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Strokovni posvet za ~lane in predsednike svetov javnih
zavodov iz podro~ja vzgoje in izobra`evanja ter za ravnatelje
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S

veti vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) se v praksi pogosto srečujejo
s številnimi vprašanji in dilemami povezanimi z njihovo sestavo, delovanjem in odgovornostjo. EDUCA izobraževanja v ta namen pripravlja že 8. izobraževalno srečanje, ki je namenjeno predvsem predsednikom
svetov VIZ, pa tudi njihovim članom ter ravnateljem.

� Simona Krese, Notranje revidiranje in svetovanje Simona Krese s.p.; izkušena predavateljica tematike povezane s finančnim poslovanjem VIZ

Obilica pravnih predpisov, ki dajejo formalni okvir in osnovo za delovanje
svetov VIZ pogosto bega njene člane, še posebej pa predsednike. Marsikdaj se zgodi, da različne inštitucije predpise tolmačijo različno in se mora
uporabnik (člani sveta oz. predsednik) na koncu sam odločiti, katero mnenje bo upošteval in se po
njem ravnal ter ga tudi
zagovarjal v morebitnih
inšpekcijskih oziroma sodnih postopkih.

LOKACIJA, TERMIN IN TRAJANJE POSVETA

Izkušnje kažejo, da nekateri problemi pravne narave izvirajo iz predhodno
nerešenih vprašanj, povezanih s sodelovanjem (ali
ne-sodelovanjem) sveta
VIZ in drugimi organi šole, zlasti ravnateljem. Svet VIZ ima v okviru svojih
zakonskih pristojnosti določeno, da imenuje ravnatelja, hkrati pa ima tudi
možnost, da v primeru nezakonitega ravnanja ravnatelja sproži postopek
njegove razrešitve. Kljub temu pa se morajo vsi člani sveta zavedati, da je
ravnatelj varuh zakonitosti na šoli, zato je potrebno njegova ravnanja najprej obravnavati s tega vidika in temeljito pretehtati, ali gre v konkretnih
primerih res za hujše kršitve predpisov ali pa zgolj za nesoglasja in različne
poglede, morda tudi pritiske okolice. Medsebojna povezanost vodstva šole
in njenih organov ter korektno sodelovanje zagotovo prispeva k boljši klimi
na šoli, kar je pomembno tako za učence, dijake in njihove starše ter strokovne delavce. Svet VIZ je zato z razlogom sestavljen iz različnih interesnih
skupin, ki vsaka s svojega zornega kota prispeva k osnovnemu poslanstvu,
to pa je kvalitetna vzgoja in izobraževanje udeležencev po celotni vertikali,
od vrtca do srednje šole. Organi šole (ravnatelj kot pedagoški vodja in poslovodni organ) ter svet VIZ kot organ upravljanja v okviru svojih pristojnosti
predstavljata inštrument za izvedbo sistema na praktični ravni, pri tem zagotovo pomembno vlogo igra poznavanje predpisov, v oporo pa so jim lahko
različna priporočila in mnenja.
Vsled navedenega smo pri EDUCI poskrbeli, da boste s strani kompetentnih
predavateljev seznanjeni s kompetencami, načini delovanja ter odgovornostjo, ki jo prinaša članstvo in še posebej predsedovanje svetu zavoda.

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. POSTOPEK IMENOVANJA
RAVNATELJA
C. KOMPETENCE IN ODGOVORNOSTI PREDSEDNIKA TER
ČLANOV SVETOV VIZ
D. UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI PRI DELOVANJU SVETOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV
D. VLOGA SVETOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV PRI FINANČNEM
POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA
E. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PRI DELOVANJU SVETA VIZ
F. INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE
G. KRIZNE SITUACIJE IN AFERE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU IN
VLOGA ČLANOV SVETA ZAVODA

ORGANIZATOR IN IZVAJALCI
IZOBRAŽEVALNEGA POSVETA
Organizator posveta je EDUCA Izobraževanje, ki se že 28 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 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,

� Dr. Damjana Pondelek, strateška svetovalka vodstvom, strokovnjakinja za
strateški in krizni menedžment, direktorica podjetja Urednica, d. o. o.

Posvet bo potekal v torek 17. septembra v konferenčnem centru Obrtne
zbornice Ljubljana – Vič, Tržaška cesta 207, Ljubljana, Slovenija; www.ooz-ljvic.si s pričetkom ob 9.00 uri in zaključkom ob 15. uri.

KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Kotizacija za prvega udeleženca znaša 155,00 EUR + DDV, za vsakega naslednjega iz iste ustanove priznavamo 20 % popusta. Kotizacija vključuje prisotnost na posvetu, napitke in zakusko med odmori ter 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
Milena Bonelli, univ. dipl. pravnica, na strokovnem
posvetu 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:
a. SVETI VIZ – ZAKONSKE PODLAGE, PRISTOJNOSTI,
ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
• Pravne podlage za delovanje svetov VIZ
09.00 – 10.45 • Pristojnosti sveta VIZ
• Članstvo v svetu VIZ
• Pravni akti, ki jih sprejema svet VIZ
• Odgovornost pri delu članov oz. predsednika sveta VIZ
b. POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA
• Pristojnosti ravnatelja
• Podrobnejša navodila za postopek imenovanja
ravnatelja oz. v.d. ravnatelja
• Izvedba postopka imenovanja ravnatelja – okvirni
terminski plan
10.45 – 11.00 Odmor za napitke
Simona Krese, Notranje revidiranje in svetovanje
Simona Krese s.p.:
VLOGA SVETOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV
PRI FINANČNEM POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA
• Dokumenti načrtovanja dela in razvoja v javnem
VIZ (dolgoročni načrt, finančni načrt in program
11.00 – 12.30
dela ter njihova formalna in vsebinska ustreznost
dokumentov)
• Spremljanje izvrševanja finančnega načrta in
programov dela javnega VIZ
• Sprejem letnega poročila in pregled njegove formalne
in vsebinske ustreznosti
12.30 – 13.00 Odmor za zakusko
Dr. Damjana Pondelek, strateška svetovalka vodstvom,
strokovnjakinja za strateški in krizni menedžment,
direktorica podjetja Urednica, d. o. o.
UPRAVLJANJE KRIZNE SITUACIJE OZ. AFERE V VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU IN VLOGA ČLANOV SVETA
ZAVODA
• Upravljanje družbenih pričakovanj do vzgojno
13.00 – 14.00
izobraževalnih zavodov
• 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
14.00

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, 5000 Nova Gorica, ali pa skenirano na e-pošto: info@educaizobrazevanje.si

