
Na podlagi 46. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 

Občine Sevnica (Uradni list RS št. 22/97, s sprem.) in v skladu z določili 45. 
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 s sprem.), je Svet zavoda 

Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica na svoji 2. seji dne 27. 2. 2014, 12. seji dne 
30. 6. 2016 (spremembe in dopolnitve) sprejel 

 
 

P O S L O V N I K 

O  DELU  SVETA  ŠOLE  
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
 

S tem poslovnikom se ureja način dela in postopek sprejemanja odločitev Sveta 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica  (v nadaljevanju svet šole). 
 

 
2. člen 

 
Svet šole sestavljajo: 

- 3 (trije) predstavniki ustanovitelja, 
- 5 (pet) predstavniki delavcev in  
- 3 (trije) predstavniki staršev. 

 
V skladu s prejšnjim odstavkom se v svet šole volijo: 

- 4 (štirje) predstavniki delavcev in dva predstavnika staršev iz matične šole 
OŠ Sava Kladnika Sevnica ter 

- po 1 (en) predstavnik delavcev in 1 (en) predstavnik staršev iz 

podružničnih šol Studenec in Loka, in sicer izmenično iz vsake podružnične 
šole po en predstavnik. 

  
 
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno 

imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani 
oziroma izvoljeni največ dvakrat. 

 
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih 
otrok –  učencev šole. 

 
 

II. DELO SVETA ZAVODA 
 

3. člen 

Svet šole ima naslednje pristojnosti: 
- imenuje in razrešuje ravnatelja,  

- sprejema program razvoja šole, 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
- obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki, 



- sprejme vzgojni načrt na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za 

letni delovni načrt, 
- imenuje pritožbeno komisijo, ki odloča o pritožbah v zvezi z 

uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev, 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi 

delavcev iz delovnega razmerja, 

- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa zakon oz. 
odlok ali drug splošni akt šole, 

- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,  
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
- daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih 

vprašanjih, 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,  

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev, 
- odloča o najemanju kreditov,  
- imenuje predstavnike šole v druge asociacije, 

- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za 
opravljanje skupnih administrativnih nalog in za opravljanje drugih 

skupnih del, 
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska 

inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost 
učencev,   

- sprejme pravila šolskega reda na predlog ravnatelja, ki si predhodno 

pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev,  
- spremlja uresničevanje vzgojnega načrta, 

- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene 
naloge, 

- izmed svojih članov lahko imenuje Komisijo za vodenje razpisnega 

postopka ravnatelja.   
 

 
4. člen 

 

Svet zavoda opravlja svoje delo na sejah. Seje se sklicujejo po potrebi – redne in 
izredne seje. 

 
5. člen 

 

Seje sklicuje predsednik/-ca, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 
 

 
6. člen 

 

Delo sveta šole je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi le, če tako sklene svet 
šole z večino glasov na predlog enega (1) člana, predvsem v primeru, da je 

potrebno v skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev, o 
katerih razpravlja. O izključitvi javnosti sprejme svet zavoda sklep, ki se ga 
vnese tudi v zapisnik.  

 
 

7. člen 
 



Predsednika in namestnika predsednika Sveta šole izvolijo na prvi seji člani Sveta 

šole na predlog članov sveta šole, praviloma iz vrst delavcev šole.  
 

Volitve predsednika/-ce in namestnika/-ce predsednika/-ce sveta šole so 
praviloma javne. Tajne so lahko v primeru, če o tem odločijo člani sveta šole z 
javnim glasovanjem. 

 
8. člen 

 
Svet šole je sklepčen in lahko veljavno sklepa, če je na njem navzočih večina 
vseh članic in članov sveta šole oz. vsaj 6 (šest) članov sveta šole.  

 
Odločitve se sprejemajo z večino glasov članov sveta šole, če ni z zakonom 

izrecno določeno drugače.  
 
Člani sveta šole praviloma glasujejo javno. Svet šole lahko sklene, da se o 

posameznih vprašanjih glasuje tajno z večino glasov na predlog enega (1) člana, 
v takšnih primerih se glasuje na način, določen v naslednjih dveh odstavkih tega 

člena.  
 

Pri odločitvi, da se glasuje z glasovnicami tajno, tajnica pripravi toliko glasovnic, 
kolikor je navzočih članov z besedilom predloga odločitve ter z označbama: 
"Glasujem za" in "Glasujem proti". Glasovnice tajnica razdeli članom, ki obkrožijo 

tisto označbo, za katero so se odločili. Po glasovanju predsednik sveta ugotovi 
izid glasovanja. 

Po končanem glasovanju ugotovi predsednik sveta izide glasovanja in na podlagi 
tega rezultata razglasi, ali je predlog, o katerem je svet glasoval, sprejet ali 
zavrnjen. 

 
Pravico do glasovanja imajo predsednik/-ca, namestnik ter člani in članice sveta 

šole. Predlog je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih. 
 
Na zahtevo člana ali članice se k zapisniku priloži tudi ločeno mnenje članov in 

članic k posameznemu sklepu.  
 

 
 
III. KONSTITUIRANJE SVETA 

 
9. člen 

 
Svet se konstituira, če so izvoljeni oz. imenovani vsi člani sveta šole in je na prvi 
seji prisotnih več kot polovica novoizvoljenih članov sveta šole.  

 
 

10. člen 
 
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče predsednik/-ca starega sveta zavoda.  

 
Na prvo sejo novoizvoljenega sveta se povabi predsednika/-co volilne komisije.  

 



 

11. člen 
 

Predsednik/-ca volilne komisije prebere poročilo o rezultatu volitev in objavi, kdo 
je bil izvoljen kot predstavnik delavcev v svet zavoda. 
 

Predsednik/-ca starega sveta zavoda objavi in predstavi izvoljene člane sveta: 
predstavnike delavcev, predstavnike ustanovitelja in predstavnike staršev. 

 
 

12. člen 

 
Predsednik/-ca volilne komisije predloži poročilo o volitvah predstavnikov 

delavcev v svet šole, predsednik/-ca starega sveta šole pa potrdilo o izvolitvi 
predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov staršev v zbirko dokumentov 
novega sveta zavoda.  

 
 

 
13. člen 

 
Ko novoizvoljeni člani sveta šole izmed sebe izvolijo predsednika/-co sveta šole 
in njegovega namestnika, predsednik/-ca starega sveta šole razglasi, da je tako 

konstituiran nov svet šole. 
 

Nov svet šole se konstituira, če je na prvi seji prisotna najmanj polovica 
novoizvoljenih članov.  

14. člen 

 
Člani sveta imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam sveta, predlagati 

zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na 
dnevnem redu ter opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil svet skladno z 
določbami zakona, pravil ali drugega akta zavoda. 

Člani sveta imajo pravico postaviti svetu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu 
delavcu, predlagatelju odločitve sveta, vprašanja, pobude in predloge, ki se 

nanašajo na delo sveta zavoda, na delo zavoda ter na predloge odločitev, ki naj 
bi jih sprejel svet. 

Na vsaki seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za 

predloge, pobude in vprašanja članov ter čas za njihovo postavljenje in dajanje 
odgovorov nanje. 

Na zastavljeno vprašanje se lahko odgovori na seji, če to ni mogoče pa (pisno) v 
15 dneh, oz. če je potrebno na odgovor čakati dlje časa, mora odgovorna oseba 
podati pojasnilo, zakaj še ni vprašanje rešeno. 

Član sveta je dolžan varovati uradno tajnost. O tem, katero gradivo ali podatek 
velja za uradno tajnost, odloči na predlog ravnatelja, v skladu s pravili zavoda, 

predsednik sveta.  

Gradivo mora nositi oznako – tajno. 
 

 
 



IV. POTEK IN VODENJE SEJE 

 
15. člen 

 
Predsednik/-ca sveta šole mora sejo sklicati praviloma najmanj 7 dni pred 
zasedanjem. Z vabilom za sklic predlaga dnevni red in gradivo za sejo. Pobudo 

za sklic da poleg predsednika/-ce lahko tudi ravnatelj/-ica šole ali polovica članov 
sveta šole.  

 
 

 

16. člen 
 

Svet šole lahko odloča o posameznih zadevah tudi na izrednih sejah. Te skliče 
predsednik/-  -ca sveta šole pisno ali po telefonu. Na teh sejah člani sveta šole 
obravnavajo in odločajo o nujnih zadevah. Gradivo za te seje je predloženo na 

seji sami.  
 

 
 

17. člen 
 

V izjemnih primerih, ko sej ni mogoče izpeljati, ali pa zaradi nujnosti rešitve, 

lahko svet šole odloča na korespondenčni seji. Če več kot polovica (1/2) članov 
in članic sveta šole v dogovorjenem roku pisno sporoči, da se s predlogom 

strinja, je sklep sprejet. 
 

 

 
 

18. člen 
 
Pred sejo sveta zavoda predsednik/-ca ugotovitvi sklepčnost.  

 
Če seja ni sklepčna, jo predsednik/-ca odloži za čas do ene ure. V tem času 

skuša predsednik/-ca sveta šole zagotoviti sklepčnost. Če se tudi po odložitvi 
seje za eno uro ne doseže sklepčnosti, se seja prekine ter preloži in se takoj 
določi nov datum sklica, ki naj ne bo daljši od 7 dni.  

 
19. člen 

 
Po preveritvi sklepčnosti predsednik/-ca ali njegov namestnik predlaga dnevni 
red na podlagi predloga in gradiva, ki so ga člani in članice prejeli z vabilom, o 

katerem člani sveta šole razpravljajo. 
 

Vsak član sveta šole, kakor tudi ravnatelj/-ica šole, lahko pred sprejetjem 
dnevnega reda predlaga razširitev ali dopolnitev le-tega z utemeljitvijo. Za 
predlagano spremembo se mora opredeliti več kot polovica navzočih. 

 
Svet zavoda sprejme dnevni red po zaključeni razpravi. 

 



Seje vodi predsednik/-ca, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, v primeru 

odsotnosti namestnika pa član sveta, ki ga na sami seji določi svet z večino 
glasov na predlog enega (1) člana. 

 
 

20. člen 

 
Po sprejemu dnevnega reda svet šole v 1. točki dnevnega reda obravnava in 

odobri zapisnik prejšnje seje in obravnava poročilo o izvršitvi sklepov ter 
ugotavlja in protokolira pripombe, nakar se o zapisniku glasuje. Če je za zapisnik 
glasovala večina navzočih članov sveta šole, je zapisnik sprejet oziroma potrjen. 

Potrjen zapisnik na seji podpišejo zapisnikar/-ica, overitelj/-ica in predsednik/-
ica. 

 
 

21. člen 

 
Svet zavoda obravnava vprašanja, ki so sprejeta na dnevni red, praviloma na 

podlagi gradiva, ki je bil pred sejo dostavljen članom in članicam. 
 

V primeru, da gradivo ni bilo predloženo pred sejo in je bilo priloženo na sami 
seji, se prične obravnava z ustno obrazložitvijo predlagatelja. 

 

 
22. člen 

 
Ko preide svet šole na obravnavanje posameznih točk dnevnega reda, 
predsedujoči prepusti besedo predlagatelju posamezne točke dnevnega reda. Po 

obrazložitvi predloga daje predsedujoči besedo članom sveta šole po vrstnem 
redu, kakor se prijavljajo k besedi.  

 
Predlagatelj in predsedujoči jim ne smeta segati v besedo, dokler ne povedo 
svojega mnenja.  

 
23. člen 

 
Član sveta šole v razpravi ne sme biti žaljiv in se ne sme oddaljevati od 
obravnavane teme. 

 
24. člen 

 
Za zagotavljanje reda na seji ima predsedujoči pooblastila, določena s tem 
pravilnikom. Predsedujoči ima pravico izreči naslednje ukrepe: 

- opomin, 
- odvzem besede, 

- odstranitev s seje. 
 
Predsednik izreče opomin razpravljalcu, ki govori, čeprav mu ni dal besede, 

udeležencu seje, ki seže govorniku v besedo ali drugače krši red na seji ali 
določbe tega poslovnika.  



Besedo se vzame udeležencu seje, ki s svojo razpravo oziroma govorom krši red 

in določbe tega poslovnika, čeprav je bil na isti seji že dvakrat opomnjen. 

Če udeleženec seje tudi po odvzemu besede ne preneha kršiti reda in motiti dela 

na seji, ali hudo žali svet oziroma prisotne, ga svet lahko odstrani s seje. 

 
Prva dva ukrepa izreče predsedujoči samostojno. O ukrepu odstranitve s seje pa 

odloča svet šole z večino glasov. 
 

 
V. SPREJEM SKLEPOV 
 

25. člen 
 

Sklep, o katerem se glasuje, mora biti formuliran nedvoumno in pred 
glasovanjem zapisan v zapisnik. Pred glasovanjem predsedujoči formuliran sklep 
še enkrat predoči članom. 

 
 

26. člen  
 

Glasovanje o sklepih je praviloma javno. Tajno se glasuje, če tako sklene svet z 
večino glasov na predlog enega (1) člana. Tajno glasovanje se izvede tako, kot 
določa ta poslovnik v 8. členu. 

 
Po končani posamezni točki dnevnega reda predsednik/-ca oblikuje sklep, 

ugotovitve ali stališča. Predsednik/-ca lahko tudi odloži razpravo o gradivu, če 
ugotovi, da bo potrebna ponovna razprava o dopolnjenem gradivu, gradivo pa 
lahko tudi zavrne. 

 
 

27. člen 
 

O poteku seje in sprejetih sklepih se na sami seji sveta šole piše zapisnik. Seje 

Sveta šole se snemajo za potrebe zapisnika. Člani Sveta šole in vsi udeleženci sej 
podajajo privolitev k snemanju. Zvočni posnetki sej sveta se po potrditvi 

zapisnika posamezne seje uničijo. 
 
Zapisnik seje sveta šole vsebuje: 

 zaporedno številko seje, 
 datum seje, 

 kdo sejo sklicuje, 
 uro začetka in konca seje, 
 zapis o prisotnosti ter opravičeni odsotnosti članov in članic, 

 dnevni red, 
 navedba gradiv, ki so sestavni del zapisnika, 

 sklepanje o potrditvi zapisnika prejšnje seje, 
 poročilo o izpolnjevanju sklepov prejšnjih sej, 
 povzetek razprave, 

 sprejete sklepe, predloge, stališča in ugotovitve. 
 



Na zahtevo predsednika ali članov in članic, se v zapisniku pišejo tudi njihove 

izjave in posebna mnenja, če se ti ne strinjajo s sprejetim sklepom. 
 

Podpisan zapisnik z vsemi prilogami se hrani v arhivu zavoda kot dokument 
trajne vrednosti. 
 

Zapisnik se sestavi tudi v primeru, če svet zavoda odloča na korespondenčni seji. 
V zapisnik se vpišejo sprejeti sklepi z ugotovitvijo sklepčnosti, tak zapisnik pa 

potrdi svet zavoda na naslednji seji. 
 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

 
28. člen 

 

Svet zavoda lahko dopolni ali spremeni poslovnik na enak način, kot ga je 
sprejel.  

 
V primeru dvoma o vsebini poslovnika je za razlago tega poslovnika pooblaščen/-

a predsednik/-ca . 
 
 

29. člen 
 

Poslovnik prične veljati naslednji dan, ko ga sprejme svet zavoda. 
 
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik o delu sveta, 

sprejet dne 29. 5. 2008. 

 

 
 

Janko Sotošek, 

 
predsednik Sveta šole OŠ Sava Kladnika 

 
 
 

Sevnica, 30. 6. 2016 
 

Številka delovodnika: 007-1/2016/4 
 
 


