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POSLOVNIK
Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske - LEAG

I.

SPLOSNA DOLOEBA

1. dten
Poslovnik ureja nadin del,a in odtodanja Sveta zavoda LEAG (v nadaljevanju svet).

II. NALOGE

SVETA

2. dten
Naloge sveta so:
sprejem statuta s sogtasjem ustanovitetja,
imenuje in razreiuje direktorja s soglasjem ustanovitetja,
sprejema program deta in razvoj zavoda,
sprejema finanini nadrt in zaktjudni raEun zavoda,
imenuje strokovni svet,
predtaga ustanovitetju spremembo ati razSiritev dejavnosti,
sprejema poslovnik o delu sveta in strokovnega sveta zavoda,
s soglasjem iupana ustanovitetja sprejema sptoSne akte zavoda, ki imajo finandne
postedice v zvezi z izvajanjem natog javne sluZbe,
daje sogtasje k ceniku storitev zavoda,
oPravlja druge, z zakonom ali sploinimi akti zavoda dotodene zadeve.

.
o
.
.
.
.
.
.
.
o

3. iten
Svet enkrat letno pripravi porodilo o svojem detovanju Mestnemu svetu MO Kranj.

III. CLANI SVETA

4. dten
LEAG upravtja svet, ki 5teje 8 (osem) dtanov. Mandat dtanov sveta traja Stiri teta. etani so
po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Sestavo sveta dotoia Statut
javnega zavoda LEAG.

5. ften

Svet

je

konstituiran, ko

je

imenovanih vedina dtanov sveta sktadno s Statutom

Ustanovno sejo sveta sktide direktor LEAG.

LEAG.
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IV. PREDSEDNIK SVETA
6. Eten
Predsednik sveta je za svoje deto odgovoren Mestnemu svetu MO Kranj, ki ga
Njegov mandat traja Stiri [eta.
Predsednik sveta ima nastednje naloge:
skticuje in vodi seje sveta,
podpisuje sktepe in dokumente, ki

o
o

je

izvotil.

jih je sprejel in potrdiI svet, ter nadzira njihovo

izvajanje.
Predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti nadome5da podpredSednik. V primeru
preddasnega prenehanja funkcije predsednika sveta opravlja to funkcijo podpredsednik
sveta do imenovanja novega predsednika sveta.

V. SKLIC SEJE SVETA

7. dten
Svet deluje in odtoda na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

Seje sveta so skticane po potrebi, najmanj pa Stirikrat tetno. Predsednik sveta mora
najpozneje v 30 dneh skticati sejo, ie to pisno zahteva vsaj ena tretjina Etanov sveta LEAG
ati direktor LEAG. O ostatih predlogih za sktic seje sveta odtoii predsednik sveta, ki v osmih
dneh po prejemu pisnega predloga o svoji odtoditvi obvesti predtagatetja.
8. dlen

etani so se dotini redno udeteievati sej sveta. V primeru, da se itan ne more udeteiiti
seje, mora to sporoditi odgovorni osebi v LEAG vsaj tri dni pred sejo sveta.
9. dten
Predsednik sveta dolodi predlog dnevnega reda in se pri tem tahko posvetuje z direktorjem
LEAG.

V

dasu pred skticem naslednje seje [ahko todke dnevnega reda
obrazloiitve predlagajo tudi direktor LEAG in vsak itan sveta.

na podtagi

pisne

Pobudi mora biti pritoien predtog sklepa/ov.
10. iten

Vabito na sejo sveta s predtogom dnevnega reda in gradivom mora biti posredovano dtanom
sveta in direktorju LEAG ter morebitnim drugim vabtjenim vsaj teden dni pred sejo.
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Vabito za sejo sveta mora vsebovati zaporedno Stevitko seje, datum, uro zatetka in kraj
seje, predtog dnevnega reda in navedbo pritoienega gradiva. Pri izrednih oziroma dopisnih
sejah mora biti naveden zadnji rokza prejem odgovorov in pritoZena glasovnica.
Za vsako toiko dnevnega reda, razen te gre [e za informacijo, mora biti vabitu pritoieno
gradivo z navedbo predlagatetja in predtogom sklepa. Predtagatetji, ki so odgovorni za
pripravo gradiva, morajo gradivo za sejo sveta posredovati odgovorni osebi v LEAG vsaj
dva tedna pred sejo sveta.
11. dten

etani sveta in direktor LEAG tahko posredujejo pisne pripombe in/ati predtog za dopotnitev
dnevnega reda oziroma za gradiva, ki so bita postana z vabilom ob skticu seje sveta LEAG,
na sedei LEAG do tri dni pred sejo.

VI. POTEK SEJE
12. dten

seja sveta se izvede, de je navzoda ved kot potovica imenovanih dtanov.
Svet veljavno odloda, de

je na seji

navzoda veE kot potovica imenovanih dtanov.

13. dten
Svet odloda o vpraianjih v okviru poobtastit, dotodenih z zakonom
Po ugotovitvi prisotnosti

imenovanje zapisnikarja.

in Statutom

LEAG.

in sktepinosti predsednik sveta predtaga v potrditev dnevni red in

Posamezne todke dnevnega reda se tahko pretoiijo na naslednjo sejo sveta, de prisotni
menijo, da nimajo dovotj podatkov za obravnavo in gtasovanje. O pretoZitvi todke se
odloda s konsenzom oziroma se izvede glasovanje.
14. dten
Po sprejetju dnevnega reda se obravnava in potrdi zapisnik prej5nje seje ob upo5tevanju
morebitnih sprejetih popravkov oziroma dopotnitev, ki so bite tahko podane v predhodnem

pisnem predlogu.

Porodito o izvedbi sklepov poda direktor LEAG.
15. iten

Predsednik sveta daje pri obravnavi posameznih toik dnevnega reda besedo dtanom, po
vrstnem redu, kot so se prijaviti. Govornik lahko razpravlja [e o zadevi, ki je predmet
obravnave. ee se oddatji od predmeta obravnave, ga pieaseOnit< sveta opomni. predsednik
sveta ima pravico omejiti razpravo.
16. iten
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Po obraztoZitvi pisnega gradiva in izvedeni razpravi predsednik sveta po potrebi obtikuje
dopolnitev predhodno pripravtjenega predtoga sktepa ali sktepov

vr.

SpREJEMANJE

ooloerrrv

tN GLASovANJE

17. dten

Svet sprejema odloditve z glasovanjem z veiino glasov prisotnih Elanov. V.primeru
neodtodenega izida gtasovanja se Steje za prevtadujodi gtas predsednika sveta.
Moino je gtasovati :
7A predtagani sklep;
PROTI predtaganemu sktepu (z obrazlofftvijo razloga (komentar).in posredovanjem
ustreznejlega predtoga),
VZDRZAN (z obraztoiitvijo razloga (komentar)).

o
o
.

Gtasovanje poteka z dvigom rok. Vsak ilan sveta ima en glas. Enak postopek gtasovanja
vetja za primer izvedbe dopisne seje z glasovnico.
VIII. ZAPISNIK
18. Eten
Na seji sveta (redni, izredni, dopisni) se piie zapisnik. Zapisnik piie ustuibenec LEAG, de
svet ne dotodi drugade.
Zapisnik mora vsebovati:
ugotovitve o sktadnosti postopka sklica seje sveta s postovnikom,
ugotovitve o sktepdnosti sveta,
potrjeni dnevni red,
kraj in datum seje ter njeno trajanje,
poVZetek vsebine razprav,
sprejete sktepe,

o
o
.
.
o
o
o rezuttate gtasovanj (evidenca gtasovnic) in druge predtoge in pripombe, de
posamezni prisotni to zahtevajo,
o iz zapisnika morajo biti razvidni tudi nadin izvedbe seje (dopisna) in dodatni
procesi, ki so postedica te izvedbe.

je tudi seznam podpisov prisotnih. lzvirniku vabita in na
naslednjem sestanku potrjenemu predtogu zapisnika, ki ju hrani LEAG, morajo biti
pritoiena vsa gradiva za sejo sveta.
Sestavni del originata zapisnika

Predlog. zapisnika

sveta,

odobri predsednik sveta.-Predtog zapisnika se potrdi na naslednji seji

fe ni na seji sveta dogovorjeno drugade.

Predtog zapisnika mora biti izdetan v iistopisu najkasneje v petnajstih (15) dneh po seji
sveta in razposlan prejemnikom. Lahko mu je tudi pritoien izvtetek iktepov. '
Predlog zapisnika prejmejo vsi itani sveta in direktor LEAG. Pripombe na predtog zapisnika
se posredujejo na sedei LEAG v sedmih (7) dneh po njegovem piejemu.
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IX. PREKINITEV SEJt
19. dten
Seja sveta se lahko prekine:
de se med sejo ugotovi, da svet ni vei sktepden (odhod dtana, opravidtjiva odsotnost
oziroma drugi razlogi),
de pogoji za delo niso ustrezni (npr. izpad [ogistidne podpore ...).

.
.

Prekinjena seja sveta se mora nadatjevati v roku 30 dni.

X. VELJAVNOST POSLOVNIKA

20. dten
Spremembe in dopolnitve tega postovnika lahko pisno predlaga katerikoti itan sveta in
direktor LEAG. Le-te se predtagajo svetu v potrditev na enak naiin, kot je bil postovnik
sprejet. Dopolnitve dtenov postovnika sveta se [ahko sprejemajo na seji sveta z veiino
glasov dlanov.

21. dten
Poslovnik sveta je vetjaven, ko ga potrdi svet in ga podpiie predsednik sveta.

XI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
22. dten

Ko predsedniku sveta potede mandat, je direktor LEAG dotian sklicati prvo sejo sveta
novega mandata po imenovanju novega predsednika.

23. Eten

Arhiv sveta je de[ arhiva LEAG. V njem so v elektronski obtiki in na drugih medijih
shranjeni vsa vabita na seje, zapisniki sej, gradiva ter dokumenti, obravnavani na sejah,
ter tetna in morebitna vmesna porodila predsednika sveta. V arhivu morajo biti tudi
skenirani seznami prisotnosti s podpisi udeteiencev.

Atojzij Zupanc
predsednik sveta I-EAG
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Kranj, 28.5.2015

