
Osnovna iola l'ii Poslovnik sveta iole 2018

Na podfagi 48. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja - imbrzaevanja
(Uradni Iist RS, 5t. l6107- uradno predi5deno besedilo, 36/08, 58/09, 64109 - popr.,65/09 -
popr.,20/l l,40ll2-AJJF,57ll2 ZPCP-2D,47115,46116,49/16 - popr. in25lt7 -ZYaj - ZOFVI)
je svet zavoda Osnovne Sole Vid, Abramova ul. 26, Ljubljana, je na svoji 3. dopisni seji sprejel

Poslovnik o spremembah in dopolnitvah
POSLOVNIKA

SVETA
osNovNE sor,r vrt

l. dlen

V Poslovniku sveta Osnovne Sole Vid, sprejetem dne,21.04.2010, se prvi odstavek 18. dlena
sp,remeni tako, da se glasi:
>Clani 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 zayoda (Zakon o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, St. 86/2004 spremembe: Ur. l. RS, 5t. l l3l2005-Zlnff, 5112007 -
ZUstA-A, 67/2007,94/2007-UPBI), Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, 5t. 50/06 -UPB, 9/10 in
60/l l), v nadaljnjem besedilu: varovani podatki.(

2. dlen

Prvi odstavek 55. dlena se spremeni tako, da se glasi

>Svet zavoda praviloma sprejme sklep o pridetku razpisnega postopka za imenovanje na prosto
delovno mesto ravnatelja 6 mesecev pred potekom mandata delavcu imenovanemu na funkcijo
ravnatelja.(

3. ilen

56. dlen se spreminja tako, da se glasi:

>Svet zavoda sprejme sklep o vsebini razpisa za imenovanje ravnatelja, ki vsebuje:
. splo5ne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta (pri tem upo5teva tudi prehodne dolodbe

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

v veljavni sistemizacijidelovnih mest Osnovne Sole Vid,
. das mandata, za katerega bo izbrani kandidat imenovan na delovno mesto ravnatelja,
o potrebo, da kandidati predloZijo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih in Zelenih pogojev (overjeno

kopijo diplome/spridevala, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o pridobljeni
pedagoSki izobrazbi in dokazila o doseZenem S-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraZevanju,
potrdilo o opravljeni ravnateljski Soli/ravnateljskem izpitu), overjeno kopijo odlodbe o nazivu,
potrdilo o nekaznovanosti oziroma ne uvedenem kazenskem postopku (107. a dlen ZOFVI) staro
najved 30 dni, druga potrdila,

o zahtevo po predloZiwi Zivljenjepisa in predloZitev programa vodenja zavoda,
. rok za pridetek dela (po dogovoru oziroma najkasneje dne ..................... ),
. rok, v katerem se kandidati lahko prijavijo (ne krajSi kot 8 dni in ne daljSi kot l5 dni),
. naslov, na katerega kandidati naslovijo prijave in navodilo, kako morajo opremiti poSiljko - z

oznako >prijava na razpis za ravnatelja( ter
. rok oziroma das, v katerem bodo kandidati obve5ieni o izbiri (najved 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 obvemo objavi v sredstvih javnega obveSdanja.<
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4. dlen

Prvi odstavek 57. dlena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi

>Svet zavoda lahko imenuje posebno tridlansko komisijo za izvedbo pripravljalnega postopka.
Pripravljalni postopek, ki ga opravi komisija zajema: pripravo razpisa, pregled prispelih prijav na
ruzpis za imenovanje ravnateljar morebitno potrebnih zahtev kandidatom za dopolnitev prijav
kandidatov in pridobitev potrebnih mnenj ter izvedbo razgovorov s kandidati pred odlodanjem o izbiri
med kandidati.<

5. dlen
58. dlena se spremeni v prvem in drugem odstavku in sicer tako, da se prvi odstavek glasi

>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 uradn i zaznamek.(

ter drugi odstavek, ki se glasi:

>Kandidate, ki k prijavi ni(so) priloZil(i) vse zahtevane oziroma potrebne dokumentacije, ga
predsednik sveta pisno pozove (s priporodeno poSto in povratnico), da prijavo dopolni(o) oziroma
popravi(o) ter mu(im) doloii primeren rok (praviloma 8 dni od dneva prejema zahteve za dopolnitev)
za popravo oziroma dopolnitev in ga(iih) hkrati pisno opozori, da bo svet v primeru, da prijave ne
bo(do) v roku dopolnil(i) oziroma popravil(i), tak5no vlogo Stel za nepopolno in bo iz postopka
izlodena oz. zavriena (smiselno po 108. dlenu Zakona o pravdnem postopku). )

6. dlen

59. dlena Poslovnika se spremenita tako, da se spremenita tretj i odstavek, ki se glasi:
>Komisija sveta oziroma predsednik sveta poilje pisno vlogo za pridobitev mnenja pristojnemu
organu, od katerega zahteva potrditev datuma prejema s podpisom pristojnega delavca in Zigom. >

ter peti odstavek, ki se glasi:

>Na podlagi potrditve vroditve vloge za mnenje iz prejSnjega odstavka svet ugotavlja tek 20-dnevnega
roka za oblikovanje in posredovanje mnenja. V kolikor lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka
tega dlena v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaproieni mnenja ne podajo, lahko svet o izbiri
odlodi brez mnenja. >

7. dlen

Drugi odstavek 65. dlena se spremeni tako, da se glasi:

>K vlogi za soglasje se priloZi kopija vseh dokumentov, 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.<

8. dlen

Drugi odstavek 70. dlena se spremeni tako, da se glasi:

>V primeru poteka mandata ravnatelju - oziroma de nihde od prijavljenih kandidatov za ravnatelja Sole

ni bi imenovan, imenuje svet zavoda vrSilca dolZnosti ravnatelja najkasneje v 8 (osmih) dneh od
poteka mandata.(
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9. dlen

Prvi odstavek 7l . dlena se spremeni tako, da se glasi:

>Ravnatelja je mogode razre5iti pred potekom mandata v primerih na nadin in po postopku v skladu s

pravili za direktorja javnega zavoda (38. in 39. dlen Zakona o zavodih - ZZ, Uradni list RS, 5t.

12191,8196,36100 - ZPDZC in 12'7 /06 - AZP ter 59. dlen ZOFVI).(

10. dlen

Vsi ostali dleni Poslovnika sveta Osnovne Sole Vid ostanejo so nespremenjeni in ostanejo v veljavi.

I l. dlen

Poslovnikje sprejet, de zanj glasuje vedina dlanov sveta in pridne veljati z dnem sprejema.

V Ljubfjani dne,2. 2. 2018

Evidendna itevilka: <=o1 -Z[a>el
Sole,


