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S

veti zavodov so »hibridnega« značaja: po eni strani so poleg ravnatelja
organ upravljanja, hkrati pa so tudi organ nadzora (gre za nadzorni
in regulatorni organ s pristojnostmi pri upravljanju javnega zavoda).

Če k tej »dvojnosti« dodamo še tri-partitnost članstva (predstavniki zaposlenih, ustanoviteljev in uporabnikov) ugotovimo, da lahko prihaja pri delovanju sveta zavoda pogosto do razkoraka
pri uveljavljanju interesov posameznih
predstavnikov oz. do njihovih različnih
pogledov na prioritete javnega zavoda,
katerega člani sveta so. Te razlike se še
potencirajo zaradi različnih izobrazbenih nivojev, pa tudi zaradi različnih socialnih okolij iz katerih člani prihajajo.
Svoje pogosto dodajo še interesi ustanove, ki so posamezne člane imenovali
(npr. občine ustanoviteljice,…) oz. njihovi morebitni parcialni interesi.
Interesi navedenih bi morali biti v osnovi enaki; to je v okviru svojih kompetenc skrbeti za kvaliteto vzgojno-izobraževalnih storitev, ki jih nudi
konkreten zavod, a hkrati tudi za zakonitost in ekonomičnost poslovanja.

Zavedanje o svojem poslanstvu kot člani sveta zavoda ter hkrati precej nejasna slika glede odgovornosti, ki jih imajo kot člani sveta pri svojem delu
lahko še dodatno negativno vpliva na enotno in kvalitetno delovanje ter
odločanje članov sveta zavoda.
Še posebej so pri navedenem izpostavljeni predsedniki svetov zavodov, ki morajo
poleg poznavanja zakonodaje iz področja
vzgoje in izobraževanja dobro poznati
tudi organizacijski ustroj zavoda, njegovo
vizijo, strateške usmeritve, letne delovne
načrte, kadrovsko problematiko, ekonomiko poslovanja,… In – ne nazadnje –
predsednik sveta zavoda mora imeti tudi kompetence in veščine vodenja
skupine za doseganje skupnih ciljev ter spretnost vodenja sestankov, ki so
lahko pogosto izjemno kompleksni ter tudi konfliktni, kar še posebej pride
do izraza pri imenovanju ravnatelja zavoda in s tem povezanimi postopki.

NAMEN POSVETA
Ozavestiti in usposobiti člane svetov zavodov iz področja vzgoje in izobraževanja, predvsem pa njihove predsednike za kompetentno delovanje in
kvalitetno odločanje znotraj sveta zavoda – kajpak na osnovi področne
zakonodaje ter izhajajoč iz kompetenc in odgovornosti, ki jih imajo kot člani
sveta zavoda oz. kot njihovi predsedniki.

OSREDNJI VSEBINSKI SKLOPI POSVETA
A. SVETI VIZ – ZAKONSKE PODLAGE, PRISTOJNOSTI,
ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
B. KOMPETENCE IN ODGOVORNOSTI PREDSEDNIKA TER
ČLANOV SVETOV VIZ
C. UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI PRI DELOVANJU SVETOV
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV
D. NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI FINANČNO/RAČUNOVODSKEM
NAČRTOVANJU IN POROČANJU NA SVETU ZAVODA?
E. UPRAVLJANJE KRIZNE SITUACIJE OZ. AFERE V VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU IN VLOGA ČLANOV SVETA ZAVODA
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KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Kotizacija za prvega udeleženca znaša 155,00 EUR + DDV, za vsakega naslednjega iz iste ustanove priznavamo 10 % popusta. Kotizacija vključuje
prisotnost na posvetu, napitke in manjšo zakusko med odmori, strokovno
gradivo. Kotizacijo plačate na osnovi izstavljenega e-računa.

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih naslovih:
EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, P.P. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.: 08 2053 225, fax: 08 2053 226, info@educaizobrazevanje.si
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom
seminarja. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.

PODROBNEJŠI PROGRAM POSVETA
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev + kava dobrodošlice
Otvoritev posveta in pozdravni nagovor:

09.00 – 09.05 � Štefan Krapše, EDUCA Izobraževanje; organizacijski vodja
posveta

Milena Bonelli, univ. dipl. pravnica, na strokovnem posvetu
»Delovanje svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov« predava kot pravna
strokovnjakinja na področju delovanja svetov VIZ in na posvetu ne nastopa v funkciji sekretarke, zaposlene na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport ter ne predstavlja ministrstva, niti njegovih stališč:

09.05 – 10.35 SVETI VIZ – ZAKONSKE PODLAGE, PRISTOJNOSTI, ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
� Delovanje svetov VIZ - opredelitev pravnih podlag
� Članstvo v svetu VIZ– izvedbeni vidik
� Pravni akti, ki jih obravnava in sprejema svet VIZ
� Postopek imenovanja ravnatelja – navodila

10.35 – 10.50 Odmor za napitke
Tomaž Rozman, Inšpektorat za šolstvo:
UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI PRI DELOVANJU SVETOV
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV
� Nadzor nad delovanjem organov javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.- tudi svetov vzgojno-izobraževalnega zavoda
� Pristojnosti inšpektorja za šolstvo zoper posamezne
odločitve sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda
� Najpogostejše nepravilnosti pri delovanju svetov vzgojnoizobraževalnih zavodov na področjih:
1. Delovanja sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda kot
organa upravljanja
2. Delovanja sveta zavoda kot pritožbenega organa
10.50 – 12.30
3. Konstituiranja sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda
4. Glede mandata ali mandatov članov
5. Interno urejanje poslovanja sveta
6. Delovanja in kompetenc Predsednika sveta
7. Odločanja sveta zavoda
8. Javnosti delovanja
9. Odgovornosti do volilne baze
10. Materialnih pogojev za delovanje
11. Razmerja ravnatelj – svet
12. Postopkih imenovanj in razrešitev ravnateljev
13. Pristojnosti inšpektorja za šolstvo zoper posamezne
odločitve sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda

12.30 – 13.00 Odmor za prigrizek in napitke

ORGANIZATOR IN IZVAJALCI
IZOBRAŽEVALNEGA POSVETA
Organizator posveta je EDUCA Izobraževanje, ki se že 25 let uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na
področju vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci posveta bodo vrhunski strokovnjaki iz svojih področij, in sicer:
� Milena Bonelli, univ. dipl. pravnica, na strokovnem posvetu »Delovanje
svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov« predava kot pravna strokovnjakinja na področju delovanja svetov VIZ in na posvetu ne nastopa v
funkciji sekretarke, zaposlene na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport ter ne predstavlja ministrstva, niti njegovih stališč,
� Tomaž Rozman, Inšpektorat za šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
� Mag. Mihaela Bauman, gl. tajnik univerze v Ljubljani,
� Dr. Damjana Pondelek, strateška svetovalka in krizna komunikatorka,
Urednica.si, d.o.o. Kamnik.

LOKACIJA, TERMIN IN TRAJANJE POSVETA
Posvet bo potekal v sredo, 1. 2. 2017 v Obrtni zbornici Ljubljana-Vič s pričetkom ob 9.00 uri in zaključkom ob 15.15 uri.

Mag. Mihaela Bauman; Univerza v Ljubljani, glavni tajnik:
NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI FINANČNO/RAČUNOVODSKEM NAČRTOVANJU IN POROČANJU NA SVETU ZAVODA?
� Kaj vsebuje letni načrt šole/vrtca in kaj letno poročilo?
� Kaj je polletno poročilo?
13.00 – 14.00 � Kateri so najpomembnejši računovodski in finančni podatki
v letnem načrtu in letnem poročilu?
� Katera razkritja in obrazložitve so pomembna pri načrtu in
poročilu?
� Kaj je to rebalans finančnega načrta in kdaj ga pripravimo?
Dr. Damjana Pondelek, Urednica.si; strateška svetovalka in
krizna komunikatorka: UPRAVLJANJE KRIZNE SITUACIJE
OZ. AFERE V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU IN VLOGA
ČLANOV SVETA ZAVODA
� Upravljanje družbenih pričakovanj do vzgojno izobraževalnih zavodov
14.00 – 15.00
� Mehanizmi, ki začnejo delovati v kriznih situacijah in aferah
v šolstvu
� Sodišče javnega mnenja in vloga medijev
� Upravljanje krizne situacije oz. afere v vzgojno izobraževalnem zavodu in vloga članov sveta zavoda pri tem

15.00 – 15.15 SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK POSVETA

Organizator si pridržuje pravico do manjših programskih sprememb oz.do odpovedi posveta
v p r i m e r u p r e m a j h n e g a š t e v i l a u d e l e ž e n c e v, o č e m e r b o s t e p r a v o č a s n o o b v e š č e n i .

PRIJAVNICA je na naslednji strani ...
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P R IJAV N I C A
USTANOVA
NASLOV, POŠTA
E-POŠTA UDELEŽENKE/CA
TELEFON

Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

P r i j a v l j e n e u d e l e že n c e / ke s e v p i š e v s e z n a m p r i j a v l j e n i h z a i n t e r n o u p o ra b o !

P O DAT K I Z A I Z S TAV I T E V R A Č U N A : (vsi podatki so obvezni)
DAVČNA ŠT. OZ. ID ZA DDV
DAVČNI ZAVEZANEC

DA

NE

MATIČNA ŠTEVILKA
RAČUN ODPRT PRI BANKI (ime banke)
BANČNI RAČUN-TRR
BIC KODA
E-MAIL ZA E-RAČUN
DATUM:

PODPIS ODG. OSEBE, ŽIG:

Priporočamo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na fax. št. 08 2053 226 ali po klasični pošti na naslov:
EDUCA Izobraževanje, P. P. 181, 5001 Nova Gorica, ali pa skenirano na e-pošto: info@educaizobrazevanje.si

