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POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA
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rorurra curarun MARIBoR

Datum:19.6.2014
5tevilka: 13Srl2OL4

.t
l

Na podlagi 30. tlena Zakona o zavodih (Uradni Iist RS,

(t.

12191,

17 lg1,

Sitgz,66lg,

8196,

)6too),

48. tlena zakona o organizaciii in rinanciraniu vzgoje in izobraievanja (Uradni list Rs, lt. 16/07, l6
lo8' 58109, 64109, 651.9,2ol11) ter akta odloka o ustanovitvi iavnega vzgoino-izobralevalnega

zavoda osnovna lola Toneta cufarja, z dne 29.9.2oog in odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi iavnega vzgoino-izobrarevarnega zavoda osnovna rora Toneta tufarja Maribor, z dne,
24. 11. 2oo9, ie Svet zayoda, dne 11. 2.

:ot4 spreiel:

POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA
Osnovne 5ole Toneta Cufarja Maribor
(v nad3lievanju Syet

lole)

t) Splolne dolotbe

t. tlen
Poslo-vnik o delu sveta sore ureia: voritve in imenovanre cranov, prenehanie
mandata, pristoinosti
in natin dela ter spreiem splosnih aktov lole.

Svet tole sestavriaio predstavniki ,rta".rn",,i' jlilstavniki
stariev in predstavniki deravce lore v
skladu s 45. Clenom Zakona o organizaciii in financiranju vzgoie in

izobralevania.

svet tote predstavtia in zastop" pr"or.onir

s,r3"iitil".

Delo Sveta lole ie iavno.

Javnost.se zagotavria tudi z obiavo zapisnikov.sej sveta
in obiavrianiem sporoair za iavnost, ki
iih
pripravlia predsednik sveta zavoda, na oglasni
desi<i v zbornici.

zagotavlianie lavnosti derovania sveta Eole se rahko
omeii ari izkriuti, te ie to potrebno za
varovanie posrovne tainosti oziroma nemotenega
dera zavoda, osebnih podatkov ari osebne
nedotakliivosti zaposrenih, udencev,.oz. r.adar zJkon ari
drug predpis tako dorota. o omeiitvi
oziroma izkliutitvi iavnostiglasuieio alani Sveta gole neposredrlo
na seli.

ll)

Volltve in lm€novanie Clanov Sveta lole
a) Predstavnlkl ustanovltelia

i-".ri1',lil",

Predstavnike ustanoviteriice v svet 5ore
svet Mestne obtine Maribor na zahtevo
sveta lole, kiio ie ta dorian posredovati ustanoviteriici naimanitri
mesece pred iztekom mandata
Sveta (ole, v primeru predtasnega.prenehania mandata posameznim
danom - predstavnikom
ustanoviteriice, pa ie dorran zaprositi 2a nadomestno imenovanie
v naikaiEem mornem tasu.

b) Predstavniki starjev
5. Elen

Ol Toneta dufaria Maribor (v nadalievanlu Svet
strrlev). Kandidate predlagaio starsi na roditeliskih sestankih, lahko pa tudi sam Svet stari€v.
Predstavniki se voliio iavno, lahko pa tudi taino, te se Svet stadev tako odloti. lzvolieni so
kandidati, ki so dobili nalvetle ltevilo glasov. Mandat predstavnikov starlev v Svetu lole ie
Pr€dstavnike starsev v Svet lole voli Svet starlev

povezan s statusom niihovih otrok v (oli.

c) Predstavnlkl delavcev
6. Clen

Svet lole razpiEe volitve predstavnikov delavcev v Svet iole s sklepom naive{ 9o in naimani6o dni
pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opraviio naikasneie t5 dni pred potekom mandata Sveta
!ole. S sklepom o razpisu volitev morajo biti doloteni dan volitev, Stevilo tlanov sveta, ki se voliio
in nacin izvedbe volitev, da se zagotovi enakomema zastopanost delavcev, ter imenovana volilna

komisiia.
Volilno komisijo se imenuie za dobo 4 let in io sestavliaio predsednik in dva elana ter nadomestni
predsednik in dva dlana. Osebe i2 preilniega stavka ne moreio bitikandidatiza tlana Sveta !oleSklep o razpisu volitev se mora iavno objavitiv prostorih (ole.

7. alen

Pravico predlagati kandidate predstavnikov delavcev za svet starlev imaio uliteliski zbor,
reprezentativni sindikati in zbor delavcev.
Predlogi kandidatov za svet lole, ki morajo biti predloreni volilni komisiii nalkasneje 2r. dan po
obiavi razpisa volitev, moraio biti pisni s podpisi vseh predlagateliev in s prilolenimi soglasii h
kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

8. alen

Clasovanie na volildu vodi volilna komisija.

volitve moraio biti organizirane tako, da je zagotovliena tainost glasovania. Volilna komisiia lahko
doloti, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi moinost pred{asnih volitev.

Voli se z glasovnicamt osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnic, se navedeio imena
kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli s€ tako, da se
obkroziio zaporedne itevilke pred imeni kandidatov, za kater se ieliglasovati.
Neizpolniena glasovnica in glasovnlca, na kateri ni mogoae ugotoviti volje volivca, sta neveliavni.
Neveliavna ie tudi glasovnica, de ie volivec glasoval za vet kandidatov, kot lih je potrebno izvoliti.
Volitve so veliavne, (e se iih udeleii vet kot polovica delavcev lole.

9,

tlen

(lani Sveta 5ole so imenovani oziroma izvolleni za mandatno obdobje ttirih let in so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma naiveC dvakrat. Ravnateli in pomoanlk
ravnatelia ne moreta voliti in biti izvoliena oziroma imenovana v Svet iole.

lo. Clen

(e

imenovania ali volitve novih tlanov iz kateregakoli razloga niso kontane do izteka mandata
tlanom Sveta 5ole, se mandat preiSnii sestavi Sveta !ole ne podalila. Sola v vmesnem tasu poslule
brez Sveta lole.

lll) Xonstituiranie

Sv€ta Sole

tr. tlen

Svet iole se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvolieni vsi predstavniki. Svet lole se
konstituira na prvi seii z izvolitviio predsednika Sveta Sole in niegovega namestnika. Z dnem
konstitutivne seie Sveta Sole zatne teai mandat Clanom Sveta lole. Mandat posameznega tlana
Sveta !ole ,e v mandatnem obdobiu vezan na mandat Sveta lole kot celote.

Svet lole predstavlia in zastopa predsednik Sveta lole, v niegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika Sveta 5ole.
tz,

{len

prvo seio Sveta lole skli(e dotedanii predsednik sveta najkasneie v roku uo dni po i2volitvi oziroma
imenovanju vseh Clanov Sveta lole. Prvo seio Sveta iole vodi do izvolitve predsednika sveta
na jstarelli tlan Sveta lole.
Dnevni red prve sele vsebuie:

.
.
.
.
.
.

seznanitev s porotilom o volitvah {lanov predstavnikov zaposlenih in starlev,
obravnavo sklepov o izvollenih {lanih ustanovitelia,
spreiem sklepa o konstituiraniu Sveta lole,
volitve predsednika Sveta Iole in niegovega namestnika,
seznanitev s pristoinostmiin poslovnikom Sveta iole
seznanitev s seznamom predpisov na podrotiu vzgoie in izobraievania, kiveliaio za OS.

(lani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika Sveta lole. Predlog kandidata za
predsednika in niegovega namestnika lahko da vsak dlan sveta zavoda. Predlagani kandidat ustno
potrdi svolo kandidaturo,
Kandidat ie izvolien,
Ce le predlaganih

Ce

ie zani glasovala vedina vseh ilanov Sveta lole.

vet kandidatov, pa pri glasovaniu nihde ni dobil potrebne vetine,

se opravi novo

glasovanie. V drugi krog glasovania se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila naiveaie ltevilo glasov'
Ce nobeden od kandidatov pri Slasovaniu ne dobi potrebne veaine i2 preilniega odstavka tega
(lena, se oblikuie nov predlog kandidata oziroma kandidatov.
lzvolien kandidat prevzame svoie naloge 2e na seii, na kateri ie bil izvolien.
Na prvi seii Sveta Sole se alani izreteio tudi o naslovu za vrodanie vabil in drugih pisanl, ki so
povezana z delovanjem Sveta lole. Vsak tlan Poda poltni in elektronski naslov, kamor se vrotaio
pisania.

lv)

Prenehanl mandata alanu sveta lolc Pred Potekom mandata

rr. Clen
Clanu Sveta lole preneha mandat:

.
.

ae izgubi volilno pravico,
ee postane traino nezmoien za opravlianie funkciie,

r te ie s pravnomotno sodbo obsoien na nepogoino kazen, dallio od lest mesecev,
. ae odstopiali ie odpoklacan oziroma razre{en,
. de predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
' ie utenec, katerega eden od starJev ie dan sveta gole, kot predstavnik sveta starlev,
izgubi status utenca lole,
I ae ie imenovan na funkcilo, kini zdruiliiva s danstvom v Svetu lole.
clanu sveta lole preneha mandat zaradi razlogov iz r., 2., 3., 4. in 6. alinee prvega odstavka z
dnem, ko Svet Sole ugotovi, da so nastali razlogiiz preilniega odstavka.
clanu sveta lole preneha mandat zaradi razloga iz 5, alinee prvega odstayka z dnem prenehania
delovnega razmeria.
Clanu Sveta iole preneha mandat zaradi razloga iz 7. alinee prvega odstavka z dnem pritetka dela
na drugi funkciii.

Ko Svet 50le ugotovi, da ie {lanu iz prvega odstavka prenehal mandat, o tem takoi obvesti
pristoine za imenovanje oziroma izvolitev novega dana. (e je potekel mandat predstavniku
delavcev, Svet <ole v naikrajsem moinem tasu razpile nadomestne volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev dana sveta ni potrebno, ae prenehal mandat mani
ie
kot tretiinitlanov in je do izteka mandata manikot Jest mesecev.

t{, alen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu se zatne s pisno zahtevo naimani ioz
delavcev (ole z aktivno volilno pravico, uaiteliskega zbora oziroma na zahtevo sindikata, te gie za
delavca, ki ga ie kandidiral sindikat. zahteva za odpoklic mora vsebovati ra2lole za odpoklic, biti
mora pisna s podpisi delavcev, ki predlagaio razreiitev.
zahteva se predlozi volilni komislii, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presoiala
razloge za odpoklic. ce zahteva izpolnluje formalne pogoie, predsednik sveta sole v
3o dnerr
razpiSe glasovanie o odpoklicu in doloiidatum glasovania.
Predstavnik delavcev v svetu sole je odpoklican,

{e ie za odpoklic glasovala velina

delavcev

zavoda, ki imaio v tasu glasovania aktivno volilno pravico.

lS. tlen
odpoklicu predstavnikov starsev v svetu sole odloea s tainim ali javnim glasovaniem svet
starlev na predlog stariev vsa, enega oddelka, sprelet na roditeliskem sestanfu, ali na predlog
Sveta starlev samega.

o

razreliwi Predstavnikov ustanoviteliice v Svetu Iole odloCa Mestnisvet Mestne obtine Maribor,
kiob razrelitvi praviloma imenuie tudinovega predstavnika ustanoviteljice.
O

t6. dlen

ce tlanu sveta sole predcasno preneha mandat, nadaliuie niegov mandat novo imenovani
kandidat oz. kandidat, ki ie izvoljen na nadomestnih volitvah. tvtandat noyoimenovanega oz.
izvolienega kandidata traja do izteka mandata preostalim alanom Sveta lole.

clan sveta Sole lahko odstopi iz osebnih razlogov. o odstopu ie dolzan pravocasno, najmanl dni
3
pred pri{etkom seje sveta lole, obvestiti predsednika sveta lole tako, da poda odstopno iziivo, ki

io naslovi na predsednika in odda v tainiltvo zavoda.

\.

Iole lahko odpoklite organ, ki ga ie imenoval. Odpoklite ga s pisnim obvestilom, ki
zatne veljati z dnem, ko ga osebno prelme biv3i {lan in predsednik sveta zavoda. obvestilo o
odpoklicu se naslovi na predsednika Sveta Sole in odda v tainiStvo zavoda. v pisnem obvestilu ie
organ dolien navestiosebne podatke novoimenovanega predstavnika v Svet Iole.
Clana Sveta

organ lahko odpokliae tlana Sveta Sole naimani 3 dni pred pritetkom seie Sveta sole. te tega ne
stori v navedenem roku, zaine odstop veljatipo koncu seie.

V)

Prlstolnostl In nalln dela
U. {len

Ob pristoinostih iz 48. alena zakona o organizacili in financiraniu vzgoie in izobratevania in lo.
tlena Zakona o zavodih, opravlia Svet lole ie druge naloge kot izhaiaio iz prlloge "Pristoinosti
Sveta 5ole", ki ie sestavni del tega pravilnika.

t8.

llen

Predsednik Sveta iole:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

skrbi za nemoteno delo zavoda,
daie iniciative za razprave,

vodirazprave,
sklicuie in vodi sele,
skrbi za pripravo sel(doloti predlog dnevnega reda seie),
skrbiza red na seiah,
usklaiule delo Sveta <ole z drugimi organiSole, organizacijami in instituciiami,
predlaga razreiitev alana Sveta lole organu, kiga ie izvolil oz, imenoval,
sklepa pogodbo o zaposlitvi 2 ravnateliem,
opravlia druge naloge, doloiene z odlokom o ustanovitvi
19. alen

Clani Sveta lote lahko predlagalo na dnevni red sveta obravnavanie posameznih vpralani,
pomembnih za delovanie sveta, postavliaio vpraianla v zvezi z zadevami, o katerih svet odloaa,
podaiaio pobude, predloge in mnenja ter zavzemajo stalilla.
doloteno vpralanle dlana sveta oz. povablienega na seio nimogoae odgovoriti na seiisveta,
predsednik Sveta lole v roku t4 dni pridobi poiasnila od ravnatelia alidrugih oseb in o tem obvesti
22. alenom tega
vse (lane sveta in povabliene osebe, lahko pa predlaga, da se v skladu
pravilnika ustanovi komisiia.
Ce na

z

20.

ilen

Clanl Sveta lole so se dollni udeleZevati In se pripraviti na seie, na seii so dollni spoStovati red
sete, aktivno sodelovati in se opredeliti, dollni so opraviti prevzete oz. dodellene naloge, delovati
moraio skrbno, zakonito, poiteno in strokovno, pri tem moraio upoitevati interese Sole ter
varovati zaupne, osebne podatke in poslovne skrivnosti,

Kot zaupni podatki se vedno Steiejo osebni podatki udeleiencev vzgole in izobrarevania ter
delavcev zavoda, ki se vodiio v zbirkah osebnih podatkov, dolotenih v zakonu.
Svoio morebitno opravi(eno odsotnost na seli mora tlan Sveta Iole sporotiti v tainiStvo lole takoi,
ko izve za nlen razlog.

6

Clani Sveta lole so odgovorni volivcem oz. organu, ki iih le imenoval.

(e (lan

Sveta }ole ne spoituie doloab iz prvega odstavka tega alena, lahko predsednik sveta

obvesti organ, ki 5a ie imenoval oz. izvolil in v primeru ponovnih kr5itev predlaga niegovo
razreSitev.
2r.

.
.

tl€n

svet Sole se sestaia na seiah. Seja se sklicuie po potrebi na zahtevo ravnatelia, pristoinega organa
ustanoviteliice ali naimani treh {lanov sveta. Ravnateli zavoda oz. Clani Sveta 5ole so dolini
utemeliiti zahtevo za sklic seie. Ce se seja kliub zahtevi ne sklite ali ae sta odsotna predsednik in
niegov namestnik, lahko seio sklite ravnateli zavoda. O utemelienosti skllca odloia Svet Sole pred
obravnavo dnevnega reda tako sklicane seie.
Seie so redne, izredne in korespondenane.

Seio sklicuie predsednik Sveta lole oz. niegov namestnik, te ie predsednik odsoten ali zadrlan

a\

v primeru, da ie predsednik sveta Iole kliub podanl zahtevl sklic odklonil, svet na svoii prvi seii
odlo(a o zaupnici predsedniku.
Obvezne seie, nuno potrebne za nemoteno delovanie Svet lole, se opraviio:
. do lo. septembra (spreietie Letnega delovnega natrta Sole in Porotila o realizaciii LDN)

.
.

februaria

- korespondentno (potrditev inventure)

do io. marca teko(ega leta (spreietie Letnega poroaila in Finananega naarta).

Ostale seje se sklicujeio v skladu s potrebaml in deiavnostio sole.
2). alen
Vabila za sejo pripravi in poille tlanom sklicateli seie, vsai 7 dni, gradiva pa naikasneie
seio.

I

dni pred

V izrednih primerih, kadar je o kaklni zadevi potrebno hitro odlotiti, da ne pride do zastola
delovania tole, ki bi povzro(il Skodo za Solo oz. za udeleZence v postopku, lahko predsednik Sveta
Sole skliie seio 3 dni pred seio.
V

primeru iz prej{njega odstavka lahko seio skliie tudi ravnatelilole.

Vabilo vsebuie naslov zavoda, datum, uro in krai seie, predlog dnevnega reda, gradiva oziroma
seznam gradiv k predlaganim toakam dnevnega reda, podpis sklicatelia seie in peCat lole,

vabila se ilanom Sveta lole po5iljaio po redni posti in po elektronski posti, gradiva pa po
elektronski posti na naslov, ki ga podaio na prvi konstitutivni seji. Na seio se lahko povabi tudi
druge osebe, ki bodo pomagale pri pomembnih odlotitvah.
Doloabe, ki veliaio za redno seio, se uporabliaio tudi za izredno in korespondentno seio, (e s tem
poslovnikom ni doloeeno drugaCe.

:t. llen
Dnevni red seie vsebuie vsai naslednie toCke ugotovitev sklep{nosti seje, Potrditev dnevnega

reda, pregled

in

potrditev zapisnika zadnie seie, pregled realizaciie sklepov, vsebinsko

' obravnavanie to{k dnevnega reda

s

podanimi predlogi ter tocko
"razno".

te se ie udeleti vel kot polovica nienih
alanov. Po ugotovitvi sklep{nosti svet potrdi zapisnik preisnie seie, ravnatell ali od njega
pooblaitena oseba pa porota o uresniaitvi sklepov. (e Svet lole ni sklepien, se seia ne opravi,
nuine zadeve pa se r€Suieio v skladu z dolo{bami iz J. odstavka 22. alena, ali z opravo
korespondenine seje.
Skleptnost seie ugotovi predseduioi.i. Sela le sklepina,

Dopolnitve z utemeliitviio in gradivom in umike toCk dnevnega reda ie potrebno poslati pisno
predsedniku Sveta trole. Predsedufoli lahko predlog zavrne, o tem ie dol2an na seli Sveta iole
obvestiti vse dlane sveta in svoio odlotitev utemeliiti. Ce glede predloga pride do nesoglasii, tlani
na seiiglasujeio o sprejemu oz. zavrnitvi takinega predloga.
Predlog dopolnitve oz. umika totke dnevnega reda se lahko da tudi na sami seii. O predlogu
glasujejo Clani Sveta lole.

V kolikor gradivo za obravnavanje posamezne toake dnevnega reda ni popolno oziroma ie za
odlodanje o tei toCki potrebno pridobiti dodatne informacife, lahko dani sveta odlo(itev preloliio
na naslednjo sejo in predlagateliu oziroma ravnateliu naloiiio, da do naslednje seie dopolni
gradivo.
24.

tlen

Za red na seliskrbi predseduloCi, kiseio vodi.

Clani Sveta

lole in drugi povabljeni s svojimi ravnanii ne smeio motiti dela sveta. Na krlitve iih

predseduioti sproti opozaria. V primeru, da oseba tudi po veakratnem opozorilu ne preneha z
moteniem, lahko predseduioti zahteva nieno odstranitev s seie.
Ce predsednik z navedenimi

ukrepine more ohranitireda na seii, lahko le-to prekine.
25.

tlen

Predsednik Sveta lole lahko skliie korespondentno selo po elektronski ali redni polti.
Korespondenana seia se opravi z glasovanlem po elektronski polti z izpolniwiio glasovnice, ki io
skupaj s predlogom sklepa in kratko utemeliitviio tlanom pollie predsednik Sveta 50le.

Clani Sveta lole v 3 dneh vrnejo izpolnjeno glasovnico predsedniku Sveta
glasovania zapile zapisnik. Clani potrdijo sprejeto odtoCitev na prvi naslednji seii.

lole, ki o

izidu

25. alen

Predlagateli totke dnevnega reda obrazloli ostalim ilanom Sveta iole svoi predlog. Za vodenle
razprave in podelievanje besede prisotnim skrbi predsedulo{i. Ce razprava ne teCe o to{ki
dnevnega reda, predseduioai na to opozori udeleience sele, te opozorilo ni udinkovito, lahko
predseduloCi prekine razpravo. Na koncu razprave ClaniSveta lole glasuieio o predlogu,
Sklep ie spreiet, Ce zaniglasuie veeina vseh alanov Sveta Sole.
27.

{len

Glasovanie ie iavno.

Clani Sveta (ole lahko na seii sami odlotiio, da bo glasovanie

o dolo(eni totki dnevneg: reda

potekalo taino.
Glasulelo lahko le llani Sveta sole. Vsak ima en glas, ki ga ne sme prenesti na drugo osebo, lahko
pa se vzdrZi glasovania.

V

primeru, da ie podanih ve( predlogov, se glasu,e o vsakem predlogu posebej in po vrstnem redu

njihove predloiitve.
lzid glasovania ugotovi predseduioai.
Taino glasovanie se opravi z izpolnitviio glasovnice. 6lasovnica vsebuie predlog sklepa in mornost
in ,rPROTlr.. Svet im€nuie volilno komisiio naimani dveh alanov Sveta Iole, ki prelteie
izblre

"ZA"

glasovnice in po ugotovlienem izidu glasovania le.tega sporoai predsedniku sveta sole.
28.

tlen

Kadar svet odlota kot drugostopeniski organ, odloti pred pridetkom obravnave zadeve na
zahtevo Clana, predsednika sveta ali druge osebe o izloaitvi alana, ki i€ v isti zadevi odlotal v
organu zavoda na prvi stopnji ali ae obstaialo druge okoliliine, ki utemeljeno vzbuiaio dvom o
nepristranskosti alana sveta pri odlo{aniu o dolo{enl zadevi. Zoper sklep sveta o izlotitvl {lana iz
odlotania o dolodenizadevi ni prito2be.
Na razloge za izlotitev je dolian paziti in ie za to odgovoren vsak alan sveta sam. Zahtevo za
izlotitev in razla9o za nio mora tlan sveta oziroma druga oseba iz preilniega odstavka podati v
pisni obliki ali na zapisnik nemudoma, ko zve za razloge, naikasneie pa do konca obravnave
zadeve, in sicer pred glasovanjem o zadevi.

tlan Sveta Iole, ki ie izloaen iz glasovania o dolo(eni zadevi, mora za tas obravnave in glasovania
o tei zadevi zapustiti prostor, kier poteka seia Sveta lole. Nemudoma po spreieti odloaitvi ln
izdanem sklepu se lahko izlotenialan vrne.
29. alen
Ko Svet Sole sprejme

odlo{itev, izda sklep.

o pravicah, obveznostih in odgovornostih, se izdaio v 8 delovnih
dneh kot pisni odpravki sklepov, ki vsebuieio: naslov Sole, zaporedno ltevilko in datum sklepa,
Sklepi, ki vsebujejo odloaitve

naslov sklepa, navedbo pravne podlage za odloCanje o zadevi, izrek sklepa, obrazlolitev, pravni
pouk (ko le predvideno pravno sredstvo s katerim se lahko sklep Sveta Sole izpodbiia), podpis
predseduiotega in lig zavoda.

Na vsakiseiise o delu Sveta

lo. tlen
lole pi{e zapisnik.

Zapisnik pite poslovni sekretar iole.

Zapisnik vsebuie: zaporedno ltevilko seje, datum, uro in kral seje, seznam prisotnih, dnevni red
seie, povzetke r:rzprav po totkah dnevnega reda in spreiete sklepe o toakah dnevnega reda,
dodellene ali prevzete naloge oz. zadolZitve, mnenia, stalista in predloge udelelencev seie ter
zapis drugih deistev, pomembnih za delo sveta zavoda ter podpis predseduio(ega in zapisnikarja.
Clan Sveta Sole lahko izrecno zahteva, da se niegova iziava oz- loaeno mnenle vpise v zapisnik.

Zapisnik se hrani v prostorih !ole, skladno z veljavnimi predpisi o hrambidokumentaciie v zavodih.
Jr. alen

Svet 5ole lahko s sklepom ustanovi stalne ali za{asne komisiie, ki bodo podrobneie proutile
posamezno podrocie in o tem porotale Svetu lole, da bo larie in pravilneie spreiel odlocitev.

Komisiie prouauiejo dejansko stanie, Sradivo, zbirajo gradivo in ostale potrebne informacile,
opravliaio razgovore, spremliaio in lzvaiaio uresnitevanie spreietih sklepov Sveta tole, podaiaio
pobude, predloge in opravliaio druga deiania po navodilih Sveta !ole.

vl)

Sprclem sploinlh aktov zevoda
12. alcn

Svet aole spreiema in spreminia notranie akte lole, na podlagi pooblastil zakonskih dolodb in
odloka o ustanovitvi sole. Predlog ie spreiet, Ce ie zaniglasovala vetina vseh {lanov Sveta Jole.
Spremembe notraniih aktov lahko predlaga ravnatell ali t/3 tlanov Sveta lole.

lr

alen

Clani Sveta Sole naimanil dni pred seio, preimeio osnutek notraniega akta lole.

P.edlagateli notraniega akta na seii predstavi osnutek akta in o niem vodi razpravo, Clani Sveta
Iole lahko podalaio pripombe ter predloge sprememb in

dopolnitev.

v

kolikor gre za maniSe oz. redakciiske popravke predloga notraniega akta, se glasovanie o
predlogu opravi 5e na isti se,i. V primeru vetllh vseblnsklh popravkov se glasovanie o predlogu
prestavi in uvrsti na dnevni red prihodne seie,

Vll. Prehodne ln kon&re dolotbe
16.

{len

z dnem uveliavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Sveta lole OS Toneta Cufaria
Maribor, z dne zr. rz. :oo5

Ta poslovnik zatne veliati naslednii dan po spreietiu. Oblavi se na pri delodaialcu obitaien naain,

na oglasni deskiv 2bomici.

V Mariboru, dne

19. 6. 2or4

Podpis predsednika sveta Sote:

Prlloge:

-

lYi

"l

,\-

Seznam pristoinosti Sveta Sole OS Toneta (ufarla Maribor
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PRISTOJNOSTI SVETA

oS ToNETA

i.

2.

l.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

curnrun

MARTBoR

spreiema razvoini natrt {ole,
spreiema letni delovni natrt in porotilo o niegovi uresnititvi,
spreime letno porotilo o samoevalvaaiii lole,
spreiema letni finanani naart in letno porotilo lole,
imenuje in razrelule ravnatelia tole,
odlota o uvedbi nadstandardnih in drugih programov oziroma storitev lole, dale soglasie

za financiranie ali sofinanciranie posameznih deiavnosti, Programov ali storitev lole s
prispevkom star(ev,
odloia o cenah storitev oziroma o viiini prisPevka stariev,
obiavlla porotila o vzgoinioz. izobraievalni problematiki,
odlota o pritoibah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja,

ro. obravnava zadeve, ki mu iih predloZi ravnateli, uaiteliski zbor, lolska inlpekciia,
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet starlev ali skupnost utencev,
tt, sprelema pravila in druge splolne akte zavoda,
ir. predlaga ustanoviteljici spremembo in raziiritev deiavnosti,
13. obravnava pobude pristoinih organov ustanoviteliice in se o nlih opredeliuie,
t4. daie ustanovitellici in ravnateliu predloge in mnenla o posameznih vpralaniih,
r5. razpisuie voliwe predstavnikov delavcev v svet lole,
16. imenule vrlilca dolinosti ravnatelia,
r7. spreime program razrelevania preseinih delavcev,
18, odloaa o ugovoru na odlotitev disciplinskih organov,
r9. predlaga napredovanie ravnatelia oz' direktoria v naziv
,o, oatotu-o pritozbi na odloabo, izdano v postopku priznavanla za namen nadalievania
izobraUevan,a;

zr. doloii vilino dela plate za delovno uspesnost direktoria ob obravnavi in potrditvi letnega
poro{ila zavoda za Preteklo leto,
in
22. daie pisno soglasie za Porabo sredstev sklada (zbrana iz izposojevalnin, odlkodnin
gradiv
in
odkupa) za na nabavo drugih uCnih
:3, opravlla druge naloge dolodene z aktom o ustanovitvi oz, statutom ali pravili zavoda.
24, imenuie pritoibeno komisiio,
25. sprejme vzgoini naart,
26. sprelme pravila lolskega reda,

,7. rp*jrn" podrobneile kriteriie za dodelitev sredstev za subvencioniranie Solske prehrane
(7, aloll t,rnvilnik {r 1t|1)vcnckrnirnoio aol{kit l)r.hrnno Uaen.{rv v o\rlovtrih i.tlJh, t.lturtlni lirl lts, ';l- Tolt)s.
i3i ro),

28. spreime odloeitev o postoPnem uvaianiu in izbiri drugega tuiega iezika v lolils' tl' rr I'r'rvi!r'k
ti Postoprrr:trr Lrvaianiu dnrgegn luieS,r i(:ril.1 v,,!novrriioli, tlrJdrri li\l liS, it. 47k)8, l?/!l ),
29. prejme podrobnel{e kriteriie za dodelitev sredstev 2a subvencioniranie Eole v naravi i '.t.
al(:n

3o.

l'rrviklil,) iin,xt(irrniu iolc

31.

t,ra(lnilitt lis, it.

7or'1)8,

nl/r)())'

v PlaCni razred oz' o zahtevi za
v vn(ih in tolah v l'ndne rn'r('llr'
(len
o
znposlenih
rlaprc(i)vaoiu
l,r.Ivilrrik..
(ro.
uveliavitev Pravl(e

odlota o

Urrdniti.rr, {r. {1/94,

.

v n.rI.)vi,

ugovoru zoper odtoCbo
4

o

napredovaniu

9195,66196,54199, )12(,or, 19lroor,

spfeime pravila o Solski prehrani

l9l2o,,), J9lroo}),

1c. tlen l;,kona o 4oBki pr.'hrnni,

(rr. tn
37. oblikuje oCenO delOvne uspelnosti ravnatelia IOle
zaporlerlih v vlg.lii in

iu

ollraievnrliu

v

lr;r:i\'., t,r.ldni li\1

ItS,

il'

l

list tl5, 6t' 4li,.)r('),
'radni
18. alerr Pravilnika o napt.crktv.rttjrr

',4/:'('o ), r.ll/rt8, 44k)9, tS/rc)'

