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Na podlagi 46., 47. in 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 

19. člena do 27. člena in 52. in 52. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 03/15), je Svet zavoda Osnovne 

šole Vodice na seji dne 23. 9. 2015, sprejel naslednje 

 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Vodice 

 
 

1. člen 

V Poslovniku o delu Sveta zavoda Osnovne šole Vodice (številka 01-002/01, z dne 29. september 

2009) se v 13. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev centralne in podružnične šole, in sicer: 

- iz centralne šole štiri (4) člane, 

- iz podružnične šole enega (1) člana.«. 

 

2. člen 

V prvem odstavku 15. člena se v drugem stavku beseda »pravice« nadomesti z besedo »pravico«. 

 

3. člen 

V 25. členu se za besedama »na podlagi« doda besedi »pisne zahteve«. 

 

4. člen 

Spremeni se drugi odstavek 33. člena tako, da se glasi: 

»Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.«. 

 

5. člen 

V prvem odstavku 46. člena se v drugem stavku beseda »zadržan« nadomesti z besedo »odsoten«. 

 

6. člen 

V 50. členu se besedi »kako točko« nadomestita z besedami »katero od točk«, in za besedama 

»pomočnika ravnatelja« črtajo besede »šolo, pomočnika ravnatelja za vrtec«. 

 

7. člen 

Spremeni se drugi odstavek 51. člena tako, da se glasi: 

»Skupaj z vabilom, ki se praviloma pošlje po elektronski pošti, se pošlje tudi gradivo, ki je bilo 

podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.«. 

 

8. člen 

V prvem odstavku 68. člena se besedi »tajnica zavoda« nadomestita z besedami »poslovna 

sekretarka zavoda«. 

 

V drugem odstavku se besedi »tajnica zavoda« nadomestita z besedami »poslovna sekretarka 

zavoda«. 

 

V tretjem dostavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Osnutek zapisnika oz. zapisnik se objavi tudi na spletni strani zavoda.«.  
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9. člen 

V prvem odstavku 70. člena se besedilo »Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v Osnovni šoli 

Vodice« nadomesti z besedilom »pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v zavodu«. 

 

10. člen 

Spremeni se drugi odstavek 74. člena tako, da se glasi: 

»Pisni odpravek sklepa se pošlje po pošti. V kolikor gre za pisni odpravek na katerega je možna 

pritožba, se mora le-ta poslati po pošti, priporočeno s povratnico ali v primeru, da gre za pisni 

odpravek, ki je voden skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, po pošti z osebno 

vročitvijo. V primeru, da pisni odpravek vsebuje osebne podatke, se mora poslati v skladu s 

pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v zavodu«. 

 

11. člen 

V 81. členu se črta besedilo »po predhodno pridobljenem mnenju ministra, pristojnega za vzgojo in 

izobraževanje«. 

 

12. člen 

V drugem odstavku 90. člena se besedi »60 dneh« nadomestita z besedama »osmih dneh«. 

 

13. člen 

Za IX. poglavjem se doda novo X. poglavje in nova 93. in 94. člen, in novo  XI. poglavje in nov 95. 

člen, ki se glasijo: 

 

»X. KOMISIJE SVETA ZAVODA 

 

93. člen 

 Svet zavoda lahko imenuje stalne ali občasne komisije. 

 

Komisija na zahtevo sveta zavoda prouči posamezno vprašanje ali predlog o katerem mora svet 

zavoda sprejeti ustrezno odločitev in pripravi predloge rešitev za sprejem. 

 

Komisija lahko v posameznih zadevah opravi tudi posamezna predhodna dejanja za obravnavo in 

odločanje na sejah sveta zavoda, npr. zbere potrebna gradiva, opravi razgovore ipd., daje svetu 

zavoda pobude in predloge v zvezi s posameznimi vprašanji, za katera je bila imenovana. 

 

Komisija, ki jo imenuje svet zavoda, ne more odločati o posamezni zadevi in ne more imeti 

samostojnih pooblastil.  

 

94. člen 

Svet zavoda imenuje pritožbeno komisije. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od 

katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev zavoda. 

 

Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta zavoda imenuje pet članov, ki odločajo v 

posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev zavoda in 

dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole).  

 

Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana pritožbene 

komisije večkrat. 

 

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.  
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XI. SODELOVANJE SVETA ZAVODA Z DRUGIMI ORGANI ZAVODA 

OZIROMA DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN INSTITUCIJAMI 

 

95. člen 

Svet zavoda lahko v zvezi s svojim delom in v okviru svojih pristojnosti stalno ali občasno sodeluje 

z drugimi organi zavoda ter po potrebi tudi z drugimi organizacijami in institucijami. 

 

Sodelovanje iz prvega odstavka tega člena poteka preko predstavitve stališč in mnenj oziroma 

odločitev na sejah sveta zavoda oziroma sejah drugih organov zavoda ali s sodelovanjem pri 

uresničevanju sklepov sveta zavoda oziroma sklepov drugih organov zavoda. 

 

Za sodelovanje sveta zavoda z drugimi organi zavoda ali drugimi organizacijami in institucijami 

skrbi predsednik sveta zavoda.«. 

 

14. člen 

Dosedanje X. poglavje postane XII. poglavje. 

 

Dosedanji 93. člen, 94. člen in 95. člen postanejo 96. člen, 97. člen in 98. člen. 

 

15. člen 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Vodice začnejo veljati osmi 

dan po objavi na oglasni deski zavoda.  

 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Vodice se objavijo tudi na 

spletni strani zavoda. 

 

 

 

številka: 6007-2/2015-11 
 

Vodice, 23. 9. 2015      

        

 

 

 predsednica Sveta zavoda 

  Jana JENC 


