
REPUBLIT(A SLOVENTfA

VLADA REPUBLIKE SLOVENI'E

Stevilka:
Ljubljana,

01403-30t2008/5
8. julij 2008

Na podlagi 41. 6lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja
(Uradni list RS, 5t. 16/07 - uradno predi5deno besedilo in 36/08) in prvega odstavka
6. 6lena Zakona o vi5jem strokovnem izobraZevanju (Uradni list RS, 5t. 86/0a) je
Vlada Republike Slovenije dne 8. julija 2008 sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda

>Solski center Sre6ka Kosovela Seiana<<

A - splo5ne dolodbe

l.
(ustanoviteljstuo)

(1) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda >Solski center Sredka
Kosovela SeZana< je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice ustanoviteljice
uresniduje Vlada Republike Slovenije.

(2) Solski center Sredka Kosovela SeZana (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravni
naslednik zavoda z imenom >Srednja Sola Sredka Kosovela SeZana<, ki je bil
ustanovljen z Odlokom o ustanovifui javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda
>Srednja Sola Sredka Kosovela SeZana( 5t. 022-01192-5n-8 z dne 27.lebruarja
1992 leta in preoblikovan iz enovitega zavoda v zavod z dvema organizacijskima
enotama s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda
>Srednja Sola Sredka Kosovela SeZana( 5t. 622-02198-32 z dne 15. julija 1999
leta. S tem sklepom se v okviru zavoda ustanovi nova organizacijska enota
zavoda Vi5ja strokovna Sola in se dosedanji organizacijski enoti (srednji Soli)
zdruZita v eno organizacijsko enoto ter se spremeni ime zavoda.

il.
(ime in sedeZ)

( 1 ) I me javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda je: >Solski center Sredka
Kosovela SeZana<.
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(2) Skraj5ano ime zavodaje: SC Se2ana.

(3) Sede2 zavodaje v SeZani.

(4) Poslovni naslov zavodaje: Stjenkova ulica 3, SeZana.

lll.
(pedat zavoda)

(1) Zavod ima pedat okrogle oblike, premera 35 mm z grbom Republike Slovenije v
sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedeZ zavoda.

(2) Zavod ima tudi pedat premera 20 mm z enakim besedilom.

(3) Vsaka organizacijska enota zavoda ima pe6at, ki je enak pedatu zavoda, in ima
dodano ime organizacijske enote.

tv.
(namen ustanovitve)

(1) zavod je ustanovljen za opravljanje javne sluZbe na podrodju
vzgojno-izobraZevalne dejavnosti za izobralevanje po javno-veljavnih
izobraZevalnih in Studijskih programih, ki jih v izvajanje dolodi ministrstvo,
pristojno za Solstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Zavod opravlja tudi druge programe in naloge s podrodja praktidnega
usposabljanja dijakov, Studentov ter odraslih kot udeleZencev v procesu
vseZivljenjskega udenja, opravlja raziskovalne in razvojne naloge na podrodju
dejavnosti, za katere izvala izobralevanje 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 izobralevalne in Studijske programe oziroma druge dejavnosti lahko
v skladu s predpisi izvaja v sodelovanju z drugimi Solami in drugimi poslovnimi
partnerji v Republiki Sloveniji in tujini.

B - dejavnosti

V.
(dejavnosti javne sluZbe)

(1) Zavod opravlja javno sluZbo na naslednjih podrocjih:
- P/85.310 - srednje5olsko splo5no izobraZevanje,
- P185.320 - srednje5olsko poklicno in strokovno izobraZevanje,
- P185.421 - vi5je5olsko izobralevanje in

Naslov: Cregoriiieva 2O-25, p.p. 638, lOOl Ljubliana, Slovenija
Telefon: Ol / 47A lO @'Telefaks: Ol / 478 l6 O7 ' E-poita; gp.gs@gov.si . Spletni naslov: http://www.vlacla.si



REPUBLIKA SLOVENIIA

VLADA REPUBLII(E SLOVENIJE
3- R/91.011 - dejavnost knjiZnic.

vt.
(druge dejavnosti)

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in
premoZenja, kl ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi
predpisi, so doloeene v prilogi tega sklepa, ki je njegov sestavni del.

C - organizacija zavoda

vil.
(organizacijske enote zavoda)

Zavod ima dve organizacijski enoti (v nadaljnjem besedilu: Soli):
- Gimnazija in ekonomska Sola in
- Vi5ja strokovna Sola.

vil.
(organizacija skupnih nalog)

(1) Za racionalno delovanje zavoda se skupne naloge, pomembne za zavod
oziroma Sole, zdru2ujejo in opravljajo skupaj v okviru skupnih sluZb zavoda.

(2) Skupne sluZbe, ki jih vodi direktor zavoda, so:
- splo5na sluZba, v kateri se opravljajo splo5ne, pravne, kadrovske in druge
' administrativno{ehnidnezadeve,
- finan6no radunovodska sluZba, ki opravlja radunovodske in druge finandne

zadeve,
- informacijska sluZba, ki opravlja knjiZnidno in informacijsko dejavnost ter

avdiovizualne storitve (servisiranje u6il in avdiovizualnih sredstev ter druge
tovrstne storitve),

- svetovalna sluZba, ki opravlja svetovalne in druge pedago5ke naloge,
- sluZba za vzdievanje, varovanje in 6i5denje, ki opravlja vzdrZevanje,

varovanje in di56enje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti
zavoda.

(3) Direktor zavoda lahko dolodi, da se v okviru skupnih sluZb opravljajo tudi druge
naloge s podrodja dejavnosti zavoda oziroma da se opravljanje dolodenih nalog
iz prejSnjega odstavka organizira v okviru posamezne Sole.

d - organi zavoda in organizacijskih enot
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lx
(vodenje zavoda in organizacijskih enot)

(1) Zavod vodi in zastopa direktor kot poslovodni organ zavoda. Ravnatelj Sole je
pedago5ki vodje Sole.

(2) Funkcijo direktorja zavoda opravlja ravnatelj, ki ga dolodi svet zavoda.

(3) Svet zavoda v javnem razpisu za mesto ravnatelja navede moZnost, da bo
imenovani ravnatelj opravljal tudi funkcijo direktorja zavoda.

(4) Postopek imenovanja direktorja zavoda lahko svet zavoda izpelje sodasno s
postopkom imenovanja ravnatelja. ee svet zavoda ob imenovanju ravnatelja
oziroma ravnateljev ne imenuje direktorja zavoda, imenuje vrSilca dolZnosti
direktorja zavoda.

(5) ee svet zavoda pred iztekom mandata razreSi ravnatelja, ki opravlja funkcijo
direktorja, ga razre5i tudi s funkcije direktorja. ee so podani zakonski razlogi za
razre5itev direktorja in svet zavoda razre5i direktorja, ga razre5i tudi kot
ravnatelja 

x.
(organi zavoda)

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

xt.
(organi organizacijskih enot)

(1) Organi Gimnazije in ekonomske Sole so:
- ravnatelj,
- pomodnik ravnatelja,
- u6iteljski zbor,
- programski uditeljski zbor
- oddelCni uditeljski zbor,
- razrednik,
- strokovni aktivi,
- pritoZbena komisija,
- komisija za kakovost srednjega Solstva in
- svet star5ev.

(2) Organi Vi5je strokovne Sole so:
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- ravnatetj, 5

- vodja programskega podrodja,
- strate5ki svet,
- predavateljski zbor,
- strokovni aktivi,
- Studijska komisija in
- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

xlt.
(drugi organi zavoda)

V zavodu oziroma organizacijskih enotah se organi, ki niso natandneje opredeljeni s
tem sklepom, oblikujejo v skladu s predpisi.

l. Svet zavoda

xilt.
(sestava sveta zavoda)

Svet zavoda ima 13 6lanov, in sicer:
- 3 predstavnike ustanovitelja,
- 3 predstavnike delavcev,
- 3 predstavnike star5ev dijakov,
- 3 predstavnike Studentov Vi5je strokovne Sole in
- predsednik strateskega sveta, kije po svojem poloZaju dlan sveta.

XIV.
(imenovanje predstavnikov usta noviteljice)

(1) Dv3. preds-tavnika ustanoviteljice imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa
obcina SeZana

(2) En od predstavnikov ustanoviteljice, ki ju imenuje Vlada Republike Slovenije, je
predstavnik delodajalcev s podrodja dejavnosti, za katere zavod izobraauje (aOie
(v nadaljnjem besedilu: delodajalci). Predloge za imenovanje predstavnika
delodajalcev zavod uskladi z delodajalci in jih po5lje ministrstvu, pristojnemu za
Solstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

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

xv.
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(postopek volitev predstavnikovodelavcev, star5ev in 5tudentov)

(1) Pravico voliti in biti izvoljen v svet zavoda (aktivno in pasivno volilno pravico)
imajo vsi delavci zavoda, razen direktorja, ravnatelja in pomoinika ravnatelja.

(2) Delavci organizacijskih enot izvrSujejo svojo volilno pravico v organizacijski enoti,
v katero so v skladu z akti o nokanji sistemizaciji delovnih mest razporejeni. Ce
delavec opravlja delo v obeh organizacijskih enotah, se sam odlodi, v kateri
organizacijski enoti bo izvrSeval svojo volilno pravico. O tem poda pisno
odloditev v roku, ki ga dolo6i svet zavoda ob razpisu volitev in svoje odlo6itve ne
more spreminjati do volitev v svet zavoda novega sklica.

(3) Delavci organizacijske enote Gimnazija in ekonomska Sola izvolijo svoja dva
predstavnika, delavci Vi5je strokovne Sole in skupnih sluZb pa skupaj z enotne
volilne liste enega svojega predstavnika.

(4) Predstavnike Studentov viSje strokovne Sole lahko volijo Studenti, vpisani v
Studijskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, ne glede na to ali se
izobraZujejo redno ali izredno na neposrednih in tajnih volitvah z liste kandidatov,
ki jo oblikuje skupnost Studentov.

(5) Predstavnike star5ev voli svet starSev izmed kandidatov, ki jih lahko predlagajo
star5i na sestankih oddeldnih skupnosti Gimnazije in ekonomske Sole
neposredno ali prek svojih predstavnikov v svetu star5ev.

(6) Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev oziroma imenovanjih v svet zavoda
in v njem dolodi roke za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo volitev
oziroma imenovanj in imenuje volilno komisijo. V skladu z zakonom in tem
sklepom poda navodila o nadinu predlaganja kandidatov in oblikovanju
kandidacijskih list, o nadinu glasovanja in ugotavljanju izidov glasovanja, o
postopkih in primerih, ko se volitue ponovijo in glede drugih postopkovnih
vpra5anjih, potrebnih za izvedbo volitev v skladu z zakonom in tem sklepom.

(7) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove
pristojne organe oziroma volilno telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo
svoje predstavnike v svet zavoda.

(8) ee svet zavoda ne izvede aktivnosti iz petega oziroma Sestega odstavka te
todke oziroma ne opravi dejanj, ki so potrebna za imenovanje oziroma izvolitev
elanov sveta zavoda in njegovo konstituiranje najkasneje v rokih, dolodenih s
tem sklepom, opravi te naloge v sedmih dneh po preteku roka, ki je doloden za
svet zavoda, direktor zavoda.

(9) Kandidate za tlane sveta zavoda, predstavnike delavcev, lahko predlagajo
u6iteljski zbor oziroma predavateljski zbor, zbor delavcev skupnih sluZb, sindikat
ali najmanj 10 7o vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji oblikujejo
pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem predlaganega kandidata h
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kandidaturi ter s podpisom predlagatefev.

(10)Volitve predstavnikov v svet zavoda so veljavne, 6e se jih udele2i ved kot
polovica volilnih upravidencev. lzvoljeni so kandidati, ki dobijo najved glasov
volilnih upravidencev, ki se udeleZijo volitev.

(1 1)ee se volitev udeleZi manj upraviCencev, kot je dolo6eno v prej5njem odstavku
te todke, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki

dobijo vedino glasov volilnih upravidencev, ki se volitev udeleZijo.

(12)ee imata dva ali ved kandidatov enako Stevilo glasov, se med njimi izbere enega
kandidata z Zrebom. Zrebarye izvede volilna komisija, ki dolodi naein Zrebanja in
ugotovi izid.

(13)Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volituah izdela porocilo
in ga predlo2i predsedniku sveta zavoda in direktorju zavoda.

(14)Direktor je dolZan v naslednjih sedmih dneh, ko so izpolnjeni P99oji za' 'konstituirinje 
sveta zavoda, sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda. e lani na

konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

(1S)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 teii mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil
posamezen 6lan imenovan oziroma izvoljen. elanu sveta, ki je bil imenovan
oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se iztede mandat, ko se iztede
mandat celotnega sveta.

xvt.
(predeasno prenehanje mandata dlanu sveta zavoda)

(1) elanu sveta zavoda preddasno preneha mandat, de:
- je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdruZljiva (npr. predstavnik

delavcev je imenovan za ravnatelja, pomodnika ravnatelja ali direktorja);
- odstopi (npr. zaradi bolezni, dalj5e odsotnosti ali iz drugih razlogov, zaradi

katerih ne more ali ne Zeli ved opravljati funkcije 6lana sveta zavoda);
- izgubi status, v katerem je bil izvoljen;
- je razreSen ali
- mu preneha delovno razmeqe v zavodu.

(2) elanom sveta zavoda, katerih mandat je vezan na status, preneha mandat s
prenehanjem statusa, in sicer: Studentu, ko mu preneha status Studenta v
zavodu, predstavniku starSev, ko preneha status dijaka njegovemu otroku ali

varovancu v zavodu. Predsedniku strateSkega sveta pa preneha mandat v svetu,

de mu preneha ta funkcija.

(3) Svet zavoda na podlagi sklepa organa pristojnega za imenovanje, da je
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imenovani 6lan razresen, pisne odstopne ilave 6lana oziroma poro6ila volilne
komisije o izidu glasovanja o razre5ifui ali na podlagi ugotovifue dejstev iz prve,
tretje ali pete alineje prvega odstavka te to6ke sprejme ugotovitueni sklep, da je
6lanu prenehal mandat v svetu in dan prenehanja.

XVII.
(postopek imenovanja oziroma volitev nadomestnih Clanov sveta)

Ko svet ugotovi, da je dlanu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih dneh
razpiSe nadomestne volitve, de preneha mandat predstavniku delavcev. e e
preneha mandat drugemu predstavniku, direktor takoj o tem pisno obvesti in
pozove organe oziroma volilno telo, pristojne za izvolitev oziroma imenovanje, da
v roku 30 dni izpeljejo postopek imenovanja oziroma izvolitue nadomestnega
6lana.

ee preneha mandat 6lanu, imenovanemu izmed delodajalcev, direktor pisno
pozove delodajalce, da v tridesetih dneh podajo predlog svojih predstavnikov.
ee predloga ne podajo v navedenem roku, direktor o tem obvesti ministrstvo, ki
Vladi Republike Slovenije predlaga kandidate za imenovanje nadomestnega
elana sveta zavoda.

Ne glede na prvi odstavek te todke, nadomestnih volitev ni treba izvesti, 6e je
prenehal mandat manj kot tretjini Clanov sveta in je do izteka mandata sveta
manj kot Sest mesecev.

Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo dolodbe tega sklepa, ki se
nana5ajo na redne volitve.

lzvoljeni oziroma imenovani nadomestni dlan ima mandat do izteka mandata
Sveta zavoda.

xvilt.
(postopek razreSitve dlanov sveta)

Delavci, star5i in Studenti lahko v 6asu mandata razreSijo svoje predstavnike v
svetu zavoda v primeru, da njihov predstavnik pri odlo6anju krSi predpise ali ne
izpolnjuje obveznosti 6lana sveta.

Predstavnika ustanoviteljice oziroma obdine lahko razreSijo pristojni organi, ki so
lih imenovali v skladu s pravili o imenovanjih in razreSitvah njihovih
predstavnikov.

Postopek razre5itve predstavnikov delavcev, star5ev oziroma Studentov se
zadne, ko svet zavoda dobi pisni predlog za razreSitev posameznega 6lana
doloienega volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zavoda, ki
ga s podpisom podpira vsaj 10 % vseh volilnih upravi6encev v zadevni volilni
enoti oziroma telesu..
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(4) Za postopek razreSitue se smiselno uporabljajo dolodila, ki doloiajo pravila
volitev dlanov sveta zavoda. o razlogih za razresitev mora biti dlan sveia zavoda
seznanjen pred zacetkom postopka razresitve. ee dlan sveta, za katerega se
predlaga razresitev, odstopi najkasneje do zadetka glasovanja o razresitlvi, se
izpelje le postopek volitev nadomestnega dlana.

(5) Predlagatelli za razreiitev dlana sveta zavoda morajo sodasno predlagati vsaj
enega kandidata za nadomestnega 6lana sveta zavoda. Glasovanje o razresitvi
in glasovanje o volitvah nadomestnega 6lana se sklide na isti dan. volifue
nadomestnega dlana se izvedejo takoj po tem, ko volilna komisija ugotovi, da je
prejsnji 6lan razresen s potrebno ve6ino glasov. clan sveta je ra2res-en, de je za
razresitev glasovala vedina volilnih upravicencev, ki so se udelezili glasovanja o
razreSitvi, v nasprotnem primeru 6lan sveta nadaljuje z mandatom.

(6) Razresenemu dlanu sveta preneha mandat, nadomestnemu dlanu pa pridne tedi
z dnem, ko svet zavoda potrdi poro6iro volirne komisije o volilnem izidu za
razreSitev in za izvolitev nadomestnega 6lana.

(7) lzvoljeni oziroma imenovani nadomestni 6lan ima mandat do izteka mandata
sveta zavoda.

xtx.
(pravila odlodanja sveta)

(1) Svet zavoda v okviru nalog, dolodenih z zakonom in drugimi predpisi, sprejema
svoje odloditve na na6in in po postopku ter v rokih, dolodenih s predpisi oziioma
akti poslovanja.

(2) svet lahko zaseda, 6e je prisotna vei kot polovica Clanov in sprejema odloditev z
vedino glasov vseh dlanov sveta.

(3) ee svet odloca o imenovanju ravnatelja sole, ki ne opravlja funkcije direktorja,
dlani sveta, ki so predstavniki starsev dijakov oziroma studentov, nimajo pravice
glasovanja V tem primeru svet odloea z veaino glasov dlanov, 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 6lan sveta'in diugi
organi zavoda 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 najkraj5em moZnem dasu, kadar odloda o
zadevah, za katere predpisi doloiajo kraj5e roke.

(6) ee sklicatelj seje ne sklide v skladu s prejsnjim odstavkom, jo lahko sklide 6lan
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sveta ali direktor zavoda,6e si za sklic seje pridobi soglasje ved kot polovice
6lanov sveta.

(7) Svet zavoda dolodi nadin glasovanja pred zadetkom glasovanja o posamezni
zadevi, 6e to ni urejeno s poslovnikom.

(8) Na nadin, doloien v prejSnjem odstavku, svet dolodi druga pravila odlodanja (o
prediasnem ali naknadnem glasovanju, dopisni oziroma korespondenini seji, o
glasovanju v dveh krogih za primer neodlo6enega rezultata pri imenovanjih
oziroma volitvah in podobno).

(9) ee 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 dolo6ijo, da jo vodi eden izmed prisotnih ilanov sveta.

(10)Kadar svet odloda kot drugostopenjski organ, odloii pred pridetkom obravnave
zadeve na zahtevo dlana, predsednika sveta ali druge osebe z veeino glasov
prisotnih dlanov o izloditvi 6lana, ki je v isti zadevi odlodal v organu zavoda na
prvi stopnji ali de obstajajo druge okoli56ine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o
nepristranskosti dlana sveta v zadevi. Zoper sklep sveta o zavrnifui zahleve za
izloditev ni pritoZbe.

(1 1)Na razloge za izloditev je dolZan paziti in je za to odgovoren vsak dlan sveta
sam. Zahtevo za izloditev in razloge za njo mora 6lan sveta oziroma druga oseba
iz prej5njega odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ko izve
za razloge, najkasneje pa do konca obravnave zadeve, in sicer pred
glasovanjem o zadevi. Zahteva za izloditev mora vsebovati okoliSdine zaradi
katerih se zahteva izlo6itev 6lana.

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

2. Direktor in kolegij zavoda

xx.
(pristojnosti d irektorja zav oda)

(1) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja zavod,
- 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 poro6il o delu zavoda ter o
samoevalvaciji zavoda,

- razporeja sredstva za plate, materialne skoSke, investicije, investicijsko
vzdrlevanje in posodabljanje izobraZevalnega procesa znotraj zavoda,
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- pripravi predlog nadstandardnih ltoritev izobrazevalnih oziroma StudUskih
programov organizacijskih enot,

- doloda pravila v zvezi z uporabo in hrambo pecatov zavoda in organizacUskih
enot,

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

- zagotavlja varnost in zdravje pri delu,
- vodi kolegU in vodidelo skupnih sluzb,
- koordinira delo organizacUskih enot,
- 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 obveznosti strokovnih delavcev v Solah in v

zavodu,
- skrbi za strokovno izobra2evanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljanje

delavcev skupnih sluZb zavoda,
- zagolav\a uresnicevanje pravic dijakov in Studentov ter drugih udelezencev

izobra:evanja v zavodu in
- skrbi za sodelovanje zavoda z delodajalci, socialnimi in drugimi poslovnimi

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

in standardi,
- odloda o krsituah delavcev zavoda in o njihovi odskodninski odgovornosti,
- svetu zavoda predlaga razresitev ravnatelja in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in predpisi.

(2) Direktor pri dolodanju sistemizacije delovnih mest in sklepanju pogodb o
zaposlitvi oziroma pogodb o delu z delavci 5ol ter o drugih zadevah, kijih doloda
zakon, sodeluje z ravnateljem sole.

(3) Direktor lahko za nadomesdanje v easu odsotnosti ali za opravljanje nalog iz
svoje pristojnosti pisno pooblasti ravnatelja Sole oziroma drugega strokovnega
delavca zavoda.

xxt.
(kolegij zavoda)

(l) V zavodu se za koordinacijo vzgojno-izobraZevalnega dela, vodenja in
poslovanja oblikuje kolegij. Sestavljata ga direktor in ravnatelj sole. Pri delu
kolegra lahko sodelujejo tudi drugi delavcizavoda, kijih dolo6idirektor zavoda.

(2) Kolegij opravlja naslednje naloge:
- zagotavljaenotenvzgojno-izobrazevalniproces,
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predlaga program raztoja zavoda in smernice za letni delovni nairt 5ol,
usklajuje merila in druge naloge v zvezi z ugotavljanjem kakovosti zavoda,
usklajuje sistemizacijo delovnih mest zavoda,
usklajuje kadrovske potrebe zavoda in posameznih 5ol,
koordinira delo 5ol in skupnih sluZb,
usklajuje predloge nadstandardnih programov 5ol,
usklajuje predloge dodatnih nalog skupnih sluZb,
usklajuje poslovne usmerifue za organizacijo, 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, ustuarjenih z opravljanjem
izobraZevanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem
sklepom,
usklajuje strokovno izobraZevanje in izpopolnjevanje delavcev 5ol in skupnih
sluZb,
usklajuje razvojne programe 5ol, delo skupnih sluZb, in drugih dejavnosti
zavoda,
oblikuje predlog za razporedilev sredstev za investicije, investicijsko
vzdrZevanje in posodabljanje izobraZevalnega procesa in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in internimi akti zavoda.

3. Organi srednje Sole

xx[.
(pristojnosti ravnatelja srednje Sole)

(1) Ravnatelj srednje Sole opravlja naslednje naloge:
- predstavlja Solo v okviru dejavnosti, ki jo izvaja Sola in v okviru dogovorov

kolegija zavoda in zastopa zavod v okviru pisnega pooblastila direktorja,
- zagotavlla zakonitost dela Sole v okviru svojih pooblastil,
- organizira, nadrtuje in vodi strokovno delo Sole ter je odgovoren zanj,
- pripravi predlog letnega delovnega nadrta, finan6nega nadrta Sole, razvojni

program Sole in letna poro6ila o delu Sole ter o samoevalvaciji Sole,
- odgovarja za uresnidevanje letnega programa dela, finandnega na6rta in

razvojnega programa 5ole,
- skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo Sole,
- sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajaryem praktidnega izobraZevarya

oziroma usposabljanja,
- dolodi 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 u6iteljskega zbora Sole,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraZevalnem delu strokovnih delavcev, spremlja

njihovo delo in jim svetuje,
- oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov Sole,
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- spremlja delo strokovnin OetavJiv in jim svetuje ter spodbuja njihovo

strokovno izobr aZevanle in izpopolnjevanje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev Sole v nazive,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest za delavce Sol,
- direktorju zavoda predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitui oziroma pogodbe

o delu za potrebe Sole,
- direktorju zavoda predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje krSitev

delavcev oziroma odSkodninske odgovornosti delavcev 5ole,
- direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev Sole v pladilne razrede,
- direktorju zavoda predlaga vi5ino plade delavcev Sole v skladu s predpisi,
- skrbi za varnost in zdravje pri delu v Soli v skladu s predpisi in ukrepi zavoda,- skrbi za sodelovanje Sole s starSi dijakov in jih obve5da o delu Sole ter

pravicah in obveznostih dijakov,
- spodbuja in spremlja delo dijakov oziroma Studentov in udeleZencev

izobraZevanja odraslih;
- skrbi za uresni6evanje pravic in dolZnosti dijakov oziroma Studentov in drugih

udeleZencev izobraiev an1a,
- podpisuje javne listine Sole, ki se nana5ajo na izobralevalne programe Sole

in
- opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.

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

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

xxil.
(komisija za kakovost srednjega Solstva)

(1) Komisijo za kakovost srednje Sole imenuje svet zavoda. Sestavlja jo 8 dlanov in
sicer:
- 4 strokovni delavci,
- 2 predstavnika delodajalcev,
- 2 predstavnika starSev dijakov ali dijakov.

(2) e lane in predsednika predlaga direktor zavoda. Predsednik komisije je praviloma
eden izmed strokovnih delavcev zavoda.

(3) Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraZevalnega
dela v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

(4) Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:
- ustvarja razmere za uveljavljanje in

vzgojno-izobraZevalnega dela na 5oli,
razvijanje kakovosti
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14- @zvia kazalnike kakovosti in merila ter inStrumente za vrednotenje

kakovosti,
- na6rtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na

5oli,
- skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter udinkovitosti dela

na Soli,
- sodeluje z organi Sole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na drZavni

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

horizontalnih izobraZevalnih institucijah z istega oziroma sorodnega podroija
izobraievanja in delodajalci na drZavni in mednarodni ravni,

- spremlja razvoj kakovosti izobraZevanja primerjalno z drugimi Solami na
drZavni in mednarodni ravni,

- spremlja zaposlituene moZnosti dijakov po zakljudku izobralevanja,
- pripravlja poro6ila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih

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

4. Organi vi5je strokovne Sole

XXIV.
(pristojnosti ravnatelja)

(1) Ravnatelj vi5je strokovne Sole opravlja naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja Solo v okviru svojih pooblastil,
- zagotavlja zakonitost dela Sole v okviru svojih pooblastil,
- otganiziz, 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 samoevalvaciji Sole,
- odgovarja za uresnidevanje letnega programa dela, finan6nega nadrta in

razvojnega programa sole,
- skrbi za kakovost in primerljivost Studijskih programov na dr2avni in

mednarodni ravni,
- skrbi za zagotavljarye in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo Sole,
- sodeluje z delodajalci v zvezi z izvalaryem praktidnega izobraZevanja

oziroma usposabljanja,
- podpisuje javne listine Sole, ki se nanaSajo na Studijske programe Sole,
- dolodi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo peeatov Sole,
- odgovarja za namensko porabo finandnih sredstev Sole in stvarnega

premoZenja, ki ga Sola uporablja za svoje dejavnosti,
- vodi delo predavateljskega zbora Sole,
- oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov 5ole,
- spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo

strokovno izobraZevanje in izpopolnjevanje,
- predlaga napredovanje shokovnih delavcev Sole v nazive,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
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- spodbuja in spremlja aeto StuOentlsv,
- odgovoren je za uresni6evanje pravic Studentov,
- direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest 5ole,
- direktorju zavoda predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe

o delu za delavce Sole,
- direktorju zavoda predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinske

oziroma od5kodninske odgovornosti delavcev 5ole,
- direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev Sole v pladilne razrede,
- direktorju zavoda predlaga vi5ino plade delavcev 5ole 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.

(2) Ravnatelj Sole za nadome56anje v 6asu odsotnosti ali za opravljanje posameznih
nalog iz svoje pristojnosti 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 dolodi oziroma za kalere ga pisno pooblasti
ravnatelj 5ole.

XXV,
(strate5ki svet viSje 5ole)

(1) Svet zavoda imenuje strateSki svet Vi5je strokovne Sole za dobo 6 let.
Sestavljajo ga:
- trije predavatelji sole,
- dva predstavnika pristojnih zbornic oziroma zdruZenj delodajalcev,
- dva predstavnika Studentov in
-. en predstavnik diplomantov te 5ole.

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

(3) Strate5ki svet vodi predsednik, ki ga dlani strateSkega sveta izvolijo izmed sebe.

(4) Pristojnosti strate5kega sveta:
- dolodi predlog dolgorodnega razvojnega programa Sole,
- predlaganadstandardneprograme,
- predlaga letni delovni nadrt 5ole,
- predlaga finandni nadrt Sole,
- spremlja zagotavljanje kakovostiviSje5olskega Studija,
- obravnava porodila o Studijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih

predloZijo predavateljski zbor, Studijska komisija, komisija za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti, Solska in5pekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih in Studenti,

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

xxvt.
(komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti viSje Sole)

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Studija v Vi5ji strokovni Soli (v
nadaljevanju: komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti) imenuje
predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in Sest 6lanov, od tega pet
predavateljev Sole tako, da so zastopana vsa Studijska podro6ja oziroma vse
skupine predmetov, in dva Studenta.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:
- usfuarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraZevalnega

dela na Soli,
- vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter

udinkovitosti dela na Soli z doloditvijo metod vrednotenja, subjektov
evalvacije, z izbiro inStrumentov in meril evalvacije in doloditvijo vsebin
evalvacUe,

- naertuje, otganizia in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na
5oli,

- sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega Solstva in opravi primerjanje z
drugimi Solami doma in v tujini,

- spremljazaposlitvene mo2nostidiplomantov,
- na podlagi odziva delodajalcev obllkuje predloge izboljSav,
- pripravlja porodila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega

Solstva in Komisiji za akreditacijo vi5je5olskih Studijskih programov ter
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

' 
5. Organiziranost dijakov oziroma Studentov

xxvil.
(skupnosti dijakov)

(1) Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov v okviru Gimnazije in ekonomske
5ole. Skupnost dijakov sestavljajo dijaki vseh oddelkov in skupin iz vseh
izobra2evalnih programov te Sole. Skupnost dijakov vodi predstavni5ki organ
skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddeldnih skupnosti in je pristojen
za organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter predstavljanje
oziroma izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov. Predsednika
predstavni5kega organa izvolijo 6lani tega organa izmed sebe.

(2) Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:
- daje mnenje o kandidatih za ravnatelja Sole v postopku imenovanja

ravnatelja 5ole,
- daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraZevalnim delom in

upravljanjem organom Sole,
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- dolodi svoje predstavnike, ki sodeirljejo na svetu zavoda pri obravnavi zadev,
ki se nana6ajo na poloZaj dijakov ali ki jih skupnost dijakov predloZi v
obravnavo,

- dolodi pravila delovanja skupnosti in njenih organov in
- opravlja druge naloge, dolo6ene z zakoni in drugimi predpisi ter akti zavoda.

xxvilr.
(skupnost Studentov)

(1) Skupnost Studentov sestavljajo Studenti vseh programov in letnikov Vi5je
strokovne Sole, ne glede na to ali se izobraZujejo redno ali izredno.

(2) Skupnost Studentov predstavlja Studentski svet, ki ga izvolijo Studentje na tajnih
volitvah. Predsednika Studentskega sveta izvolijo 6lani sveta izmed sebe.

(3) Studentski svet ima naslednje pristojnosti:
- daje mnenje o kandidatih za ravnatelja Sole v postopku imenovanja

ravnatelja 5ole,
- daje mnenja o kandidatih za vnovidno imenovanje predavatelja viSje Sole,
- sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti za Studente,
- daje predloge v zvezi z Studijskim delom in upravljanjem organom zavoda in

Sole in
- opravlja druge naloge, dolodene z zakoni in drugimi predpisi ter akti zavoda.

(4) Skupnost Studentov ima naslednje pristojnosti:
- voli in razre5uje Studentski svet,
- voli svoje predstavnike v svet zavoda,
- predlaga svoje predstavnike v skate5ki svet in komisijo za spremljanje in

zagotavljanje kakovosti,
- sprejema interna pravila o delovanju in organih skupnosti Studentov in
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

6. Nadin odlodanja organov zavoda oziroma 5ol

XXIX.
(na6in odlodanja organov)

Organi zavoda oziroma 5ol odlodajo in poslujejo na nadin in po postopku,
dolo6enem z zakonom in poslovnikom organa. de organ zavoda oziroma 5ol
odloianja ne uredi s poslovnikom, se smiselno uporabljajo dolodila XlX. todke
tega sklepa.

Konstitutivno sejo organa zavoda skliee direktor, organa Sole pa ravnatelj, de s
tem sklepom ni doloieno drugaae, najkasneje v sedmih dneh po izvolitvi oziroma
imenovanju dlanov organa. Konstitutivno sejo vodi do imenovanja predsednika
oziroma vodje organa direktor oziroma ravnatelj.

Naslov: Cresoralaeva 20-25, p.p. 634, lOOl Ljubljana, Slovenija
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(3) Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak 6lan organa in
drugi organi zavoda oziroma 5ol, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.

(4) ee pravila odlodanja drugih organov zavoda niso posebej opredeljena v skladu s
prvim odstavkom te to6ke, se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za delovanje
sveta zavoda v skladu s tem sklepom.

D - premoienje in financiranje zavoda

xxx.
(premoZenje zavoda)

Zavod uporablja stvarno nepremidno in premiCno premoZenje ter finandna sredstva
v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poroailih izkazala
Srednja Sola Sreika Kosovela SeZana na dan 31. decembra 2007.

xxxt.
(uporaba in upravljanje s stvarnim premoZenjem)

('l) Nepremidno stvarno premoZenje, ki ga ustanoviteljica zagotovi zavodu za
izvajanje njegovih dejavnosti, se dolo6i s posebnim sklepom. Premidno stuarno
premoZenje zavoda se lodeno evidentira v okviru evidence osnovnih sredstev
zavoda vskladu s predpisi o raeunovodsfuu.

(2) Stvarno premoZenje, ki si ga je oziroma ga pridobi zavod iz drugih virov ne glede
na nadin pridobifue, se obravnava enako kot sfuarno premoZenje zavoda, ki ji ga
zagotovi ustanoviteljica.

(3) Zavod vodi evidenco stvarnega premo2enja iz prel5njih odstavkov te todke in
podatke iz te evidence vsaj enkrat letno po5lje pristojnim organom v skladu s
predpisi.

(4) Zavod uporablja stvarno premoZenje za izvalanje dejavnosti, dolodenih s tem
sklepom in ga je dolZan uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

(5) Zavod lahko daje v uporabo stvarno premoZenje v 6asu, ko ga sam ne rabi za
izv{anje svoje dejavnosti oziroma najema prostore in opremo za izvajanje svoje
dejavnosti v skladu s predpisi in s tem sklepom.

(6) Zavod je dolZan obveSdati ministrsfuo o stanju oziroma spremembah v zvezi s
stvarnim premoZenjem in mu izro6iti vse listine in druga dokazila, ki se nana5ajo
na gospodarjenje z njim zlasti pa o pravnih poslih iz prejSnjega odstavka te
todke.

XXXII.
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(viri financiranja J3;rrnorti zavoda)

(1) Dejavnosti zavoda se financirajo iz drZavnega proraduna, prispevkov dijakov in
Studentov ter drugih, 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) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne sluZbe, dolodene
s tem sklepom, v skladu s predpisi in izvedbenimi akti ministrstva.

XXXIII.
(nadin porabe preseZkov)

(1) PreseZek prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov in storitev,
ustvarjenih z opravljanjem vzgojno-izobraZevalne oziroma drugih dejavnosti v
skladu s tem sklepom, zavod uporablja za namen, doloden v aktih poslovanja
zavoda v skladu s predpisi.

(2) PreseZek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz pravnih poslov iz drugega
odstavka XXXI. todke tega sklepa, zavod uporablja za pladilo materialnih
stro5kov, investicije in investicijsko vzdrZevanje stvarnega premoZenja v skladu z
letnim delovnim nadrtom oziroma razvojnim programom zavoda in predpisi.

xxxrv.
(razpolaganje s sredstvi)

(1) Zavod lahko razpolaga z finandnimi sredstvi, ki jih pridobi za izvajanje javne
sluZbe, 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 vzgoj no-izobraZevalne dejavnosti.

(2) Finandna sredstva, pridobljena za delovanje zavoda (organizacijskih enot in
skupnih sluZb) in finandna sredstva, ki jih posamezna organizacijska enota
pridobi namensko od pravnih oseb zasebnega prava ali fizicnih oseb kot darilo
ali volilo, razdeli direktor zavoda na predlog kolegija glede na pripadajodi obseg
dejavnosti v skladu s predpisi in zavezujodimi izvr5ilnimi akti, pri demer upo5teva
tudi prilive sredstev v posamezno organizacijsko enoto.

XXXV.
(obseg odgovornosti zavoda)
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Zavod odgovarja za svoje obveznosti do viSine finandnih sredstev, s katerimi lahko
razpolaga, ne glede na njihov vir.

(obses 
"or"r#IJl'usta 

novitetj ice)

(1) Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda, ki se nana5ajo na izvajanje
javne sluZbe, do vi5ine sredstev, kijih v skladu z zakonom zagotavlja zavodu za
izvajanjejavne sluZbe, kije dolodena s tem sklepom.

(2) Ustanoviteljica odgovarja tudi za druge obveznosti zavoda, de je tako dolodeno s
posebno pogodbo.

XXXVII.
(pooblastila v pravnem prometu)

(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, dolodenih s
tem sklepom. Organizacijske enote nastopajo v pravnem prometu v imenu in za
radun zavoda v okviru dejavnosti, dolodenih s tem sklepom.

(2) Zavod mora pred sklenitvijo pravnega posla o brezpladni pridobitui stuarnega
premoZenja pridobiti soglasje min istrstva.

XXXV!II.
(vodenje radunovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

(1) Zavod vodi radunovodske evidence in izdela letna porodila o finandnem
poslovanju v skladu s predpisi o radunovodstvu in finandnem poslovanju pravnih
oseb javnega prava ter navodili ministrstva.

(2) Zavod ima en podradun enotnega zakladni5kega raduna drZave, registriran pri
pristojni upravi zajavna pla6ila.

(3) Zavod pripravi letna porodila o izvajanju dejavnosti v skladu s predpisi oziroma
izvedbenimi akti ministrstva in jih predloZi pristojnim organom ustanoviteljice.

E - javnost dela in poslovna tajnost
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xxxtx.
(avnost dela)

(1) Delo zavoda je javno. O delu zavoda obve5da javnost direktor ali oseba, ki jo ta
pooblasti. Javnost dela zavoda se zagotavlja s porodili dijakom, udele2encem
izobraZevanja odraslih, Studentom in svetu starSev. O svojem delu zavod poroia
star5em preko sveta star5ev najmanj dvakrat letno.

(2) Star5i, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostuujejo
vzgojno-izobraZevalnemu delu Sole oziroma na sejah in drugih oblikah
strokovnega dela organov Sole, de je tako dolodeno s predpisi.

(3) ee javnost v skladu s predpisi ni izrecno izkljudena, lahko direktor zavoda odobri
prisotnost ob upo5tevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete
mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo znadaj tajnosti.

xxxtx.
(varovanje poslovne tajnosti oziroma osebnih podatkov)

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

(2) Osebe iz prej5njega 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 lajne,.. ki jih pristojni organ zavoda dolodi za tajne,
- ki jih kot poslovno tajnost zavodu poSlje oziroma sporodi pristojni organ ali

druga organizacija.

(4) Listine, ki vsebujejo informacijo javnega znaeaja posreduje prosilcu v skladu s
predpisi direktor zavoda ali od njega poobla5dena oseba.

F - prehodne in kondna dolodba

xL.
(statusne spremembe)

(1) Zavod, ki je bil vpisan v sodni register pri OkroZnem sodiSau v Kopru pod Srg.
2006/00605 z dne 3. aprila 2006 pod lmenom Srednja 5ola Sredka Kosovela
SeZana, ohranja vse svoje pravice in obveznosti v pravnem prometu, ki jih je
imel do sedaj, ne glede na spremembe, dolo6ene s tem sklepom.

(2) S sprejetjem tega sklepa se dosedanji organizacijski enoti Ekonomska Sola in
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Gimnazija zdrulita v eno orgrni."tfrko enoto, ki se imenuje Gimnazija in
ekonomska Sola. S tem preneha funkcija ravnatelja ene od organizacijskih enot
zavoda.

' xlr.
(mandat direktorja in ravnatelja)

(1) Funkcijo direktorja zavoda opravlja dosedanji direktor zavoda Du5an Stolfa, ki
hkrati opravlja funkcijo ravnatelja organizacijske enote Gimnazije in ekonomske
Sole, do izteka njegovega teko6ega mandata.

(2) Do imenovanja ravnatelja Vi5je strokovne Sole se za vr5ilko dolZnosti ravnateljice
te Sole imenuje Jasno Rojc.

(3) Dolodba lX. todke tega sklepa se bo zalela uporabljati, ko se bo za6el postopek
imenovanja ravnatelja organizacijske enote Gimnazija in ekonomska Sola, ki
hkrati opravlja funkcijo direktorja zavoda, za nov mandat zaradi izteka oziroma
prenehanja mandata ravnatelja te organizacijske enote.

xL!!.
(mandat sveta zavoda)

Svet Srednje Sole Sredka Kosovela SeZana opravlja svojo funkcijo do izteka
njegovega tekodega mandata s tem, da se bodo v sestavo sveta vkljudili 5e
predstavniki Studentov Vi5je strokovne Sole v treh mesecih po pridetku Studijskega
leta, v katerega se vpi5ejo prvi Studenti, predsednik strate5kega sveta pa, ko bo
imenovan v skladu z XLlll. to6ko tega sklepa.

xLlil.
(konstituiranje drugih novih organov zavoda)

(1) Svet zavoda imenuje strate5ki svet najkasneje v treh mesecih po pridetku
Studijskega leta, v katerega se vpi5ejo prvi Studenti. Dokler ni diplomantov vi5je
strokovne Sole, se v strate5ki svet namesto njih imenuje predstavnike Studentov.

(2) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vi5je Sole imenuje svet
zavoda najkasneje v treh mesecih po pridetku Studijskega leta, v katerega se
vpiSejo prvi Studenti.

XLIV.
(p rene ha nje veljavnosti d osed a njega usta novitveneg a akta)
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Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraZevalnega zavoda >Srednja Sola Sredka Kosovela SeZana< 5t.
622-02198-32 z dne 15. julija 1999 leta.

XLV.
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep zalne veljati z dnem sprejema.

PRILOGA:
- priloga iz Vl. todke sklepa

mag. Bo2o Predalid
GENEMLNI SEKRETAR

PREJMEJO:

- Srednja Sola Sredka Kosovela SeZana, Stjenkova ulica 3, SeZana
- Ministrstuo za Solstvo in Sport
- Ministrsfuo za finance
- SluZba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

(il
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PRILOGA

Druge dejavnosti zavoda so:

C/16.100 - Zagarye, skobljanje in impregniranje lesa,
C116.210 - Proizvodnja furnirja in ploSd na osnovi lesa,
Cl 1 6.220 - Proizvod nja sestavljenega parketa,
C116.230 - Stavbno mizarstvo in tesarstvo,
C116.240 - Proizvodnja lesene embalaZe,
C116.290 - Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
Cl23.7OO - Obdelava naravnega kamna,
C124.510 - Lilje 2eleza,
C124.530 - Litje lahkih kovin,
C124.540 - Litje drugih neZeleznih kovin,
C125.110 - Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,
C125.120 - Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiStva,
C/25.500 - Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra5na metalurgija,
C125.611- Prekrivanje kovin s kovino,
C125.619 - Druga povr5inska in toplotna obdelava kovin,
C125.620 - Mehanska obdelava kovin,
C125.710 - Proizvodnja rezil in jedilnega pribora,
C125.720 - Proizvodnja klju6avnic, okovja,
C125.731 - Proizvodnja rodnega orodja,
C125.732 - Proizvodnja orodja za stroje,
C125.910 - Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod,
C125.920 - Proizvodnja lahke kovinske embalaZe,
C/25.930 - Proizvodnja izdelkov iz Zice, verig in vzmeti ,

C/25.990 - Proizvodnja drugje nerazvrSdenih kovinskih izdelkov,
C/31 .010 - Proizvodnja pohi5fua za poslovne in prodajne prostore,
Cl31 .020 - Proizvodnja kuhinjskega pohiStva,
C/31.090 - Proizvodnja drugega pohi5tva,
C132.120 - Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
C132.400 - Proizvodnja igrad in rekvizitov za igre in zabavo,
C/32.990 - Drugje nerazvr5eene predelovalne dejavnosti,
J158.140 - lzdajanje revij in druge periodike,
J/58.'190 - Drugo zalo2niStvo,
J/59.110 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J159.120 - Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih

oddaj,
Mn2190 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju naravoslovja in

tehnologije,
M172.200 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in

humnaistike,
Mn 4 I 00 - Oblikovanje, aranZerstvo, dekoraterstvo,
Mn4.20O - Fotografska dejavnost,
M174.300 - Prevajanje in tolmadenje,
N/77.330 - Dajanje pisarni5ke opreme in radunalni5kih naprav v najem in zakup,
N/77.390 - Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in

zakup,



Nn7.400 - Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko .

zaS6itenih del,
N/79.1 10 - Dejavnost potovalnih agencij,
N/79. 1 20 - Dejavnost organizatorjev potovanj,
N/82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarniSke

dejavnosti,
N/82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, sreianj,
P/85.590 - Drugje nerazvr6deno izobra2evanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 - Pomo2ne dejavnosti zd izobraievanie,
R/93.1 1 0 - Obratovanje Sportnih objektov,
R/93.190 - Druge Sportne dejavnosti in
R/93.299 - Drugje nerazvrSdene dejavnosti za prosti eas.


