvenim in izobralevalnim delom,
- obravnava pritoZbe v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz

delovnega razmeria,
- obravnava zadeve, ki mu jih predloZi vzgojiteljski in uditeliski zbor, Solska in5pekciia,

reprezentativni sindikat zaposlenih, svet star5ev, skupnost ufencev,
- imenuie vriilca dolZnosti
- in opravlja druge naloge, dolodene z zakonom, odlokom ter statutom zavoda.

39. ilen
(naloge predsednika sveta)

Predsednik sveta zavoda:
- skrbiza nemoteno delo zavoda,
- daje iniciative za razqrave'
- vodi razprave,
- sklicuie in vodiseie,
- skrbiza pripravo sei(dolo€i predlog dnevnega reda seie),

- skrbiza red na seiah,

10



- usklajuje delo sveta zavoda z drugimi organi zavoda, organizacijami in institucijami,
- predlaga razreiitev dlana sveta zavoda organu, ki ga je izvolil oz. imenoval,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z ravnateliem,
- opravlja druge naloge, doloiene z dolodbami in pravilizavoda.

4o. ilen
(dnevni red sei)

ilani sveta zavoda lahko predlagajo na dnevni red sveta zavoda obravnavanje posameznih

vpraianj, pomembnih za delovanje sveta zavoda, postavljajo vpra5anja v zvezi z zadevami, o
katerih svet zavoda odloda, podajajo pobude, predloge in mnenja ter zavzemajo staliSda.

ie na dolo€eno vpraianje dlana sveta zavoda oz. povabljenega na sejo ni mogode odgovoriti na

seji sveta zavoda, predsednik sveta zavoda v roku t4 dni pridobi pojasnila od ravnatelja ali drugih
oseb in o tem obvestiti vse dlane sveta zavoda in povabljene osebe, lahko pa predlaga, da se v

skladu z 52" ilenom tega poslovnika ustanovi komisiia.

4r. ilen
(obveznosti ilanov)

Clani sveta zavoda so se dolZni udeleZevati in se pripraviti na seje sveta zavoda, na seji so dolZni

spoitovati red seje, aktivno sodelovati in se opredeliti, dolZni so opraviti prevzete oz. dodeliene

naloge, delovati morajo skrbno, zakonito, poiteno in strokovno, pri tem moraio upo5tevati

interese zavoda ter varovati zaupne, osebne podatke in poslovne skrivnosti.

Kot zaupni podatki se vedno 5tejejo osebni podatki udeleZencev vzgoje in izobralevania ter

delavcev zavoda, kise vodijo v zbirkah osebnih podatkov, dolofenih v zakonu.

Svojo morebitno opravideno odsotnost na seii mora ilan sveta sporoditi v tajniitvo iole takoi, ko

izveza njen razlog.

ilani sveta zavoda so odgovornivolivcem oz. orgaRu, kiiih je imenoval.

ie dlan sveta zavoda ne spoituje doloib iz prvega odstavka tega dlena, lahko predsednik sveta

zavoda obvesti organ, ki ga je imenoval oz. izvolil in v primeru ponovnih kr5itev predlaga niegovo

razreSitev.

42. €len
(seie sveta)

Svet zavoda se sestaja na sejah. Seje so redne, izredne in korespondenfne.

Sejo sklicuie predsednik sveta zavoda oz. njegov namestnik, de ie predsednik odsoten ali zadrZan.

Seja se sklide tudi, de tako zahteva r/3 tlanov sveta zavoda ali ravnatelj zavoda. Ravnateli zavoda

oz. ilani sveta zavoda so dolZni utemetjiti zahtevo za sklic seje sveta zavoda. ee se seja kliub

zahtevi ne sktide ali de sta odsotna predsednik sveta zavoda in njegov namestnik, lahko seio sklife

ravnatelj zavoda. O utemeljenosti sklica odloia svet na seji pred obravnavo dnevnega reda tako

sklicane seje.

V primeru, da je predsednik sveta kljub podanizahtevi sklic odklonil, svet na svoii prvi seii odloda o

zaupniei predsedniku.
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Obvezne seje, nujno potrebne za nemoteno delovanje sveta zavoda, se opraviio:
- za spreietje Letnega porodila, najkasneje do konca meseca februarja - 30. dlen Zakona o

zavodih v povezavizz6. dlenom Zakona o rafunovodstvu ter
- za sprejetje LDN s porodilom o njegovi uresniiitvi (pri osnovnih Solah v mesecu

septembru, najkasneje do 3o. 9. - 31. dlen Zakona o osnovni Soli) in finandnega nadrta.

Ostale seje se sklicuiejo v skladu s potrebami in dejavnostjo zavoda.

43. ilen
(vabilo in naiin sklicevania sei)

Vabila za sejo pripravi in poSlje dlanom sklicatelj seje vsaj 7 dni pred sejo, gradiva pa najkasneje do
seie.

V izrednih primerih, kadar je o kakini zadevi potrebno hitro odloditi, da ne pride do zastoja
delovanja zavoda, ki bi povzrodil 5kodo za zavod oz. za udeleZence v postopku, lahko predsednik
sveta zavoda nemudoma sklide sejo.

V primeru iz prejinjega odstavka lahko sejo sklide tudi ravnateli zavoda.

Vabilo vsebuje naslov zavoda, datum, uro in kraj seje, predlog dnevnega reda, gradiva oz. seznam

gradiv k predlaganim toikam dnevnega reda, podpis sklicatelja seje in pedat zavoda.

Vabila se ilanom sveta zavoda poiiljajo po redni po5ti ali po elektronski poiti na naslov, ki ga

podajo na prvi konstitutivni seji. Na sejo se lahko povabi tudi druge osebe, ki bodo pomagale pri
pomembnih odloditvah sveta zavoda.

Dolodbe, ki veliajo za redno sejo, se uporabljajo tudi za izredno in korespondendno sejo, de s tem
poslovnikom ni doloieno drugade.

44. ilen
(dnevni red in sklepinost seie)

Dnevni red seje vsebuje vsaj naslednje todke: ugotovitev sklepdnosti seje, potrditev dnevnega
reda, pregled in potrditev zapisnika zadnje seje, pregled realizacije sklepov, vsebinsko

obravnavanie todk dnevnega reda s podanimi predlogi, pobude in predlogi dlanov ter razno.

Sklepdnost seie ugotovi predsedujoii, seja je sklepdna, de se ie udeleii vei kot polovica njenih

dlanov. Po ugotovitvi sklepdnosti svet potrdi zapisnik prejinje seje, ravnatelj ali od njega
poobla5iena oseba pa poro(a o uresniiitvi sklepov. ee svet ni sklepden, se seja ponovno sklide v

roku 7 dni. Nujne zadeve pa se reiujejo z izvedbo korespondendne seje.

Dopolnitve z utemeljitvijo in gradivom ter umike todk dnevnega reda je potrebno poslati pisno v
tajniStvo, ki nato obvesti predsedujodega. Predseduioii lahko predlog zavrne, o tem je dolZan na

seji sveta zavoda obvestiti vse ilane sveta zavoda in svojo odloditev utemeljiti. ie glede predloga
pride do nesoglasii, dlani sveta zavoda na seji glasujejo o sprejemu oz. zavrnitvi takinega
predloga.

Predlog dopolnitve oz. umika toike dnevnega reda se lahko da tudi na sami seji. O predlogu
glasujejo dlani sveta zavoda.

V kolikor gradivo za obravnavanje posamezne todke dnevnega reda ni popolno, oz. je za

odloianje o tej todki potrebno pridobiti dodatne informacije, lahko flani sveta odloditev preloZijo

na naslednjo sejo in predlagateliu oz. ravnatelju naloZijo, da do naslednje seje dopolnigradivo.
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45. dlen
(red na seii)

Za red na seji skrbi predsedujodi ali njegov namestnik, ki sejo vodi.

elani sveta zavoda in drugi povabljeni s svojimi ravnanji ne smejo motiti dela sveta zavoda. Na

kr5itve jih predsedujodi sproti opozarja. V primeru, da oseba tudi po vedkratnem opozorilu ne

preneha z motenjem, lahko predsedujodizahteva njeno odstranitev s seje.

ee predsednik z navedenimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji, lahko le-to prekine.

46. ilen
(korespondentna seja)

Predsednik zavoda lahko skliie korespondendno sejo po elektronski po5ti.

Korespondenina seja se opravi z glasovanjem z izpolnitvijo elektronske glasovnice, ki jo skupaj s

predlogom sklepa in kratko utemeljitvijo flanom po5lje predsednik sveta zavoda.

elani sveta zavoda v 3 dneh potrdijo svojo odloditev na elektronski glasovnici, o izidu glasovanja

se zapi5e zapisnik. Clani sveta zavoda na naslednji redni seji vsak svoj oddani elektronski glas

potrdijo s podpisom na listu ob svoji odloditvi. Glasovanje na korespondendnih sejah je iavno.

47. ilen
(obravnava toike dnevnega reda)

Predlagatelj toike dnevnega reda obrazloli ostalim dlanom sveta zavoda svoj predlog.Za vodenie

razprave in podeljevanje besede prisotnim skrbi predsedujodi. Ce razprava ne teie o todki
dnevnega reda, predsedujodi na to opozori udeleZence seje, te opozorilo ni uiinkovito, lahko
predsedujoii prekine razpravo. Na koncu razprave dlani sveta zavoda glasujejo o predlogu.

Sklep je sprejet, de zanjglasuje veiina vseh dlanov sveta zavoda.

48. tlen
(taino glasovanie)

Glasovanje je javno.

elani sveta zavoda lahko na seji sami odlodijo, da bo glasovanje o doloieni toiki dnevnega reda
potekalo tajno.

Glasujejo lahko le dlani sveta zavoda. Vsak ima en glas, ki ga ne sme prenesti na drugo osebo,

lahko pa se vzdrli glasovania.

V primeru, da je podanih vei predlogov, se glasuje o vsakem predlogu posebei in po vrstnem redu

njihove predloZitve.

lzid glasovania ugotovi predseduiodi.

Tajno gtasovanje se opravi z izpolnitvijo glasovnice. Glasovnica vsebuie predlog sklepa in moZnost

izbire >>ZA.< in >PROTI<. Svet imenuie volilno komisijo najmani dveh ilanov sveta, ki pre5teje

glasovnice in po ugotovljenem izidu glasovania le-tega sporodi predsedniku sveta.

49. ilen
(drugostopeniski organ )
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Kadar svet odloda kot drugostopenjski organ, odlodi pred pridetkom obravnave zadeve na

zahtevo ilana, predsednika sveta ali druge osebe o izloditvi dlana, ki je v isti zadevi odlodal v
organu zavoda na prvi stopnji ali de obstajajo druge okoliSdine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o
nepristranskosti dlana sveta pri odlodanju o dolodeni zadevi. Zoper sklep sveta o izloditvi tlana iz
odlodanja o dolodeni zadevi ni pritoZbe.

Na razloge za izloditev je dolZan paziti in je za to odgovoren vsak dlan sveta sam. Zahtevo za

izloditev in razlago za njo mora dlan sveta oz. druga oseba iz prejinjega odstavka podati v pisni
obliki ali na zapisnik nemudoma, ko zve za razloge, najkasneie pa do konca obravnave zadeve, in

sicer pred glasovanjem o zadevi.

elan sveta zavoda, ki je izloien iz glasovanja o dolodeni zadevi, mora za ias obravnave in
glasovanja o tej zadevi zapustiti prostor, kjer poteka seja sveta zavoda. Nemudoma po sprejeti
odloditvi in izdanem sklepu se lahko izloieniilan vrne.

5o. ilen
(odloiitev drugostopeniskega organa)

Ko svet zavoda spreime odloditev,izda sklep.

Sklepi, ki vsebujeio odloiitve o pravicah, obveznostih in odgovornostih, se izdajo v 8 delovnih
dneh kot pisni odpravki sklepov, ki vsebujejo: naslov zavoda, zaporedno itevilko in datum sklepa,

naslov sklepa, navedbo pravne podlage za odlodanje o zadevi, izrek sklepa, obrazloiitev, pravni

pouk (kadar je predpisan), podpis predseduiodega in Zig zavoda.

5t. ilen
(zapisniki)

Na vsaki seji se o delu sveta zavoda piSe zapisnik.

Zapisnik piSe zapisnikar. Zapisnikar je delavec zavoda, ki mu ravnatelj v okviru niegovih delavnih

obveznosti dolodi delo zapisnikaria.

Zapisnik vsebuje: zaporedno Stevilko seje v Solskem letu, datum, uro in kraj seje, seznam prisotnih,

dnevni red seje, povzetke razprav po toikah dnevnega reda in spreiete sklepe o todkah dnevnega

reda, dodeljene ali prevzete naloge oz. zadolZitve, mnenja, staliSda in predloge udeleZencev seie

ter zapis drugih dejstev, pomembnih za delo sveta zavoda ter podpis predseduiodega in

zapisnikarja.

etan sveta zavoda lahko izrecno zahteva, da se njegova izjava oz. lodeno mnenje vpiie v zapisnik.

ilan svoio zahtevano izjavo oz. lodeno mnenje jasno narekuje zapisnikarju. Predseduiodi lahko

zahtevo zavrne le, de ie v nasprotju s 3. odstavkom 45. ali 46. dlena tega poslovnika.

Clani sveta zavoda izvedejo potrditev zapisnika rednih sej po naslednjem postopku:

1. Zapisnikarica napiSe osnutek zapisnika najkasneje v 7 delovnih dneh.

z. PoSlie se ga preko e-poite vsem dlanom sveta zavoda in ravnateliu.

3. ilani nato podajo svoje morebitne pripombe na osnutek zapisnika v dolodenem roku (3 -
4 dni).

4. V osnutek zapisnika se nato vneseio podane pripombe"

5. Sktide se korespondendna seja s toiko dnevnega reda Potrditev zapisnika seie.

6" Zapisnik teh korespondendnih sej se potrjuje na naslednii redni seii.
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Zapisnik se hrani v prostorih zavoda, skladno z veljavnimi predpisi o hrambi dokumentacije v
zavodih.

52. Elen
(Komisije)

Svet lahko s sklepom ustanovi stalne ali zadasne komisije, ki bodo podrobneje proudile
posamezno podroije in o tem porodale svetu zavoda, da bo laZje in pravilneje sprejel odloditev.

Komisije proudujejo dejansko stanje, gradivo, zbirajo gradivo in ostale potrebne informacije,
opravljajo razgovore, spremljajo in izvajajo uresnidevanje sprejetih sklepov sveta zavoda, podajajo

svetu zavoda pobude, predloge in opravljajo druga dejanja po navodilih sveta zavoda.

Spreiem sploinih aktov zavoda

53. ilen
(spreiemanie aktov)

Svet zavoda sprejema in spreminja notranje akte zavoda na podlagi pooblastil zakonskih dolodb in

odloka o ustanovitvi zavoda. Predlog je sprejet, de je zanj glasovala vedina vseh dlanov sveta
zavoda.

Spremembe notranjih aktov lahko predlaga poobla5den predlagateli: ravnatelj ali tfi dlanov sveta

zavoda.

54. ilen
(postopek spreiemanja aktov)

Redni postopek spreiemanja sploinih aktov zavoda je dvostopenjski postopek.

Predlagatelj notranjega akta predstavi dlanom sveta zavoda osnutek akta in o niem vodi razpravo.

ilani sveta zavoda lahko podajajo pripombe ter predloge sprememb in dopolnitev.

po prvi obravnavi predlagatelj pripravi predlog notraniega akta zavoda in ga predloZi dlanom

sveta zavoda v glasovanie.

V kolikor gre za maniSe oz. redakcijske popravke predloga notraniega akta, se glasovanie o
predlogu opravi 5e na isti seji. V primeru vedjih vsebinskih popravkov se glasovanie o predlogu
prestavi in uvrsti na dnevni red prihodne seie.

55. ilen
(skraiSan postopek spreiemania aktov)

Skrajiani postopek je enostopenjski postopek in se uvede izjemoma, ko ie nuino potrebno spreieti

notranii akt zavoda, da se zagotovi nemoteno delovanje zavoda, oz. da se prepredi nastanek vedie

5kode.

predlagatelj notranjega akta zavoda, ki je predlagal spreietie akta po skrai5anem postopku, mora

svoj predtog utemeljiti in obrazloiiti nujnost postopka dlanom sveta zavoda na seii sveta zavoda.

predlagatelj pripravi predlog notranjega akta zavoda, ga predstavi dlanom sveta zavoda, ki o niem

glasujeio takoj po predstavitvi. Glasovanje o takem predlogu se obvezno opravi ie na isti seii. Po

kondani razpravise seia prekine, da se pripraviiistopis, po prekinitvi pa se glasuje o predlogu.
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Prehodne in konine doloibe

56. ilen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu sveta zavoda (z dne
25.2. zor6).

Ta poslovnik zaine veljati naslednii dan po sprejetju (z dne 29.g.zot6). Objavi se pri delodajalcu
na obiiajen natin ter na spletni strani 5ole.

Stevilka: og-t lzot6-492-l

V Gabrovki, dne 28. 9. zo't6

Predsednica sveta zavoda
Sole Gabrovka - Dole:

Tina Pregrad Podlogar

Priloga:
- Seznam pristojnosti sveta zavoda
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Priloga

PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA

. SKUPNE:

1. sprejema letni delovni nadrt in porodilo o njegovi uresniditvi,
z. odloda o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

). objavlja porodila o vzgojni oz. izobraZevalni problematiki,

4. odloda o pritoZbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, Studenta viSje Sole in odraslega kot
d rugostopen jski orga n,

5. odloda o pritoZbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz

delovnega razmeria,
6. obravnava zadeve, ki mu jih predloii vzgoiiteljski, ufiteljski, andragoiki oz. predavateliski

zbor, Solska inipekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet stariev, skupnost
udencev, vajencev, dijakov ali Studentov (Vse iz 48. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje

in izobraZevanja, Ur. l. RS, 5t. t6lo7-uradno prediSteno besedilo in spremembe),

7. sprejema statut zavoda oz. pravila in druge splo5ne akte zavoda,
8. spreiema programe dela in razvoia, ter spremlja njihovo izvrSevanje,

9. doloda finanini nadrt,
to. sprejema zakliudni raiun zavoda,
11. predlaga ustanovitelju spremembo ali razSiritev deiavnosti,
12. daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpraianjih (Vse iz

3o. dlena Zakona o zavodih, Ur. l. RS, 5t. 8/96 in spremembe),

13. imenuje in razreiuje strokovnega vodjo zavoda (4r. dlen Zakona o zavodih, Ur. l. R5, 5t. 8/96 in

spremembe),

t4. imenuje vr5ilca dolZnosti ravnatelja (Sq. dlen Zakona o organizaciii in financiranju vzgoje in

izobraZevanja, Ur.l. RS, it. t6lo7-UPB in spremembe),

15. sprejme program razreievania preseZnih delavcev (43. dlen Kolektivne pogodbe za deiavnost

vzgoje in izobraZevanja v RS, Ur" l" RS, 5t. 52194 in spremembe),

16. odloda o ugovoru na odloiitev disciplinskih organov (zl.ilen Kolektivne pogodbe za dejavnost

vzgoie in izobraZevanja v R5, Ur. l" RS, it. 52194 in spremembe),

12. predlaga napredovanje ravnatelja oz. direktorja v naziv (4" tlen Pravilnika o napredovaniu

zaposlenih v vzgoiiin izobraZevaniu v nazive, Ur. I. RS, 5t. 5+/oz in spremembe)

r8. odloda o pritoZbi na odlodbo, izdano v postopku priznavanja za namen nadaljevania

izobralevanja (r9. dlen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraievanja, Ur. l. RS, it.Blo+),
r9. daje soglasje k sprejema oz. doloiitvi vzgojnega oz. izobraZevalnega programa (7. dlen

Zakona o posebnih pravicah italijanske in madZarske narodne skupnosti na podrodju vzgoje in izobraievania,

Ur. l. RS,5t. z5/or in spremembe),

zo. doloii viSino dela plaie za delovno uspeinost direktorja ob obravnavi in potrditvi letnega

porotila zavoda za preteklo leto (16. dlen Pravilnika o merilih za ugotavlianie delovne uspeinosti

direktorjev s podrodia iolstva, Ur. l. RS, 5t. 8r/o6 in spremembe),

21. daje pisno soglasie za porabo sredstev sklada (zbrana iz izposoievalnin, odikodnin in

odkupa) za na nabavo drugih udnih gradiv in pripomodkov (7. ilen Pravilnika o upravlianiu

udbeniikih skladov, Ur.l. RS, \t" $loz in spremembe),

22. opravlja druge naloge dolodene z aktom o ustanovitvioz. statutom ali pravili zavoda.

O V VRTCIH:

t" imenuie in razreiuie ravnatelia vrtca,
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2. spreiema razvoini Program vrtca,

3. spreime letno porodilo o samoevalvaciji vrtca (Vse iz 48. ilena dlen Zakona o organizaciji in

financiranju vzgoje in izobraZevanja, Ur. l. RS,5t. t6/o7-UPB in spremembe),

4. predlaga sestavo komisije za spreiem otrok v vrtec ter kriterije za spreiem otrok (2o4. dlen

Zakon o vrtcih, Ur. l. RS, it. z5/o8 in spremembe),

5. spreime letni delovni natrt vrtca (zr. dlen Zakon o vrtcih, Ur.l. RS, 5t. z5lo8 in spremembe),

6. spreiema pravila javnega vrtca o poslovanju in opravlianju dejavnosti vrtca (+1. dlen Zakona o

organizacijiin financiranju vzgoje in izobraZevanja, Ur. l. R5,5t. t6/o7-UPB in spremembe),

7. spreime publikacijo vrtca, na predlog ravnatelja (3. dlen Pravilnika o publikaciji vrtca, Ur. l. RS, 5t.

6qlg6),

8. odloia o ugovoru zoper obvestilo star5em o seznamu spreietih otrok v vrtec ali dakalni

seznam za spreietje otroka v vrtec (zo. b dlen Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, it. z5lo8 in spremembe),

g. odloda o ugovoru zoper odlodbo o napredovanju v plafni razred oz. o zahtevi za

uveljavitev pravice (zo. tlen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in Solah v plaine razrede, Ur. l.

RS,5t. jgloz in spremembe),

ro. oblikuje oceno delovne uspe5nosti ravnatelia vrtca (r5. in r8. dlen Pravilnika o napredovanju

zaposlenih v vzgoji in izobraZevanju v nazive, Ur. l. RS, it. 54/oz in spremembe).

O V OSNOVNIH SOLAH:

f. imenuje in razreSuje ravnatelia 5ole,

z. spreiema razvoini program 5ole,

3. spreime letno porodilo o samoevalvaciji 5ole (vse iz 48. ilena dlen Zakona o organizaciii in

financiranju vzgoje in izobraZevania, Ur. l. RS, 5t. r6/oZ-UPB in spremembe),

4. spreime letni delovni nadrt osnovne 5ole, do konca meseca septembra (3r. tlen Zakon o

osnovniSoli, Ur.l. R5, 5t. to7lto-UPB3)

S. spreiema pravila iavnega Sole o poslovanju in opravlianju dejavnosti Sole (43. dlen Zakona o

organizacijiin financiranju vzgoje in izobraZevanja, Ur. l. RS, it. t6/oZ-UPB in spremembe),

6. imenuje pritoZbeno komisiio (0oc. dlen Zakon o osnovniioli, Ur.l. RS,5t. ro7lro-UPB3),

7. spreime vzgoini nadrt, na predlog ravnatelja (6o.d. dlen Zakon o osnovni ioli, Ur. l" RS, it.'toTlto-

UP83),

8. sprejme vzgoini nadrt (zr. ilen Pravilnika o dokumentaciiiv osnovniSoli, Ur. l. RS, 5t. S9/o8),

9. spreime pravila 5olskega reda, na predlog ravnatelia (oo.e dlen Zakon o osnovni ioli, Ur. I. RS, 5t.

ro7lto-UP83),

1o. spreime podrobnejle kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranie Solske prehrane
(7. dlen Pravilnik o subvencioniranju Solske prehrane uiencev v osnovnih iolah, Ur. l. RS, 5t. 7o/o8 in

spremembe),

11. spreime odloiitev o izvajanju oblik diferenciacije za naslednie Solsko leto (6. dlen Pravilnik o

izvajanju diferenciaciie pripouku v osnovniSoli, Ur.l. RS, it. $lo6),
12. spreime odloditev o postopnem uvaianiu in izbiri drugega tuiega iezika v Soli (8. dlen Pravilnik

o postopnem uvajanju drugega tujega iezika v osnovniioli, Ur. l. RS, 5t. 471o8 in spremembe),

13. spreime podrobnejie kriteriie za dodelitev sredstev za subvencioniranie Sole v naravi (r4.

ilen Pravilnik o financiraniu Sole v naravi, Ur. l. RS, 5t. 7o/o8),

14. odloda o ugovoru zoper odlodbo o napredovaniu v pladni razred oz" o zahtevi za

uveljavitev pravice (zo. dlen Pravilnika o napredovaniu zaposlenih v vrtcih in Solah v pladne razrede, Ur. l.

RS,5t. 41194 in spremembe),

15. spreime pravila o Solski prehrani (6. dlen Zakona o Solskiprehrani, Ur. l. RS, 5t. 43/to),

16. oblikuje oceno delovne uspesnosti ravnatelja 5ole (r5. in 18. dlen Pravilnika o napredovaniu

zapostenih v vzgoji in izobraievanju v nazive, Ur. l. RS, 5t. 5+/oz in spremembe).
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