
 

 

 

 
 

Številka: 603-346/2008- 14 

Datum:   17. 5. 2011  

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I    S V E T 

 

 

ZADEVA:   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 

predšolsko vzgojo in izobraţevanje  

 

 

NASLOV: Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 

vzgojno izobraţevalnega zavoda »Konservatorij za glasbo 

in balet Ljubljana« 

 

POROČEVALKI:  Marija FABČIČ, načelnica OPVI 

Nina MARKOLI, višja svetovalka  

   

PRISTOJNO DELOVNO  

TELO:    Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o  

ustanovitvi javnega vzgojno izobraţevalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet 

Ljubljana«. 

 

  

 

Ţ U P A N 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 

 

Priloge: 
- predlog sklepa z obrazložitvijo 
- sklep o ustanovitvi KGBL 



PREDLOG 

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr. in 20/11), prvega 

odstavka 6. člena Zakona o višjem strokovnem izobraţevanju (Uradni list RS, št. 86/04), 6. člena in 

šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZKUN) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sta  Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne 

…………… in Vlada Republike Slovenije dne   …...  junija 2011  sprejela 

 

 

Sklep 

 o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda 

»Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana« 

 

 

I. 

 

V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet 

Ljubljana« št. 01403-141/2009/4, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 13. oktobra 2009,  

in št. 60-346/2008-8, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 28. septembra 2009, se 

spremeni IX. točka tako, da se glasi: 

 

 

»IX. 

(vodenje zavoda in organizacijskih enot) 

 

(1) Zavod vodi in zastopa direktor kot poslovodni organ zavoda. Ravnatelji  šol so pedagoški vodje 

šol.  

 

(2) Funkcijo direktorja zavoda opravlja ravnatelj Srednje glasbene in baletne šole sočasno v okviru 

enega in istega mandata. Ravnatelj Višje baletne šole  in ravnatelj Glasbene šole pa sta samostojni 

funkciji pedagoških vodij teh organizacijskih enot.  

 

(3) V javnem razpisu za delovno mesto ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole in  direktorja 

zavoda mora biti navedeno, da se na tem delovnem mestu opravljata obe funkciji v okviru istega 

mandata.  

 

(4) Če funkcija ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole preneha pred iztekom rednega mandata 

zaradi razrešitve ali odstopa oziroma iz drugih razlogov, preneha hkrati tudi funkcija direktorja zavoda 

oziroma  ne more prenehati le funkcija direktorja zavoda.«.  

 

 

II. 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha opravljati funkcijo vršilca dolţnosti ravnatelja Višje baletne šole 

dosedanji vršilec dolţnosti ravnatelja Dejan Prešiček, ki z uveljavitvijo tega sklepa nadaljuje 

opravljanje  funkcij vršilca dolţnosti ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole in direktorja zavoda. 

Z uveljavitvijo tega sklepa se za vršilca dolţnosti ravnatelja Višje baletne šole imenuje Mateja Selana.  

 

 

III. 

 

Ta sklep prične veljati, ko ga pristojna organa obeh ustanoviteljic sprejmeta v enotnem besedilu.  



 

 

Številka: ...................      

Datum: ......................      

             Vlada Republike Slovenije: 

mag. Helena Kamnar 

GENERALNA SEKRETARKA 

ţig 

 

Številka: …………………      

Datum: ……………………      

                        ŢUPAN 

           Mestne občine Ljubljana 

                  Zoran Janković 

ţig 

 

 

 

 

 

 

PREJMEJO: 

- Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Iţanska cesta 12, Ljubljana 

- Ministrstvo za šolstvo in šport, 

- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,Oddelek za predšolsko vzgojo 

 in izobraţevanje, Resljeva cesta 18, Ljubljana. 

 

  



 

 

OBRAZLOŢITEV 

predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraţevalnega 

zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana« 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ  

 

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - 

popr., 65/09 - popr. in 20/11), prvi odstavek 6. člena Zakona o višjem strokovnem izobraţevanju 

(Uradni list RS, št. 86/04), 6. člen in šesti odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZKUN) in 27. člen Statuta 

Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo).  

 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  

 

S tem sklepom se v Sklepu o ustanovitvi vzgojno-izobraţevalnega zavoda »Konservatorij za glasbo 

in balet Ljubljana« spremeni določba IX. točke, v kateri je določeno, da se funkcije ravnateljev 

organizacijskih enot Srednje glasbene in baletne šole in Višje baletne šole ter direktorja zavoda 

opravljajo v okviru enega delovnega mesta v okviru enotnega mandata.  

Glede na to, da v času sprememb tega ustanovitvenega akta funkcijo ravnatelja organizacijskih enot 

Srednje glasbene in baletne šole in Višje baletne šole ter direktorja zavoda opravlja ena oseba  kot 

vršilec dolţnosti ţe drugo leto od uveljavitve ustanovitvenega akta tega zavoda, je ta sprememba 

nujna, kajti svet zavoda ni še uspel imenovati nikogar za redni mandat zaradi tega, ker ţe od jeseni 

2009 (po dveh ponovljenih razpisih) sploh ni bilo nobenega kandidata, ki bi hkrati izpolnjeval 

zakonske pogoje za ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole in Višje baletne šole.  

 

Glede na to, da se s tem sklepom vzpostavi novo samostojno delovno mesto ravnatelja organizacijske 

enote Viške baletne šole, se bo obseg sredstev iz drţavnega proračuna za ta zavod povečal predvidoma 

za 40.000, 00 evrov na letni ravni. 

 

   

3.  OCENA STANJA 

 

Sedanjo trojno funkcijo kot vršilec dolţnosti opravlja Dejan Prešiček, ki bo z uveljavitvijo tega sklepa 

prenehal opravljati funkcijo ravnatelja Višje baletne šole, kajti s tem sklepom se za vršilca dolţnosti 

ravnatelja Višje baletne šole imenuje Mateja Selana, ki izpolnjuje pogoje za ravnatelja Višje baletne 

šole. 

 

4. POGLAVITNE REŠITVE 
 
S predlaganim aktom se spreminja  IX. točka ustanovitvenega akta in sicer se s to spremembo akta 

vzpostavi samostojno delovno mesto ravnatelja Višje baletne šole, tako da se dosedanje delovno 

mesto, ki je zdruţevalo tri funkcije, preoblikuje v delovno mesto, ki zdruţuje dve funkciji, in sicer 

ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole in direktorja zavoda. Sočasno se novi rešitvi smiselno 

prilagodijo tudi dikcije drugih odstavkov te točke. 

Po uveljavitvi tega sklepa, bodo pristojni organi zavoda na spremenjeno oziroma novo delovno mesto 

na podlagi javnega razpisa izbrane osebe imenovali na ta delovna mesta za redni petletni mandat. 

 

S to spremembo se omogoči šoli, da bo lahko, z imenovanjem za redni petletni mandat poslovodnega 



organa šole, vzpostavila ustreznejše formalne pogoje za svoje delovanje.  

 

Ta sklep prične veljati, ko ga sprejmeta pristojna organ obeh soustanoviteljic, in sicer Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana in Vlada RS, v identičnem besedilu. 

 

5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA  

 

Sprejem akta finančnih posledic za proračunska sredstva MOL ne bo imel, kajti glede na to, da se s 

tem sklepom vzpostavi novo samostojno delovno mesto ravnatelja organizacijske enote Viške baletne 

šole, se bodo sredstva za to zagotovila iz drţavnega proračuna in sicer v višini  40.000, 00 evrov na 

letni ravni. 

  

 

 

Pripravila: 

Nina MARKOLI 

 

 

          Marija FABČIČ 

  

                     NAČELNICA 

 
 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIIA

VLADA REPUBLII(E SLOVENUE

Stevilka:
Ljubljana,

01 403-1 41 t2009 t4
13. oktober 2009

Na podlagi 41. dlena Zakona o organizacti in financiranju vzgole in izobtaZevanja
(Uradni list RS, 5t. 16/07 - uradno predisdeno besedito, 36/08, 58/09, 64/09 - pop'r.
in 65/09 - popr.), prvega odstavka 6. 6lena Zakona o viijem strokovnem
izobrcZevaryu (Uradni list RS, 5t. 86/04) let 27. 6tena Statuta Mestne obdine
Ljubljana (Uradni list RS, gt. 66/07 - uradno pre6isdeno besedilo) sta Mestni svet
l/estne obdine Ljubljana na seji dne 29. septembra 2009 in Vlada Republike
Slovenije dne 13. oktobra 2OOg sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra:evalnega zavoda

"Kons€rvatorij za glasbo in balet Ljubljana"

A - sploSne dolodbe

t.
(ustanoviteljstvo)

1) Ustanoviteljici javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda >Konservatorij za
glasbo in balet Ljubuana( (v nadaljnjem besedilu: zavod) sta Republika
Slovenija in Mestna obdina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubtjana.

2) Ustanoviteljske pravice jn dolznosti ustanoviteljic uresni6uje za Republiko
Slovento Vlada Republike Slovenije, Gregoriiaeva 20, Ljubljana, za Mestno
obdino Ljubljana pa Mestni svet Mestne obdine Ljubljana.

3) UstanoviteUici uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s
Pogodbo o soustanoviteljstvu javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda
,Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana<, ki jo sprejmeta ob sprejemu tega
sklepa.

4) Zavod je pravni naslednik zavoda z imenom >srednja glasbena in baletna Sola
Ljubljana(. Soustanoviteljici tega zavoda sta na podlagi 61. dlena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, St. ,12t91_l) v
povezavi s 65. dlenom Zakona o zavodih postali Republjka Slovenija in Mesto
Ljubljana, ki je pravni prednik Mestne obdine Ljubljana. Soustanovitelici sta do
sedaj izvrsevali uslanoviteljske pravice in obveznosti v skladu s pogodbo o
ustanovifui javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda >srednja glasbena in
baletna Sola Ljubljana< 5t. 1376/1-1992 z dne 31. avgusta 1992 teta. S tem

Nanov: G.cgoriirev:20 25, p.p. (i33 roor Ljub jaR srovcnrjn
Tcr.ftrn: oll47a l000.Telefil(s,01147a 16 07 L poita, gp gs(Ogov.si . Soletii na ov: httpi//wwu vd.rasi

(



sklepom se v okviru zavoda ustanovi visja baletna Sola, zavod se reorganizira iz
enovitega zavoda v zayod s tremi organizacijskimi enotami, in sicer Glasbeno
5olo, Srednjo glasbeno in baletno Solo in Visjo baletno Solo, zato se tudi
preimenuje v ))Konservatorij za glasbo in batet Ljubljana(.

Il.
(ime in sedeZ)

1) lme javnega vzgoino-izobrclevdnega zavoda je: >Konservatorij za glasbo in
balet Ljubljana(.

2) Skrajsano ime zavoda je: KGBL.

3) SedeZ zavoda je v Ljubtani.

4) Poslovni naslov zavodaje: lZanska cesta 12, Ljubljana.

t

(pedat zavoda)

Zavod. ima pedat okrogle oblike, premera 35 mm z grbom Republike Slovenije v
sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedeZ zavoda. Zivod ima iudi pe6at premera
20 mm z enakim besedilom. Vsaka organizacijska enota zavoda jma pe6at, ki je
enak pedatu zavoda, s tem, da mu je dodano Se ime organizacijske enote.

(namen ustanovitve)

1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne slu'be na podro6ju
vzgojno-izobqZevalne dejavnosti za izobtaZevanje po javno_veljavnih
izobraZevalnih in Studiskih programih, ki jih v izvajanje dotodi minisirstvo,
pristojno za 5olstuo (v nadaljnjem besedjlu: minjstrstvo).

2) Zavod 
. 
opravlja tudi druge programe in naloge s podrodja praktidnega

usposabljanja dtakov, Studentov jn drugjh udelezencev v procesu
vseZivljenjskega udenja, opravlja raziskovalne in razvojne naloge na podrodju
dejavnosti, za katere izvda izobnievanje in druge dejavnosti, dolodene s tem
sklepom v skladu z akti poslovanja zavoda.

3) Zavod opravlja svoje dejavnosti na poslovnem naslovu in na drugih lokacijah.
Posamezne izobrazevalne in Studijske programe in druge piograme ter
dejavnosti lahko v skladu s predpisi izvaja v sodelovanju zlrugimi iolami in
drugimi poslovnimi partne4iv Republiki Sloveniji in tujini.



B - dejavnosti

(dejavnosti javne stuZbe)

Zavod opravija javno sluzbo na naslednjih podrodjih:- P/85 310 - Srednjesolsko splosno izobra2evanje,- P185.421-ViSjesolskoizobraievanje,
- Pl85;520..-.lzobtazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju kulture in

umetnosti in
- R/91.01 1 - Dejavnost knji:nic.

(druge dejavnosti)

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod
ustano-vljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja jn
premo:enja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi
predpisi, so dolodene v prilogi tega sklepa, kije njegov sestavni del.

C - organizacija in organi zavoda

VII
(organizacijske enote zavoda)

Za .izv4anje dejavnosti zavoda se organizirajo naslednje organizacijske enote (v
nadaljnjem besedilu: Sole):- clasbena Sola,
- Srednja glasbena in baletna Sola in- Visja baletna sota.

v t.
(organizacija skupnih nalog)

1) Za racionalno delovanje zavoda se skupne naloge, pomembne za zavod oziroma
Sole, zdr,"tzujejo.in opravljajo skupaj v okviru skupnih dejavnosti zavoda. Skupne
dejavnosti zavoda so:
- sploine dejavnosti, v katere spadajo splosne, pravne, kadrovske in druge

administrativno-tehnidne zadeve;- finandno. radunovodske dejavnosti, v katere spadajo ra6unovodske in
knJtgovodske zadeve:

- informacijske dejavnosti, v katere spadajo knjiznidna in informacijska
dejavnost ter avdiovizualne storitue (servisiranje udil in avdiovizualnih
sredstev) ter druge tovrstne storitve;- tehnidne dejavnosti, v katere spadajo varovanje, vzdrZevarye in disdenje
objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavodai- investictske dejavnosli, v katere spada investicijsko vzdrzevanje, opremljanje,

s3



vodenje skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi
sredslvi premidnega in nepremidnega premozenja in podobne zadeve v zyezi
s premozenjem, ki ga zavod uporablja;

- komercialne dejavnosti, v katere spadajo nabava 0avno narodanje)
repromateriala, skladiddenje in tZenje izdelkov ter storitev zavoda;

- zalo:niske in promociske dejavnosti zavoda;
- naloge v zvezi z upravljanjem s premozenjem zavoda in ostale skupne naloge

zavoda.

2) Direktor lahko dolodi, da se v okviru skupnih dejavnosti opravljajo tudi druge
naloge oziroma storitve s podrodja dejavnosti zavoda ozioma da se opravljanje
dolodenih nalog iz prejSnjega odstavka organizira v okviru posamezne
organizacijske enote.

3) Na nivoju zavoda ali znotraj posamezne organizacijske enote se lahko v skladu s
sklepom sveta zavoda oblikuje razvojna enota za opravljanje dejavnosti s
podrodja raziskovanja in ezvqa.

4) Skupne dejavnosti zavoda vodi direktor zavoda, ki lahko za organiziranje in
koordiniranje dela teh dejavnosti in pomod pri njihovem vodenju imenuje vodjo
posameznega ali ve6 podrodjih skupnih dejavnosti.

tx.
(vodenje zavoda in organizacijskih enot)

1) Zavod vodi in zastopa direktor kot poslovodni organ zavoda. Ravnatelji Eol so
pedagoiki vodje 5ol.

2) Funkcije direktorja zavoda, ravnatelja Srednje glasbene in baletne Sole in Visje
baletne Sole opravlja ena oseba hkrati v okviru istega mandata, funkcija
ravnatelja Glasbene Sole pa je samostojna funkcUa.

3) V javnem razpisu za delovno mesto ravnatelja dveh 5ol in direktorja zavoda mora
biti navedeno, da bo imenovani kandidat opravljal vse tri funkcije v okviru istega
mandata.

4) de svet zavoda pred izekom mandata razresi ravnatelja, ki opravlja funkcijo
direktorja, ga razreii tudi s funkcije direktorja. ee so podani zakonski razlogi za
razresjtev direktorja in svet zavoda razresi direktorja, ga razresi tudi kot
ravnatelja obeh 5ol.

X.
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- kolegij in
- komisija za kakovost zavoda.



xt.
(organi organizaciskih enot)

'1) Organi Glasbene Sole so;
- ravnatelj,
- pomodnik ravnatelja,
- uditeljski zbor,
- oddeldniuditeiskizbor,
- strokovni aktivi in
- svet starsev.

2) Organi Srednje qlasbene in baletne dole so:- ravnatelj,
- pomodnik ravnatelja sole,
- uditeljskizbor,
- programskiu6iteljskizbor,
- razrednik,
- strokovni aktivi,
- komisi.ia za varstvo pravic,
- komlsija za kakovost in
- svet starSev.

3) OrganiViSje baletne Sote so:
- ravnatelj,
- vodja programskega podrodja,
- strateskisvet,
- predavateljski zbor,
- strokovni aktivi,
- Studijska komisija in
- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

x .

(drugi organizavoda)

Y:3u99u oziroma Solah se organi, ki niso natandneje opredeljeni s tem sklepom,
oblikujejo v skladu s predpisi.

'1, Svet zavoda

x l.
(sestava sveta zavoda)

Svet zavoda sestavlja 17 6lanov, in sicer:
- 3 predstavniki ustanoviteljic,
- 5 predstavnikov delavcev,
- 3 predstavniki starSev udencev in dtakov,



1)

2)

2 predstavnika dijakov,
3 predstavniki Studentov ViSje baletne Sole in
predsednik strateskega sveta, kije po svojem polozaju dlan sveta zavoda.

XIV.
(imenovanje predstavnikov ustanoviteljic)

Dva predstavnika ustanoviteljic imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa
Mestni svet Mestne obdine Ljubljana.

En od predstavnikov ustanoviteljic, ki ju imenuje Vlada Republike SlovenUe, je
predstavnik delodajalcev s podrodja dejavnosti, za katere zavod izobraZuje iadie
oziroma visokosolskih zavodov s podrodja glasbene dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: delodajalci). Predloge za imenovanje predstavnika delodajalcev zavod
uskladi z delodajalci in jih poslje ministrstvu.

de delodajalci ne predlagajo svojega predstavnika v tridesetih dneh po prejemu
pisnega poziva, direktor o tem obvesti ministrstvo, ki poda predlog Vladi
Republike Slovenije za imenovanje obeh predstavnikov ustanoviteljice.

XV.
(postopek volitev predstavnikov delavcev, stariev in Studentov)

Pravico voliti in biti izvol.ien v svet zavoda (aktivno in pasivno volilno pravico)
imajo vsi delavcizavoda, razen direktorja, ravnatelja in pomodnika ravnatelja.

Vsi delavci 5ol in skupnih slu:b izvrsujejo svojo volilno pravico v okviru ene
volilne enote, tako da vsi volilni upravidenci lahko kandidirajo in volijo svoje
kandidate z ene in enotne volilne liste.

Predstavnike staEev volila sveta stardev izmed kandidatov, kj jih tahko
predlagajo starai na sestankih oddeldnih skupnosti neposredno ali p;ek svojih
predstavnikov v svetu starsev. Svet stardev udencev Glasbene Sole izvbli
enega predstavnika, svet starsev dijakov Srednje glasbene in baletne Sole pa
dva predstavnika starsev.

Predstavnike dijakov volijo vsi dijaki, vpisani v Sojskem letu, v katerem se izvaja
volilni postopek, ne glede na to, ali se izobrazujejo redno ali izredno.
Predstavnike dijakov v svet zavoda izvolio diaki na neposrednjh in tajnih
volitvah z ljste kandidatov, ki jo obtikuje dijaska skupnost dijakov Srednje
glasbene in baletne 50le.

Predstavnike Studentov Visje baletne Sole lahko volijo Studenti, vpisani v
Studijskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, ne glede na to ali se
izobtaZqejo redno ali izredno. Predstavnike gtudentov v svet zavoda izvolto
Studentje na neposrednih in tajnih volitvah z liste kandidatov, ki jo oblikuje
skupnost Studentov.

Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev oziroma imenovanjih v svet zavoda
in v njem dolodi roke za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo volitev

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

s



oziroma imenovanj in imenuje volilno komisto.

7) Podrobnejgi postopek in nadin predlaganja kandidatov in oblikovanja
kandidaciskih list, nadin glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja, primere,
ko se volitve ponovijo in druga postopkovna vpraganja, potrcbna za izvedbo
volitev v skladu z zakonom in tem sklepom, se lahko uredijo z internimi pravili
zavoda. Pravila sprejme svet zavoda po predhodni pridobitvi mnenja vseh
skupin, ki volijo svoje predstavnike v svet zavoda (zaposlenih, stariev, dUakov
in Studentov).

8) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred izekom mandata pisno
pozove pristojne organe ozircma volilno telo, da predlagajo, imenujejo oziroma
izvolio svoje predstavnike v svet zavoda.

9) de svet zavoda ne izvede aktivnosti iz prejsnjih odstavkov te todke ozjroma ne
opravi dejanj, ki so potrebna za imenovanje oziroma izvoljtev dlanov sveta
zavoda in njegovo konstituiranje najkasneje v rokih, dolodenih s tem sklepom,
opravi te naloge v sedmih dneh po preteku roka, kije doloden za svet zavoda,
direktor zavoda.

'10) Kandidate za 6lane sveta zavoda, predstavnike delavcev, lahko predlagajo
uiiteljski zbor oziroma predavateljski zbor, zbor delavcev skupnih sluZ-b,
sindikat ali najmanj 10 % vseh delavcev volilnih upravidencev. Dijaki in Studenti
lahko predlagajo svoje kandidate neposredno na zborih skupnosti dijakov
oziroma Studentov. Predlagatelji oblikujejo pisni predlog kandidatov s pisnim
soglasjem predlaganega kandidata h kandidaturi ter s podpisom predlagateljev.

11) Volitue predstavnikov v svet zavoda so veljavne, de se jih udelezi ved kot
polovica volilnih upravidencev. lzvoljeni so kandidati, ki dobijo najvedje Stevilo
glasov volilnih upravidencev, ki se udelezjjo volitev.

12) Ce se volitev udeleZi manj upravidencev, kotje dolodeno v prejsnjem odstavku,
se volitue ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo vedino
glasov volilnih upravidencev, ki se volitev udeleZijo.

'13) ee imata dva ali ved kandidatov enako Stevilo glasov, se med njimi izbere
enega kandidata z Ztebom. 2rebanje izvede voliina komisija, ki dolo6i na6in
zrebanja in ugotovi izid.

14) Volilna komisija najkasneje v sedmjh dneh po opravljenih volitvah pripravi
poroeilo in ga predlozi predsedniku sveta zavoda in direktorju zavoda.

15) Direktor je dol:an v naslednjih tridesetih dneh, ko so izpolnjeni pogoji za
konstituiranje sveta zavoda, sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda. Clani na
konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

16) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih vedina
dlanov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejsnjega sklica. Svetu
zavoda zadne tedi mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil
posamezen dlan imenovan oziroma izvoljen. Clanu sveta, ki je bil imenovan



oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se iztede mandat. ko se izte6e
mandat celotnega sveta.

XVI.
(pred6asno prenehanje mandata dlanu sveta zavoda)

1) elanu sveta zavoda preddasno preneha mandat, 6e:- je imenovan v drugo funkcijo, kije s to nezdruzljiva (npr. predstavnik delavcev
le tmenovan za ravnatelja, pomo6nika ravnatelja ali direktorja);- odstopi (npr. zaradi bolezni, daljde odsotnosti ali iz drugih razlogov, zaradi
katerih ne more ali ne Zeli ved opravljati funkcije dlana svei a zavodZl;- izgubi status, v kateremje bil izvoljen;- je razresen ali

- mu preneha delovno razmerje v zavodu.

2) elanom sveta zavoda, katerih mandat je vezan na status, preneha mandat sprenehanjem statusa, in sicer: Studentu, ko mu preneha status Studenta v
zavodu, predstavniku starsev, ko preneha status udenca oziroma dijaka
njegovemu otroku v zavodu. predsedniku stratedkega sveta pa preneha mandat
v svetu. de mu preneha ta funkcija.

3) Svet zavod,a na podlagi sklepa organa, pristojnega za imenovanje, da je
imenovani dlan razresen, pisne odstopne izjave ala;a oziroma porodila volilne
komisije o izidu glasovanja o razresitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prve,
tretje ali pete al'neje prvega odstavka te todke sprejme ugotovitveni sktep, ita je
6lanu prenehal mandat v svetu jn dan prenehanja.

XVII,
(postopek imenovanja oziroma volitev nadomestnih dlanov sveta)

Ko svet ugotovi, da je dlanu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih dneh
razpise nadomestne volitve, de preneha mandat preditavniiu delavcev. ee
preneha mandat drugemu predstavniku, direktor takoj o tem pisno obvesti in
pozove organe oziroma volilno telo, pristojno za izvolitev oziroma imenovanje, dav tridesetih dneh izpeljejo postopek izvolitve nadomestnega dlana oziroma
imenujejo drugega predstavnika.

ee preneha mandat alanu, imenovanemu izmed delodajalcev, direktor pisno
pozove delodajalce, da v tridesetih dneh podajo predlog sv;jih predstavnikov. eepredloga ne podajo v navedenem roku, direktor o tem o6vesti ministrstvo, ki
Vladi Republike Slovenije predlaga kandidate za imenovanje nadomestnega
6lana sveta zavoda-

Ne glede na prvi odstavek te todke, nadomestnih volitev ni treba izvesti, de je
prenehal mandat manj kot tretjini alanov sveta in je do izteka mandata sveta
manj kot Sest mesecev.

Za nadomestne volitue se smiselno uporabljajo dolodbe tega sklepa, ki se
nanasajo na redne volitue.

1)

2)

3)

4)



2)

3)

1)

XVIII.
(postopek razresitve 6lanov sveta)

Delavci, starSi in Studenti lahko v dasu mandata razregijo svoje predstavnike v
svetu zavoda v primeru, da njihov predstavnik pri odlocanju krsi predpise ali ne
izpolnjuje obveznosti 6lana sveta.

Predstavnike ustanoviteljjc lahko razresijo pristojni organi, ki so jih lmenovali v
skladu s pravilio imenovanjlh in razresitvah njihovih predstavnikov.

Postopek razresitve predstavnikov delavcev, starsev oziroma itudentov se
zadne, ko svel zavoda dobi pisni predlog za razresitev posameznega 6lana
doloaenega volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zivoda, ki
ga s podpisom podpira vsaj 10 % vseh volilnih upravidencev tega volilnega
lelesa.

4) Za postopek razresitue se smiselno uporabljajo dolodila, ki dolodajo pravila
volitev dlanov sveta zavoda. O rczlogih za razresitev mora biti alan sveta zavoda
seznanjen pred zadetkom postopka razresitve. Ce dlan sveta, za katerega se
predlaga razresitev, odstopi najkasneje do zadetka glasovanja o razresitvi, se
izpelje le postopek volitev nadomestnega dlana.

5) Predlagatelji za razreiitev 6lana sveta zavoda morajo sodasno predlagati vsaj
enega kandjdata za nadomestnega 6lana sveta zavoda. Glasovanje o razreiifui
in glasovanje o volitvah nadomestnega dlana se sklide na isti dan. Volitve
nadomeslnega 6lana se izvedejo takoj po tem, ko volilna komisija ugotovi, da je
prejsnji dlan razre5en s potrebno vedino glasov. Clan sveta je raire3-en, de je ia
razresitev glasovala vedina volilnih upravidencev, ki so se udelezili glasova;ja o
razresitvi, v nasprotnem primeru 6lan sveta nadaljuje z mandatom.

6) Razredenemu 6lanu sveta preneha mandat, nadomestnemu dlanu pa pricne tedi
z dnem, ko svet zavoda potrdi porodilo volilne komisije o volilnem izidu za
razresitev in za izvolitev nadomestnega dlana.

XIX.
(pravila odlodanja sveta)

'1) Svet zavoda v okviru nalog, dolodenih z zakonom in drugimi predpisi, sprejema
svoje odloaitve na nadin in po postopku ter v rokih, dolo6enih s predpisi
oziroma akli poslovanja.

2) Svet lahko zaseda, de je prisotna ved kot polovica dlanov in sprejema odloiitev
z vedino glasov vseh dlanov sveta.

3) Ce svet odlnia o imenovanju ravnatelja Sole, ki ne opravlja funkcije direktorja,
dlani sveta, ki so predstavniki starsev udencev in dijakov oziromi StuOentov,
nimajo pravice glasovanja. V tem primeru svet odlo6a z vedino glasov 6lanov, ki
imajo pravico glasovati.



4) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti oziroma
nezmoznosti pa njegov namestnik (v nadaljnjem besedilu: sklicatelj seje).
Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak dlan sveti in
drugi organizavoda oziroma 5ol, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.

5) Predsednik sveta mora sklicati sejo praviloma v 30 dneh po prejemu vloge ali
predloga za sklic seje oziroma v najkrajSem moznem 6asu, kadar odloda o
zadevah, za katere predpisi dolodajo krajse roke.

6) de sklicatelj seje ne skliae v skladu s prejSnjim odstavkom, jo lahko sklide 6lan
sveta, de si za sklic seje pridobi soglasje ved kot polovice dlanov sveta, ali
direktor zavoda.

7) Svet zavoda dolodi na6in glasovanja pred zadetkom glasovanja o posamezni
zadevi, de to ni urejeno s poslovnikom.

8) Na n-adin, doloien v prejsnjem odstavku, svet doloci druga pravila odlodanja (o
preddasnem ali naknadnem glasovanju, dopisni oziroma korespondendni s;ji, o
glasovanju v dveh krogih za primer neodlodenega rezultata pri imenovanjih
oziroma volitvah in podobno).

9) Ce predsednik sveta ne more voditi seje zaradi odsotnosti oziroma iz drugih
razlogov, jo vodi namestnik predsednika sveta. ee niti namestnik ne more voditi
seje, dlani sveta dolodijo, da jo vodi eden izmed prisotnih dlanov sveta.

'10) Kadar svet odloda kot drugostopenjski organ, odlodi pred pridetkom obravnave
zadeve na zahtevo dlana, predsednika sveta ali druge osebe z veiino glasov
prisotnih dlanov o izloditvi dlana, ki je v isti zadevi odlodal v organu zavoda na
prvi stopnji ali de obstajajo druge okoliscine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o
nepristranskosti 6lana sveta v zadevi. Zopet sklep sveta v zvezi z izlo1itvilo ni
pritozbe.

1 1) Na razloge za izloeilev je dolZan paziti in je za to odgovoren vsak dlan sveta
sam. Zahtevo za izloaltev in razloge za njo mora dlan sveta oziroma druga
oseba iz prejsnjega odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma,
ko izve za razloge, najkasneje pa do konca obravnave zadeve, jn sicer pred
glasovanjem o zadevi. Zahteva za izlodilev mora vsebovati okolisdine zaradi
katerih se zahteva izloditev 6lana.

12) Svet zavoda lahko v skladu s tem sklepom doloii podrobnejia pravila
delovanja sveta s poslovnikom.

2. Direktor in kolegij zavoda

XX.
(pristojnosti direktorja zavoda)

1) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja zavod,

O,o
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3)

2l

1)

- zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov,
- zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo zavoda,
- pripravi predlog letnega delovnega nadrta zavoda, finandnega nadrta,

razvojnega programa dela zavoda in letnih porodil o delu zavoda ter o
samoevalvaciji zavoda,

- Ezporeja sredstva za plade, materialne stroike, investicije, investicisko
vzdrzevanje in posodabljanje izobrazevalnega procesa znoljq zavoda,

- pripravi predlog nadstandardnih storitev izobraievalnih oziroma itudijskih
programov organizacUskih enot,

- doloaa pravila v zvezi z upo"abo in hrambo peaatov zavoda in organizacijskih
enot,

- doloda ukrepe za varovanje osebnih podatkov in pooblasti delavce za zbiranje
in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi,

- zagotavlja vamost in zdravje pri delu,
- vodi kolegij in vodi delo skupnih sluzb,
- koordinira delo Sol,
- dolodi sistemizacijo delovnih mest v zavodu,
- doloda plade delavcev zavoda,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci oziroma pogodbe o delu (podjemne

pogodbe),
- skrbi za dopolnjevanje delovne obveznostl strokovnih delavcev v Solah in v

zavodu,
- skrbi za strokovno izobra:evanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljanje

delavcev skupnih slu2b zavoda,
- zagotavlja uresni6evanje pravic udencev, di.iakov in Studentov ter drugih

udelezencev izobrazevanja v zavodu,
- skrbi za sodelovanje zavoda z delodajalci, socialnimi in drugimi poslovnimi

partnerji,
- organizira mentorsfuo za pripravnike v skupnih sluzbah,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev skupnih sluib zavoda v nazive,
- odloda o napredovanju delavcev zavoda v pladne razrede,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili na ravni zavoda v skladu z normativi in

standardi,
- odloda o krsitvah delavcev zavoda in o njihovi odgkodninski odgovornosti in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in predpisi.

Direktor pri dolodanju sistemizacije delovnjh mest in sklepanju pogodb o
zaposlitvi oziroma pogodb o delu z delavci 5ol ter o drugih zadevah, kijih doloda
zakon, sodeluje z ravnateljem 5ole.

Direklor za nadomesdanje v 6asu odsotnosti ali za opravljanje nalog iz svoje
pristojnosti pisno pooblasti ravnatelja Sole oziroma drugega strokovnega delavca
zavoda.

xxt.
(kolegijzavoda)

V zavodu se za koordinacio vzgojno-izobrazevalnega dela, vodenja in
poslovanja oblikuje kolegij. Sestavljajo ga direktor in ravnatelja 5ol. Pri delu
kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, kijih dolodi direktor zavoda.
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2) Kolegij opravlja naslednje naloge:
- zagotavlja enoten vzgojno-izobrazevalni proces, ob upostevanju posebnostiv

visjesolskem izob.a^ev anju,
- predlaga program tazuola zavoda in smernice za letni delovni nadrt dol,
- usklajuje merila in druge naloge v zvezi z ugotavljanjem kakovosti zavoda,
- usklajuje sistemizaci.jo delovnih mest zavoda,
- usklajuje kadrovske potrebe zavoda in posameznih 5ol,
- koordinira delo Sol in skupnih sluzb,
- usklajuje predloge nadstandardnih programov Sol,
- usklajuje predloge dodatnih nalog skupnih sluib,
- usklajuje poslovne usmeritve za organizactjo, izvajanje in financiranje

nadstandardnih storitev in drugih dejavnosti zavoda v skladu s tem sklepom,
- usklajuje program prioritet za delitev presezkov prihodkov nad odhodki,

pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem
izobtaZevarya ozioma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem
sklepom,

- usklajuje strokovno izobtaZevanje in izpopolnjevanje delavcev 5ol in skupnih
sluZb,

- usklajuje razvojne programe 5ol, delo skupnih sluzb, in drugih dejavnosti
zavoda,

- oblikuje predlog za razporeditev sredstev za investicije, investicijsko
vzdrzevanje in posodabljanje izobrazevalnega procesa in

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in internimi akti zavoda.

3. Organi clasbene Sole

XXII.
(pristojnosti ravnatelja Sole)

'l) Ravnatelj Sole opravlja naslednje naloge:
- predstavlja Solo v okvlru dejavnosti, ki jo izvaja Sola in v okviru dogovorov

kolegia zavoda in zastopa zavod v okviru pisnega pooblastila direktorja,
- zagotavlja zakonitost dela Sole v okviru svojih pooblastil,
- otganizia, naartuje in vodi strokovno delo Sole terje odgovoren zanj,
- pripravi predlog letnega delovnega naarta, finandnega nadrta 6ole, razvojni

program Sole in letna porodila o delu Sole ter o samoevalvaciji 5ole,
- odgovarja za uresnidevanje letnega programa dela, finandnega nadrta in

razvojnega programa 5ole,
- doloai delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pedatov sole,
- odgovarja za namensko porabo finandnih sredstev Sole in stvarnega

premozenja, ki ga Sola uporablja za svoje dejavnosti,
- vodi delo uditeljskega zbora 5ole,
- prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu strokovnih delavcev, spremta

njihovo delo in jim svetuje,
- oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov Sole,
- spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno

izobraZevanje in izpopolnjevanje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev Sole v nazive,
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- organizira mentorstvo za pripravnike,
- direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest za delavce 5ole,
- direktorju zavoda predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o

delu za potrebe 50le,
- direktorju zavoda predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje krsitev delavcev

oziroma odskodninske odgovomosti delavcev sole,
- direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev Sole v pladne razrede,
- direktorju zavoda predlaga visino plade delavcev Sole v skladu s predpisi,
- skrbiza varnost in zdravje pri delu v Soli v skladu s predpisi in ukrepi zavoda,
- skrbi za sodelovanje Sole s starsi udencev in jih obvesda o delu Sole ter

pravicah in obveznostih uaencev,
- spodbuja in spremlja delo udencev in drugih udelezencev izobraZevanja,
- skrbi za uresnieevanje pravic in dolznosti udencev in drugih udelezencev

izobra:evanja,
- podpisuje javne listine sole, ki se nanaiajo na izobraievalne programe Sole in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.

Ravnatelj imenuje pomodnika ravnatelja, de so za to izpolnjeni predpisani pogoji
(normativi), ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog in opravlja druge
naloge, ki mu jih dolodi oziroma za katere ga pisno pooblasti ravnatelj 50le.

Ravnatet Sole za nadomesdanje v dasu odsotnosti ali za opravljanje posameznih
naloq iz svoje pristojnosti pisno pooblasti strokovnega delavca 50le.

4. Organi Srednje glasbene in baletne iole

XXIII
(oristojnosti ravnatelja srednje Sole)

1) Ravnalelj srednje Sole opravlja naslednje naloge:
- predstavlja Solo v okviru dejavnosti, ki io izvala Sola in v okviru dogovorov

kolegija zavoda in zastopa zavod v okviru pisnega pooblastila direktorja,
- zagotavlja zakonitost dela Sole v okviru svojih pooblastil,
- organizira, nadrtuje in vodi strokovno delo Sole ter je odgovoren zanj,
- pripravi predlog letnega delovnega nadrta, finandnega nadrta sole, razvojni

program Sole in letna porodila o delu Sole ter o samoevalvaciji sole,
- odgovarja za uresniaevanje letnega programa dela, tlnandnega nadrta in

razvojnega programa 5ole,
- skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacUo 50le,
- sodeluje z delodajalci v zvezi z izu4anjem praktidnega izob"aaevania oziroma

usposabljanja,
- doloai delavce, ki so odgovorniza uporabo in hrambo pedatov sole,
- odgovarja za namensko porabo finandnih sredstev 5ole in stvarnega

premozenja, ki ga Sola uporablja za svoje dejavnosti,
- vodi delo u6iteljskega zbora sole,
- prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu strokovnih delavcev, spremlja

njihovo delo in jim svetuje,
- oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov 50le,
- spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno
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izobrazevanje in izpopolnjevanje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev 6ole v nazive,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- direkto4u zavoda predlaga sjstemizacijo delovnih mest za delavce Sol,
- direktorju zavoda predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o

delu za potrebe sole,
- direktorju zavoda predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje krsitev delavcev

oziroma odskodninske odgovornosti delavcev sole,
- djrektorju zavoda predlaga napredovanje delavcev Sole v pladne razrede,
- direktorju zavoda predlaga visino pla6e delavcev Sole v skladu s predpisi,
- skrbiza varnost in zdravje pridelu v Soli v skladu s predpisi in ukrepizavoda,
- skrbi za sodelovanje Sole s starsi dijakov in jih obvesda o delu Sote ter pravicah

in obveznostih dijakov,
- spodbuja in spremlja delo dijakov in udelezencev izobra:evanja odraslih,
- skrbi za uresnidevanje pravic in dolznosti dijakov in drugih udeleiencev

izobaZevarya,
- podpisuje javne listine 5ole, ki se nanaiajo na izobrazevalne programe Sole in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugjmi predpisi.

2) Ravnatelj imenuje pomodnika ravnatelja, 6e so za to izpolnjeni predpisani pogoji
(normativi), ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog in opravlja iruge
naloge, ki mu jih doloti oziroma za katere ga pisno pooblasti ravnatelj Sole.

3) Ravnatelj Sole za nadome5danje v dasu odsotnosti ali za opravljanje posameznih
nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti strokovnega delavca Sole.

XXIV.
(komisija za kakovost)

1) Komisijo za kakovost imenuje svet zavoda. Sestavlja jo B dlanov in sicer:
- 4 strokovni delavci,
- 2 predstavnika delodajalcev,
- 2 predstavnika starsev dijakov in dijakov.

2) dlane in predsednika predlaga direktor zavoda. predsednik komisije je praviloma
eden izmed strokovnih delavcev zavoda.

Komisia za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraZevalnega
dela v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:
- ustvarja razmere za

3)

4)
uveljavljanje in razvijanje kakovosti

vzgojno-izobraiev aln ega dela na Soli,
- rczvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti,
- nadrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Soli,
- skrbj za sprotno spreml.ianje in ocenjevanje kakovosti ter udinkovitosti dela na

50li,
- sodeluje z organi sole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na dr:avni in

mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
- sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih Solah oziroma

6, 
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horizontalnih izobra:evalnih institucijah z istega oziroma sorodnega podrodja
izobtaZevanja in delodajalci na drzavni in mednarodni ravni,

- spremlja razvoj kakovosti izobrazevanja primerjalno z drugimi Solami na drzavni
in mednarodni ravni,

- spremlja zaposlituene moinosti dijakov po zakljudku izobtaZevad)a,
- pripravlja porodila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na priatojnih organih

zavoda in na drzavni ravni in
- opravlja druge naloge po odloaitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

5- Organi Vi5je baletne iote

XXV.
(pristojnosti ravnatelja)

1) Ravnatelj Visje baletne Sole opravlja naslednje naloge;
- predstavlja Solo v okviru dejavnosti, ki jo izvaja Sola in v okviru dogovorov

kolegijazavoda in zastopa zavod v okviru pisnega pooblastila direktorja,
- zagotavlja zakonitost dela Sole v okviru svojih pooblastil,
- otganizira, na6rtuje in vodi strokovno delo Sole ter je odgovoren zanj,
- pripravi predlog letnega delovnega nadrla, finandnega nadrta S;le, razvojni

program Sole in letna porodila o delu Sole ter samoevalvacti gole,
- odgovarja za uresnidevanje letnega programa dela, {inandnega nadrta in

razvojnega programa 5ole,
- skrbiza kakovost in primerljivost 6tudijskih programov na dr:avni in mednarodni

ravni,
- skrbiza zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo Sole,
- sodeluje z delodajalci v zvezi z izvalanjem praktidnega izobrazevanja oziroma

usposabljanja,
- podpisuje javne listine 50le, ki se nanasajo na Studijske programe iole,
- dolodi delavce, kiso odgovorniza uporabo in hrambo peiatov Sole,
- odgovarja za namensko porabo finandnih sredstev Sole in stvarneoa

premozenja, ki ga Sola uporablja za svoje dejavnosti,
- vodi delo predavateljskega zbora Sole,
- oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov iole,
- spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno

izobraZevanje in izpopolnjevanje.
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev dole v nazive,
- organizira mentorslvo za pripravnike,
- spodbuja in spremlja delo studentov,
- odgovoren je za uresnidevanje pravjc Studentov,
- direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest iole,
- direktorju zavoda predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o

delu za potrebe sole,
- direktorju zavoda predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje discjplinske

oziroma odSkodninske odgovornosti delavcev Sole,
- direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev dole v pladne razrcde,
- direktorju zavoda predlaga visino plade delavcev Sole v skladu s predpisi,
- zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
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2) Ravnatel.j Sole za nadomesdanje v dasu odsotnosti ali za opravljanje posameznih
nalog iz svoje pristojnosli pisno pooblasti strokovnega delavca Sole.

3) Ravnatelj imenuje vodjo programskega podrodja, de so za to izpolnjeni
predpisani pogoji (normativi), ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog
in opravlja druge naloge, ki mu jih doloai ozioma za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj 5ole.

XXVI.
(strateSki svet)

1) Svet zavoda imenuje strateski svet Vigje baletne Sole za dobo 6 let. Sestavljajo
ga:
- trije predavatelji sole,
- dva predstavnika pristojnih zbornic ozircma zdruZenl delodajalcev,- dva predstavnika Studentov in
- en predstavnik diplomantov te Sole.

2) Predstavnike Studentov in diplomantov imenuje svet zavoda izmed kandidatov, ki
jih predlaga skupnost Studentov.

3) Stratedki svet vodi predsednik, ki ga dlani strateskega sveta izvolio izmed sebe.

4) Pristojnosti strateSkega sveta:
- dolodi predlog dolgorodnega razvojnega programa Solej
- predlaga nadstandardne programe,
- predlaga letni delovni nadrt Sole,
- predlaga finandni nadrt sole,
- spremlja zagotavljanje kakovosti visjesolskega Btudija,
- obravnava porodila o Studijski problematiki ozjroma zadeve, ki mu jih predlozijo

predavateljski zbor, Studijska komjsija, komisija za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti, Solska inspekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in Studenti,

- svetu zavoda predlaga sprejem dolgorodnega razvojnega programa Sole,
- sodeluje z vsemi organi visje strokovne Sole in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem sklepom.

XXVII.
(komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti)

1) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovostj Studija v Vidji baletni Soli (v
nadaljevanju: komisija za kakovost) imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo
predsednik in Sest dlanov, od tega pet predavateljev Sole tako, da so zastopana
vsa Studijska podrocja oziroma vse skupine predmetov, in dva Studenta.

2) Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:
- ustvarja tazmete za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobrazevalnega dela

na 5oli,
- vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter

udinkovitosti dela na Soliz doloditujjo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z
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izbiro ingtrumentov in meril evalvacije in doloditvijo vsebin evalvacte,
- nadrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Soll.
- sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega Solstva in opravi primerjanje z

drugimi Solami doma in v tujini,
- spremlja zaposlitvene moznosti diplomantov,
- na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljsav,
- pripravlja porodila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega

Solstva in Komisii za akreditacijo viSjesolskih StudUskih programov ter
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

6. Organiziranost dUakov oziroma Studentov

XXVIII.
(skupnost dijakov)

1) DUaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov v okviru srednje Sole, v kateri sejzobnzqejo. Skupnost dijakov sestavljajo dUaki vseh oddelkov in skupin te Sole.
Skupnost dijakov vodi odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh
oddel6nih skupnosti in je pristojen za organiziranje in vodenje sestankov
skupnosti dijakov ter predstavljanje ozioma izvalanle sklepov, ki jih sprejme
skupnost di.,akov. Predsednika odbora izvolijo alanitega organa izmed sebe. 

-

2) Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:
- voli predstavnike dijakov v svet zavoda,
- daje mnenje o kandidatih za ravnatelja Sole v postopku

5ole,
- daje mnenja in predloge v zvezi z vzgqno-izobeaeualnim delom in

upravljanjem organom Sole,
- dolodi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu zavoda pri obravnavi zadev, ki

se nanasajo na polozaj diakov ali kijih skupnost dijakov predloZi v obravnavo,
- dolodi pravila delovanja skupnosti in njenih organov in
- opravlja druge naloge, dolodene z zakoni in drugimi predpisi ter akti zavoda.

XXIX.
(skupnost Studentov)

1) Skupnost Studentov sestavljajo Studenti vseh programov in letnikov Visje baletne
sole, ne glede na to alise izobrazujejo redno ali izredno.

2) Skupnost Studentov prcdstavlja petalanski Studentski svet, ki ga izvolijo Studentje
na tajnih volitvah. Predsednika Studentskega sveta izvolijo dlani sveta izm;d
sebe

3) Studentski svet ima nasledn,e pristojnosti:
- daje mnenje o kandidatih za ravnatelja Sole v postopku imenovanja ravnatelja

Sole,
- daje mnenja o kandidatih za vnovidno imenovanje predavatelja viije Sole,
- sprejema in izvaja program interesnih dejavnostiza Studente,
- daje predloge v zvezi z Studijskim delom in upravljanjem organom zavoda in

s

imenovanja ravnatelja
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dole in
- opravlja druge naloge, dolodene z zakoni in drugimi predpisi ter akti zavoda.

4) Skupnost Studentov ima naslednje pristojnosti:
- voli in razreduje Studentski svet,
- voli svoje predstavnike v svet zavoda,
- predlaga svoje predstavnike v strateski svet in komisijo za spremljanje in

zagotavljanje kakovosti,
- sprejema intema pravila o delovanju in organih skupnosti itudentov in
- opravlja druge naloge v skladu s predpjsj.

7. Nadin odloianja organov zavoda oziroma iol

XXX.
(nadin odlodanja organov)

1) Organi zavoda ozircma Sol odlodajo in poslujejo na nadin in po postopku,
dolodenem z zakonom in poslovnikom organa. de organ zavoda oziroma Sole
odlodanja ne uredi s poslovnikom, se smiselno uporablalo dolodila XlX. todke
tega sklepa.

2) Konstitutivno sejo organa zavoda skude direktor, organa Sole pa ravnatelj, de s
tem sklepom ni dolodeno drugade, najkasneje v sedmifr Onen pb izvolitvi oiiroma
imenovanju ilanov organa. Konstitutivno sejo vodi do imenovanja predsednika
oziroma vodje organa direktor oziroma ravnatelj.

3) Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak ilan organa in
drugi organizavoda oziroma 5ol, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.

4) ie pravila odlodanja drugih organov zavoda niso posebej opredeljena v skladu s
prvim odstavkom te todke, se smiselno uporabljajo pravili, ki velajo za delovanje
sveta zavoda v skladu s tem sklepom.

C - premoienje in financiranje zavoda

XXXI.
(premozenje zavoda)

Zavod uporablja sfuarno nepremidno in premi6no premo:enje ter finandna sredstva
v obseg! in vrednosti, kot ga je v knjigovodskjh evidencah oziroma porodilih izkazal
na dan 31. decembra 2008.

XXXII.
(uporaba in upravljanje s stvarnim premozenjem)

1) S pogodbo o soustanoviteljstvu javnega zavoda ustanoviteljici dolodita
nepremidno sfuarno premozenje, ki ga posamezna ustanoviteljica dodelj zavodu
v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, dolodenih s tem sklepom. premidno
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sfuarno premozenje, ki ga zavodu zagotavlja minjstrstvo oziroma Mestna obdina
Ljubljana, se lodeno evidentira v okviru evidence osnovnih sredstev zavoda v
skladu s predpisi o radunovodslvu.

2) Stvarno premozenje, ki si ga je oziroma ga pridobi zavod iz drugih virov ne glede
na nadin pridobitve, se obravnava enako kot stvarno premozenje zavoda, ki mu
ga zagotovita ustanoviteljici.

3) Zavod vodi evidenco slvarnega premo2enja iz prejsnjih odstavkov te to6ke in
podatke iz te evidence vsaj enkrat letno poslje pristojnim organom v skladu s
predpisi.

4) Zavod uporablja stvarno premozenje za izv4anle dejavnosti, dolodenih s tem
sklepom in ga je dolzan uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

5) Zavod lahko daje v uporabo sfuarno premo:enje v 6asu, ko ga sam ne rabi za
izvajanje svoje dejavnosti oziroma najema prostore in opremo za izvajanje svojih
dejavnosti v skladu s predpisi in s tem sklepom.

6) Zavod je dolZan obvesdati ministrstvo in pristojne organe Mestne obdine
Ljubljana o stanju oziroma spremembah v zvezi s stuarnim premozenjem in jim
izroditi vse listine in druga dokazila, ki se nanasajo na gospodarjenje z nlim zlasti
pa o pravnih poslih iz prejinjega odstavka.

XXXIII.
(viri financiranja dejavnosti zavoda)

1) Dejavnosti zavoda se financirajo iz proradunov ustanoviteljic, prispevkov
udencev, dijakov in Studentov ter drugih udelezencev, ki se izobraZujejo v
zavodu, s prodajo storitev in izdelkov zavoda iz dejavnosti, dolodenih s tem
sklepom, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

2) Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva za opravljanje javne sluZbe,
dolodene s tem sklepom, v skladu s predpisj in pogodbo o soustanoviteljstvu
zavoda ter drugimi izvrsilnimi akti prjstojnih organov.

XXXIV.
(nadin porabe presezkov)

1) Presezek prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov in storitev,
ustvarjenih z opravljanjem vzgojno-izobaZevalne oziroma drugih dejavnosti v
skladu s tem sklepom, zavod uporablja za namen, doloden v aktih postovanla
zavoda v skladu s predpjsj.

2) Prese:ek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz pravnih poslov iz XXXll. todke
tega sklepa, zavod uporablja za pladilo materialnih stroskov, investicije in
investicijsko vzdtZevaqe stvarnega premozenja in razvoj v skladu z letnim
delovnim nadrtom oziroma razvojnim programom zavoda in predpisj.
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XXXV.
(razpolaganje s sredstvi)

1) Zavod lahko lazpolaga s finandnimi sredstvi, ki jih pridobi za izv{anje javne
sluibe, s prodajo proizvodov in storitev na trgu, z darili in donacijami ali kako
drugade, glede na namen, za katerega so bila pridobljena v skladu s tem
sklepom in predpisi oziroma v skladu z voljo darovalca oziroma donatorja vendar
v okviru vzgojno-izobrazevalne dejavnosti.

2) Finandna sredstva, pridobljena za delovanje zavoda (organizacijskih enot in
skupnih sluZb) in flnandna sredstva, ki jih posamezna organizacijska enota
pridobi namensko od pravnih oseb zasebnega prava alillzidnih oseb kot darilo ali
volilo, razdeli direktor zavoda na predlog kolegija glede na pripadajodi obseg
dejavnosti v skladu s predpisi in zavezujodimi izvriilnimi akti, pri demer upodteva
voljo donatorja in prilive sredstev v posamezno organizacUsko enolo.

xxxvl.
(obseg odgovomosti zavoda)

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do visine finananih sredstev, s katerimi lahko
razPolaga.

XXXVII.
(obseg odgovornosti ustanoviteljice)

1) Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki se nanaiajo na izvajanje
javne sluzbe, do visine sredstev, ki jih v skladu z zakonom zagotavljata zavodu
za izvajanje javne sluzbe, kije dolodena s tem sklepom.

2) Ustanoviteljici odgovarjata tudi za druge obveznosti zavoda, de je tako dolodeno
s posebno pogodbo, kijo ustanoviteljici skleneta z zavodom v skladu s predpisi.

xxxvll.
(pooblastila v pravnem prometu)

1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, dolodenih s
tem sklepom. Sole nimajo pooblastil v pravnem prometu.

2) Zavod mora pred sklenituijo pravnega posla o brezpladni pridobitui stvarnega
premozenja pridobiti soglasje pristojnih organov ustanoviteljic v skladu s predpisi.

XXXIX.
(vodenje radunovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

1) Zavod vodi radunovodske evidence in izdela letna porodila o finandnem
poslovanju v skladu s predpisi o radunovodstuu in finandnem poslovanju pravnih
oseb javnega prava ter navodili pristojnih organov ustanoviteljic.

2) Zavod ima en podradun enotnega zakladniskega raduna drzave, registriran pri
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pristojni upraviza javna pladila.

3) Zavod pripravi letna porodila o izvajanju dejavnosti v skladu s predpisi oziroma
izvriilnimi akti pristojnih organov in jih predlozi pristojnim organom ustanoviteljic.

D ' javnost dela in poslovna tajnost

XL.
fiavnost dela)

1) Delo zavoda je javno. O delu zavoda obves6a javnost direktor ali oseba, ki jo ta
pooblasti. Javnost dela zavoda se zagotavlja s porodili udencem, dijakom,
udelezencem izobraievanja odraslih, 6tudentom in svetu starsev. O svojem delu
zavod poroda starSem preko sveta starsev najmanj dvakrat letno.

2) Starsi, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo
vzgojno-izobrazevalnemu delu Sole oziroma na sejah in drugih oblikah
strokovnega dela organov sole, de je lako dolodeno s predpisi.

3) de javnost v skladu s predpisi ni izrecno izklju6ena, lahko direktor zavoda odobri
prisotnost ob upoatevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete
mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo znadaj tajnosti.

XLI.
(varovanje poslovne tajnosti oziroma osebnih podatkov)

1) Direktor, ravnatelj in drugt delavci zavoda morajo varovati listine jn podatke, do
katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni, in so dolodeni za poslovno tajnost
oziroma vsebujejo osebne podatke.

2) Osebe iz prejSnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost in osebne
podatke tudi po prenehanju delovnega razmerja.

3) Za poslovno tajnost se Stejejo podatki in dokumenti:
- ki so z zakonom in drugimi predpisi dolodeni za tajne,
- kijih pristojni organ zavoda dolodi za tajne,
- ki jih kot poslovno tajnost zavodu poslje oziroma sporoci pristojni organ ali

druga organizacija.

4) Listine, ki vsebujejo informacijo javnega znadaja posreduje prosilcu v skladu s
predpjsi direktor zavoda ali od njega pooblaS6ena oseba.

E - prehodne in kondna dolodba

XLII.
(pravna kontinuiteta zavoda)

1) S tem sklepom ta zavod, kije bil pod imenom )srednja glasbena in baletna Sola



2)

Ljubljana<, vpisan v sodni register pri Okroznem sodi66u v L.jubljani pod zap. St.
SRG 7751i92 z dne L oktobra 1992, ohranja vse svoje pravice in obveznosti, kot
jih je imel do sedaj, v pravnem prometu.

S tem sklepom se zavod reorganizira tako, da se preoblikuje iz enovitega v
zavod s lremi organizacijskimi enotami. S tem se \rzpostavi funkcta direktorja kot
poslovodnega organa zavoda in funkcue ravnateljev, ki so pedagoSki vodje 5ol.
FunkcUe ravnatelja Srednje glasbene in baletne Sole in ravnatelja Visje baletne
Sole ter direktorja zavoda opravlja ena oseba v okviru istega mandata.

xL t.
(mandati in imenovanja direktorja in ravnatelja)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha funkcija ravnatelja kot poslovodnega organa
tega zavoda. S tem preneha tudi tekodi mandat ravnatelju zavoda Tomazu Buhu
in sicer z vpisom sprememb, dolodenih s tem sklepom, v sodni register.

Za vtillca dolznosti ravnatelja Srednje glasbene in baletne Sole in Visje baletne
sole, ki hkrati opravlja tudi funkcijo vrsilca dolZnosti direktorja zavoda, se s tem
sklepom imenuje TomaZa Buha.

Za vriilko dolinosti ravnateljice Glasbene Sole se s tem sklepom imenuje NataSo
Hladnik.

XLV,
(konstituiranje novih organov zavoda)

2)

3)

1)

4) Pooblastila vrgilcev dolznosti ravnateljev Sol in direktorja zavoda zadnejo tedi
naslednji dan po vpisu v sodni register v skladu s prvim odstavkom te todke.

XLIV.
(dokonstituiranje sveta zavoda)

1) Ne glede na uveljavitev tega sklepa sedanji svet zavoda opravlja svoje naloge v
okviru tekodega mandata.

2) Sedanjl svet zavoda se bo dokonstituiral v skladu s tem sklepom tako, da se mu
bodo postopoma prikljudili 5e drugi izvoljeni predstavniki, in siceri
- po dva predstavnika zaposlenih v zavodu in dijakov Srednje glasbene in

baletne Sole v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa,- trije predstavniki Studentov ViSje baletne Sole pa v treh mesecih po pridetku
Studijskega leta, v kalerem se bo izvajal program ViSje baletne Sole in- predsednik strateskega sveta, ki bo postal dlan sveta takoj, ko bo strateSki
svet imenovan v skladu s XLV. todko tega sklepa.

1) Svet zavoda imenuje strateski svet najkasneje
Etudiskega leta, v katerem se bo izvajal program
diplomantov Visje baletne Sole, se v strateski
predstavnike Studentov.

v treh mesecih po pridetku
Visje baletne 5ole. Dokler ni
svet namesto njih imenuje
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2) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Vidje baletne iole se imenuje
najkasneje-.v treh mesecih po pridetku Etudijskega leta, v katerem se bo izvajal
program Visje baletne 5ole.

XLVI.
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljatj pogodba o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobruZevalnega zavoda >Srednja glasbena in baletna 6ola Ljubljana< Et.
1376/1-1992 zdne 3'1. avgusta 1992 leta.

XLVII.
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep zadne veljati, ko pristojna organa obeh ustanoviteljic sprejmeta v enotnem
besedilu ta sklep in pogodbo o soustanoviteljstvu javnega vzgojno-izobrazevalnega
zavoda ))Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana(.

Stevilka: 01 4O3-141t2OOg 14
Ljubljana, 13. oktober 2009

ag. Mila ll,4artin CVI
NERALNI SEKRET,

Stevilka:
Datum:

60-346/2008-8
28. september 2009

6\*e
ds:we:
\d- )4 '''tg h t

!t ut-tp)

t!.": .6

(
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PREJI\4EJO:

- Srednja glasbena in baletna Sola Ljubljana,
l:anska cesta 12, '1000 Ljubtjana

- Mestna obdina Ljubljana, Mestna uprava
l\.4estni trg 1, '1000 Ljubljana

- Ministrstvo za Solstvo in Sport
- Ministrstvo za finance
- SIuZba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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PRILOGA

Druge dejavnosti zavoda so:

Cl18.200 - Razmnozevanje posnetih nosilcev zapisa,
H149.310 - Mestni in primestni kopenski potniski promet ,

H/49.39'1 - Medkrajevni in drug cestni potniSki promet,
l/56.102 - Okrepdevalnice in podobni obrati,
l/56.210 - PriloZnostna priprava in dostava jedi,
J/58.'1 10 - lzdajanje knjig,
J/58.130 - lzdajanje dasopisov,
J158.14O - lzdajanje revij in druge periodike,
J/58.'190 - Drugo zaloznistuo,
Ji59,110 - Produkcija filmov, video filmov, televizljskih oddaj,
J/59.200 - Snemanje in izdajanje zvodnih zapisov in muzikalij,
Ml72.2OO - Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druzboslovja in

humanistike,
N/77.29O - Da.janje drugih izdelkov za diroko rabo v najem in zakup,
N/82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarniske

dejavnosti,
N/82.110 - Nudenje celovitih pisarniskih storitev,
N/82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, sredanj,

t19! !99 Drugje nerazvr56eno izobra2evanje, izpopotnjevanje in usposabljanje,
Fy90.030 - Umetnisko ustvarjanje,
Ry90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
N91.012 - Dejavnost arhivov in
R/93.299 - Druge nerazvrs6ene dejavnosti za prosti das.


