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(1)

Na podlagi 9. dlena Zakona o zavodilr (Uradnl {ist RS, 5t. '12l91, 451i94 * odl. US,
8/96, '18/98, 36100 - ZPDZC in 127106 - ZJZP), 41. dlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS, St. 16/07 - uradno precisieno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. in 65i09-popr.) in 6. dlena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 24105 - utadno predisdeno besedilo, 109/08
in 38/10 - ZUKN) je Vlada Republike Slovenije dne 27. julija 2010 sprejeta

SKLEP
o t.istanovitvi javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda >Srednja poklicna in

tehniaka Sola Murska Sobota<

A - splosne doloEbe

(ustano;ileljstvo)

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda )Srednja poklicna in
tehniSka Sola Murska Sobota( (v nadaljnjem besedilu: dola) je Republika
Slovenija. Ustanoviieljske pravice ustanoviieljice ufesniduje Vlada Republike
Slovenije.

Srednja poklicna in tehniska Sola Murska Sobota je pfavna naslednica 5ole,
ustanovljene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda
>Srednja strojna in tekstilna Sola Murska Sobota( 5t. a22-A1192-5n -8 z dne 27.
februarja 1992, ki je bil s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno -
izobrazevalnega zavoda )Srednja poklicna in tehniska dola Murska Sobota< 5t.
622-02198-18 z dne 10. junija 1999 usklajen z zakonodajo in Sola preimenovana
v sedanje ime. Na podlagi Sklepa ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega
zavoda >Srednja poklicna in tehniska Sola Murska Sobota<, St. 0'1403-
131/200814 z dne 2. septembra 2008 se je ustanovitveni ald uskladil s
spremenjeno zakonodajo.

S tem sklepom se v okviru <ole oblikuje organizacilska enota MedpodjetniSki
izobrazevalni center - l\4lc (v nadaljnjem besedilu:L4lc), sestava sveta pa se
uskladi z zakonom.

(2)

(3)

Naslov: Gr€soraiieva 20 25, p.p.633i rcor Ltubjana,5loven la
Teelon:01/473r000.Teefaks:01/a7316a7.Epoita;sp.Er@Cov.s.Spr€tnlnanov:http//wwwvrada.si



(2)

(3)

\4)

(1)

t.
(pe6at Sole)

Sola ima pe6at okrogle oblike, premera 35 mm
sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedez zavoda
mm z enakim besedilom.

.

ime in sede2)

lme lavnega vzgajno,zobrcZevalnega zavoda je: >Srednja poklicna jn tehniaka
Sola l\,4urska Sobota<.

Skrajiano ime Sole je: SPTS I\,4uiska Sobota

Sede2 Sole je v Murski Soboii.

Poslovni naslov Sole je: Solsko naselje '12, l\lurska Sobota.

z,grbom Republike Slovenije v
. Sola ima tudi pedat premera 20

lv.
(namen usianovitve)

(1)Sola je ustanovljena za opravtjanje javne sluzbe na podroaju vzgojno-
izobrazevalne dejavnosti za izobraievanje po javno-veljavnih izo*aievalnih
programih, ki jih v izvajanje doloai ministrstvo, pristojno za aolstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).

(2) Sola opravlja tudi druge programe jn naloge s podrodja praktibnega
usposabljanja dijakov in drugih udeleZencev izobrazevanja v procesu
vsezivljenjskega uaenja, opravlja raziskovalne in razvojne naloge na podrodju
dejavnosti, za katere izv4a izo*azevanje in druge dejavnosti, dolodene s tem
sKtepom.

(3) Sola opravlja svoje delavnosti na poslovnem naslovu in na drugih lokacijah.
Posamezne izobrazevalne 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 - deiavnosti

(deJavnosti javne sluzbe)

Sola opravlja javno slu7bo na naslednjih podrodjlh:
P/85.320 - srednjeSolsko poklicno in strokovno izobrazevanje in
R/91.01 1 - dejavnost knjiznic.



(2)

(1)

(4)

vt.
(dejavnost N4lC)

MIC opravlja naloge v zvezi s praktianim usposabljanjem dijakov in dtudentov
visjih in visokih strokovnih dol. pripravo kandidatov za mojstrsk'j. Cercvcdske
ozironla pos{ovoCske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnlh poklicnih
kvalifikacij, za opravljanje praktianega dela zakljudnih izpitov in poklicne marure,
usposabljanle zaradi potreb tehnoloikih sprememb v delovnih procesih in za
zviSevanje korkurendne sposobnosti z razvijaryem novih tehnologij, inovacrj in
raziskovanj ter opravlja druge storitve, dogovorjene med zavodom in partnerji
oziroma drugimi naro6niki.

Pri opravljanju dejavnosti l\,41C sodelujejo pravne in fizidne osebe, ki opravljajo
dejavnostj na podrodjih, za katere zavod izob"azuje (v nadaljnjem besedilu:
partnerji). Uresnidevanje interesov partnerjev prl izvajanju dejavnosii. upravljanju
in financiranju in druge medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s posebno
pogodbo. ee je predmet pogoclbe povezan z upravljanjem s premozenjem
zavoda, si mora zavod k taki pogodbi pridobiti soglasje ministra.

(3) Pa(nerji sodelujejo pri upravljanju MIC-a neposredno prek predstavnikov v
poslovnem odboru l\.4 lC.

Partnerji zagotavljajo sredstva za opravljanje dejavnosti l,4lC-a preko skupnega
financiranja projektov, zagotavljanja sirokovnjakov, matefialne infrastrukture,
pladila opravljenlh storitev in podobno.

N.4lC opfavlja naloge iz prejSnjih odstavkov tudi za druge iole v regiji oziroma
Sole, ki izvajajo enake ali sorodne programe. Medsebojne pravice in obveznosti v
zvezt z izv4anjem nalog med zavodom in drugimi Solami se uredto s pisnim
dogovorom oziroma pogodbo. de gre za medsebojne finanane obveznosti, ki jo
zavod po<lje ministfstvu, pristojnemu za srednje oziroma viSje Solstvo (v
nadaljnjem besedilu: minisirstvo). Pooblasdene osebe zavoda skrbijo za
pravoaasno obvesianje in usklajevanje nalog MIC z drugimi 5olami.

v .

(druge dejavnosti)

Sola lahko opravlja tudi dejavnosti, ki se ne izvajajo kot javna sluzba in so dolodene v
prilogi tega sklepa, kije njegov sestavni del. Te dejavnosti so namenjene opravljanju
dejavnostijavne sluzbe in izkoristku znanja ter sredstev s katerimi zavod rczpolaga.



C - organizacta in ofgani aol€

v l.
(organizacija Sole)

(1) V Soli je za izvajanje dela dejavnosti oblikovana organizacijska enota MlC.

(2) Ravnatelj lahko znotraj Sole organizira tudi notranje poslovne enote, de je to
potrebno zaradi racionalnejde in udinkovitejSe organizacije dela ozircma
izkoristka prostorskih in kadrovskih zmogljivosii, vrste programov ter drugih
dejavnosti 5ole.

tx.
(vodenje dole )

Organa vodenja Sole sta svet Sole in ravnatelj. Svet Sole je organ upravljanja aole.
Ravnateljje poslovodni organ in pedagoSki vodja sole.

1. Svet sole

X.
(sesiava sveia Sole)

Svet Sole ima 13 dlanov, in sicer:
- 3 predstavnike usianovitelja.
- 5 pfedstavnikov delavcev,
- 3 predstavnike starsev
- 2 predstavnika dijakov.

xt.
(imenovanje predstavnikov ustanoviielja)

(1) Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa
l\y'estna obdina Murska Sobota.

(2) En od predstavnikov ustanovitelja, ki ju imenuje Vlada Republike Slovenije, je
predstavnik delodajalcev s podrodja dejavnosti, za katere zavod izobrazuje kadre
oziroma socialnih partnerjev (v nadaljnjem besedilu: delodajalci). Predloge za
imenovanje predstavnika delodajalcev Sola uskladi z delodajalci in jih poslje
ministrstvu-

(3) Ce delodajalci ne predlagajo svojega predstavnika v tridesetih dneh po prejemu
pisnega poziva, ravnatelj o tem obvesti ministrstvo, ki poda predlog Vladi
Republike Slovenije za imenovanje obeh predstavnikov ustanovitelja.



xii.
(postopek volitev pred.tavr'kov delavcev in starSev)

(1) Pravico voliti in biti izvoljen v svet Sole (aktivno in pasivno vo|lno pravico) imajo
vsi delavci Sole razen ravnatelja in pomodnika ravnatelja.

(2) Vsi delavci Sole izvfSujejo svojo volilno pravico v okviru ene volilne enote, tako
da vsi volilni upravidenci lahko kandidirajo in voluo svoje kanCidaie z enotne
volilne liste.

(3) Predstavnike starsev voli svet starSev izrned kandidatov, ki jih lahko predlagajo
starsi na sestankih oddeldnih skupnosti neposredno ali prek svojih
predstavnikov v svetu siardev.

(4) Predstavnike dijakov volijo vsi dijaki, vpisani v Solskem letu v katerem se izvaja
volilni postopek, ne glede na to ali se izobrazujejo redno ali izredno.
Predstavnike dijakov v svet Sole izvolijo dijaki na neposrednih in tajnih volitvah z
liste kandidatov, kijo oblikuje dijaSka skupnost dijakov v 5oli.

(5) Svet Sole sprejme sklep o razpisu volitev oziroma imenovanjih v svet Soie 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
,']adinu glasovanja in ugotavljanju izidov glasovanja, o postopkih in primerih, ko
se volitve ponovijo in glede drugih postopkovnih vprasanj, potrebnih za izvedbo
voltlev.

(6) Predsednik sveta Sole najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove
prisiojne organe oziroma volilno telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo
svoje predstavnike v svet sole.

(7) Ce svei Sole ne izvede aktivnosti iz petega odstavka te todke oziroma ne opravi
dejanj, ki so potrebna za imenovanje oziroma izvolitev dlanov sveta Sole in
njegovo konstituiranje najkasneje v rokih, dolodenih s tern sklepom, opravi te
naloge v sedmih dneh po preteku rokov, doloaenih v skladu s tem sklepom,
ravnatelj Sole.

(B) Kandidate za alane sveta 5ole, predstavnike delavcev, lahko predlagajo
uditeljski zbor, zbor delavcev skupnih sluzb, sindikat ali najmanj '10 % vseh
delavcev. StarSi in dijaki lahko predlagajo svoje kandidate neposredno na zborih
skupnosti dijakov oziroma na sestankih sveta starsev ali roditeljskih sesiankih.
Predlagatelji oblikujejo pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem
predlaganega kandidata h kandidaturi ter s podpisom predlagateljev.

(9) Volitve predstavnikov v svet Sole so veljavne, ae se jih udelezi vea kot polovica
voiilnih upravidencev. lzvoljeni so kandidati, ki dobijo najvedje Stevilo glasov
volilnih upravidencev, ki se udeleZUo volitev.



(10) Ce se volitev ucjelezi manj upraviaencev, kot le dolodeno v prejanjem odstavku,
se volitve ponovijo. V ponovljenih voliwah so izvoljeni kandidati, ki dobijo vedino
glasov volilnih upravidencev, ki se volitev udelezijo.

(11) Ce imata dva ali vea kandidatov enako Stevilo glasov, se med njimi izbere
enega kandidata z zrebam. Zrebanje izvede volilna komisija, ki dolodi tuCi nadin
Zrebanja in ugotavlja izid.

(12) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah izdela
porodilo in ga predlozi predsedniku sveta Sole in ravnatelju.

(13) Ravnatelj je dolzan v roku 30 dni od dneva, ko prejme ustrezne akte o izvolitvi
ozirorna imenovanju dlanov sveta, sklicati konstitutivno sejo sveta 6ole. Clani na
konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in niegovega namestnika.
Mandat sveta pridne tedi z dnem konstiiuiranja sveta 5ole.

(14) Svet Sole se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih veaina
dlanov sveta Sole in se je iztekel mandat svetu prejinjega sklica. Svetu Sole
zadne teai mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen
dlan imenovan oziroma izvoljen. Clanu sveta, kije bil imenovan oziroma izvoljen
po konstituiranju sveta sole, se iziede mandat, ko se izteae mandat celotnega
sveta.

x t.
(preddasno prenehanje mandata alanu sveta Sole)

(1) Clanu sveta dole preddasno preneha mandat, de:
- je imenovan v drugo funkcijo, kije s to nezdruzljiva (npr. predstavnik delavcev

je imenovan za ravnatelja ali pomodnika ravnatelja),
- odstopi (npr. zaradi bolezni, daljse odsotnosti ali iz drugih razlogov, zaradi

katerih ne more ali ne Zeli ved opravliaiifunkciie dlana sveta sole),
- izgubi status, v katerem je bil izvoljen;
- je razresen ali
- mu preneha delovno razmerje v Soli.

(2) Clanom sveta Sole, katerih mandat je vezan na status, preneha mandat s
prenehanjem statusa. Predstavniku dijakov preneha mandat s izgubo staiusa
dijaka v soli, predstavniku starsev pa, ko preneha status dijaka njegovemu otroku
v Soli.

(3) Svet Sole na podlagi sklepa organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani
dlan razfesen, pisne odstopne izjave dlana oziroma porobila volilne komisije o

izidu glasovanja o razresitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prve, tretje ali
pete alineje prvega odstavka te todke sprejme ugotovitveni sklep, da je dlanu
prenehal mandat v svetu in dan pfenehanla.



(1)

XIV.
(posicpek imenovanja oziroma volitev nadomestnih dlanov sveta)

Ko svet Sole ugotovi, da je dlanu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih
drreh razpiie nadomestne voiitve, ae preneila mandat pfedstavniKu delavcev. Ce
preneha mandai drugem! predsiavniku, ravnatelj takoj o tenr pisno obvesti in
pozove organe oziroma volilno telo, pristojno za izvolitev oziroma imenovanje. da
v Lridi erih dneh izpeljelo postopek izvolitve nadonrestnega dlana oziroma
imenujejo d rugega predstavnika.

ee preneha mandat dlanu, imenovanemu izmed delodajalcev, ravnatelj pisno
pozove delodajalce, da v tridesetih dneh podajo predlog svojih predstavnikov. Ce
predloga ne podajo v navedenem roku, ravnatelj o tem obvesti ministrstuo, ki
Vladi Republike Slovenije predlaga kandidaie za imenovanje nadomestnega
dlana sveta Sole.

(2)

(3) Ne giede na prvi odstavek te todke, nadomestnih volitev ni treba izvesti, de je
prenehal mandat manj kot tretjini dlanov sveta in je do izteka mandata sveia manj
kot Sest mesecev.

(4) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo doloabe tega sklepa, ki se
nanaSaio na redne volitve.

XV.
(postopek razresiive dlanov sveta)

(1) Delavci, starSi in dijaki lahko v dasu mandata razreSijo svoje predstavnike v svetu
sole, de njihov pfedstavnik pri odlobanju krii predpise ali ne izpolnjuje obveznosti
alana sveta.

(2) Predstavnike ustanovitelja lahko razresijo prisiojni organi, ki so jih imenovali v
skladu s pravili o imenovanjih in razresitvah njihovih pfedstavnikov.

(3) Postopek razreiitve predstavnikov delavcev, starSev in diiakov se zadne, ko svet
Sole dobi pisni predlog za razresitev posameznega dlana doloaenega volilnega
telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu sole, ki ga s podpisom podpira
vsaj '10 % vseh volilnih upravidencev v zadevni volilni enoti oziroma telesu.

(4) Za postopek razresitve se smiselno uporabliaio dolodila, ki dolodaio pravila
volitev alanov sveta dole. O razlogih za razre6itev mora biti dlan sveta Sole

seznanjen pred zadetkom postopka razresitve. Ce alan sveta, za katerega se
predlaga razresitev, odstopi najkasneje do zadetka glasovanja o razreditvi, se
izpelje le postopek volitev nadomestnega alana.

(5) Predlagatelji za razresitev dlana sveta Sole morajo sodasno predlagati vsaj enega
kandidata za nadomestnega dlana sveia sole. Glasovanie o razresitvi in
glasovanje o volitvah nadomestnega dlana se skliae na isti dan. Volitve



nadomestnega alana se izvedejo takoj, ko volilna komisjja ugoiovi, da je pre.janji
alan razreien s potr€bro veaino glasrv. Clar sveta je razrosen Le je z.-r

razresitev glasovala vedina volilnih upfavidencev, ki so se udelezili glasovanja o
razresitvi, v nasprotnem primeru dlan sveta nadaljuje z rnandatom.

(6) Razresenemu dlanu sveta preneha n-larCat, r.dcicstnemu dlanu pa priine iea.i
z dnem. ko svet sole porrd porocilo volilre kom si e o vol Inen izidl /a,(ltet1v
in za izvolitev nadomestneqa dlana.

XVI-
(pravila odlodanja sveta)

('l) Svet Sole v okviru nalog, dolodenih z zakonom in drugimi predpisi, sprejema
svoje odloditve na nadin in po postopku ter v rokih, dolodenih s predpisi oziroma
akti poslovanja.

(2) Svet lahko zaseda, de je prisotna ved kot polovica dlanov in sprejema odlodiiev
z veaino glasov vseh alanov sveta.

(3) Sejo sveia praviloma sklicuje in vodi predsednik. v njegovi odsotnosti oziroma
nezmoznosti pa njegov namestnik (v nadaljnjem besedilu: sklicatelj seje).
Predlog za sklic seje oziroma dnevni fed seje lahko poda vsak alan sveta in
drugi organi iole, pobldo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.

(4) Pfedsednik sveta mora sklicati sejo praviloma v 30 dneh po prejemu vloge ali
predloga za sklic seje oziroma v najkrajsem moznem aasu, kadaf ociioda o
zadevah, za katere predpisi doloaajo krajse roke. Ce sklicatelj seje ne sklide v
skladu s prejsnjim odstavkom, jo lahko sklide alan sveta, de si za sklic seje
pridobi soglasje ved kot polovice dlanov sveta, ali ravnatelj Sole.

(5) Svet Sole dolodi nadin glasovanja pred zadetkom glasovanja o posamezni
zadevi, de to ni urejeno s poslovnikom.

(6) Na nadln, doloden v prejsnjem odstavku, svet dolobi druga pravila odlodanja (o
predbasnem ali naknadnem glasovanju, dopisni oziroma korespondendni seji, o
glasovanju v dveh krogih za primer neodloaenega rezultaia pri imenovanjih
oziroma volitvah in oodobno).

(7) ee predsednik sveta ne more voditi seje zaradi odsotnosti oziroma iz drugih
razlogov, jo vodi namestnik predsednika sveta. Ce niti namestnik ne more vodiii
seje, dlani sveta dolodijo, da jo vodi eden izmed prisotnih 6lanov sveta.

(8) Kadar svet odloda kot drugostopenjski organ, odlodi pred pribetkom obravnave
zadeve na zahtevo dlana, predsednika sveta ali druge osebe z vedino glasov
prisotnih alanov o izlo6itvi dlana, ki je v isti zadevi odloaal v organu Sole na prvi
stopnji ali de obsiajajo druge okolisdine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o
nepristranskosti dlana sveta v zadevi. Zoper sklep sveta v zvezi z izloaitvijo ni
pritoZbe.



(9) Na razloge za izloaitev je dolzan paziti in je za to odgovoren vsak dlan sveta
sam. Zahtevo za izloditev in razloge zanjo mora dlan sveta oziroma druga oseba
iz prejsnjega odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ko izve
za rczloge, najkasneje pa do konca obravnave zadeve, in sicer pred
glasovanjem o zadevi. Zahteva za izlo1ilev mofa vsebovati okoliSdine zaradi
katerih se zahleva izloaitev dlana.

(10) Svet Sole lahko v skladu s tem sklepom dolodi podrobnejsa pravila delovanja
sveta s poslovnikom

2. RavnateU Sole

XVII.
(pristojnosti ravnatelja)

(1) Ravnatelj Sole opfavlja naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja iolo,
- zagotavlja in odgovada za zakonitosi dela Sole in njenih organov,
- zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo 5ole,
- prio,avi predlog letnega delovnega naaria Sole. financnega nacrta.

razvojnega programa dela Sole in letnih porodil o delu Sole ter o
samoevalvaciji 5ole,

- Gzpoteja sredstva za plade. maierialne stroske, investicije, investicijsko
vzdrzevanje in posodabljanje izobrazevalnega procesa znotraj Sole,

- pripravi predlog nadstandardnih storltev izobrazevalnih programov 5ole,
- doloba pravila v zvezi z uporabo in hrambo pedatov Sole
- doloda ukrepe za varovanje osebnih podatkov v evidencah Sole in pooblasti

delavce za zbiranje in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi,
- dolodi sistemizacijo delovnih mest v doli,
- doloda plade delavcev dole,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci oziroma pogodbe o delu (podjemne

pogodbe),
- skrbi za dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev v Soli.
- skrbi za strokovno izobrazevanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljanje

delavcev 5ole.
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu strokovnih delavcev, spremlja

njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev Sole v nazive,
- odloda o napredovanju delavcev Sole v pladilne razrede,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili v skladu z normativi in standardi,
- odloda o krsitvah delavcev Sole in o njihovi odSkodninski odgovornosti,
- skrbi za sodelovanje Sole s starsi dijakov in jih obvesda o delu 6ole ter

pravicah in obveznostih dljakov,
- spodbuja in spremlja delo dijakov in udelezencev izobrazevanja odraslih,
- zagotavlja uresniaevanje pravic in dolznostj dijakov in drugih udelezencev

izobraievanla,
- zagotavlja vafnosl in zdravje pri delu v Soli v skladu s predpisi in ukrepi,



(9) Na razloge za izloaitev je dolzan paziti in je za to odgovoren vsak dlan sveta
sam. Zahtevo za izloditev in razloge zanjo mora dlan sveta oziroma druga oseba
iz prejsnjega odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ko izve
za rczloge, najkasneje pa do konca obravnave zadeve, in sicer pred
glasovanjem o zadevi. Zahteva za izlo1ilev mofa vsebovati okoliSdine zaradi
katerih se zahleva izloaitev dlana.

(10) Svet Sole lahko v skladu s tem sklepom dolodi podrobnejsa pravila delovanja
sveta s poslovnikom

2. Ravnatelj Sole

XVII.
(pristojnosti ravnatelja)

(1) Ravnatelj Sole opfavlja naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja iolo,
- zagotavlja in odgovata za zakonitosi dela Sole in njenih organov,
- zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo sole,
- prio,avi predlog letnega delovnega naaria Sole. financnega nacrta.

razvojnega programa dela Sole in letnih porodil o delu Sole ter o
samoevalvaciji 5ole,

- Gzpoteja sredstva za plade. maierialne stroske, investicije, investicijsko
vzdrzevanje in posodabljanje izobrazevalnega procesa znotraj Sole,

- pripravi predlog nadstandardnih storltev izobrazevalnih programov 5ole,
- doloba pravila v zvezi z uporabo in hrambo pedatov Sole
- doloda ukrepe za varovanje osebnih podatkov v evidencah Sole in pooblasti

delavce za zbiranje in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi,
- dolodi sisiemizacijo delovnih mest v doli,
- doloda plade delavcev dole,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci oziroma pogodbe o delu (podjemne

pogodbe),
- skrbi za dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev v Soli,
- skrbi za strokovno izobrazevanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljanje

delavcev 5ole.
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobrazevalnem delu strokovnih delavcev, spremlja

njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev Sole v nazive,
- odloda o napredovanju delavcev Sole v pladilne razrede,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili v skladu z normativi in standardi,
- odloda o krgitvah delavcev Sole in o njihovi odSkodninski odgovornosti,
- skfbi za sodelovanje Sole s starsi dijakov in jih obvesda o delu 6ole ter

pravicah in obveznostih dljakov,
- spodbuja in spremlja delo dijakov in udelezencev izobrazevanja odraslih,
- zagotavlja uresniaevanje pravic in dolznostj dijakov in drugih udelezencev

izobraievanla,
- zagotavlja vafnosl in zdravje pri delu v Soli v skladu s predpisi in ukrepi,



. obravnava pf.,Cl.ac o.lodaj€lcev in naroiiikov p.cdramov usposabljafj.,i v
I\,41C,

- predlaga progJanr priori'iei za financiranje iz sredstev, pridobljenih z
opravljanjem dejavnosti izven javne sluzbe oziroma ki se ne financ rajo iz
drZavnega pioraduna,

- daje mnenje in predloge organom zavoda v zvezi z njegovo dejavnostjo,
- zagotavlja sodelovanje paitnerjev in drugih uporabnikov stofitev N,4lC,

- daje mnenje k aktom in dokumentom drugih organov zavoda, ki so pomembni
za delovanje MIC in

- opravlja druge naloge, dolodene s pogodbo o socjelovanju paftnerjev in
drugim j akti zavoda.

XX.
(irrlenovanje in pristojnosti vodje MIC)

(1) Vodjo MIC imenuje ravnatelj.

(2) Vodja l\,41C:

- ofganizira, nadrtuje in vodi strokovno delo l\4lC terje odgovofen zanj,
- pripravi predlog programa razvola in letnega programa dela ter odgovarja

za njihovo izvedbo.
- odgovarja za uresniaevanje letnega programa dela, finandnega nabrta in

razvojnega programa l\,41C in pripravlja predlog leinega porodila,
- izdaja (podpisuje) javne listine (obvestila oziroma potrdila) v zvezi s

praktidnim usposabljanjem oziroma izvajanjem programa, katerega nosilec
je MlC,

- zagotavlja zakonitost dela MIC v okviru svojih pooblasiil,
- skrbi za kakovost izvedbe prograrna dela [,41C,

- sodelLje 7 oelodajalci v z\tezi z izvajan.err praklianega izo*aze,ra:|ja
oziroma usposabljanja,

- dolodi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pedatov N,4lC,

- odgovarja za namensko porabo finandnlh sredstev MIC in stvarnega
premo:enja, ki ga zavod uporablja za svoje dejavnosti.

- koordinira delo strokovnih aktivov MlC,
- spodbuja in spremlja delo dijakov oziroma Studentov ter udelezencev

izobfazevanja odraslih, ki se v njem usposabljajo;
- odgovoren je za uresnidevanje pravic udelezencev usposabljanja v MlC,
- ravnatelju Sole predlaga sistemizacijo delovnih mest l\,41C,

- ravnatelju Sole predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o
delu za delavce MlC.

- ravnatelju Sole predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinske
oziroma odSkodninske odgovornosti delavcev MlC,

- ravnatelju Sole predlaga napredovanje delavcev lvllC v pladilne razrede in
nazive,

- ravnatelju Sole predlaga visino plade delavcev MIC 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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(1)

(2)

XXI.
(strokovni aktivi N4lC)

Strokovni aktivi, ki jih sestavljajo strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju
posameznega programa oziroma projekia, opravljajo strokovne in razvojne naloge v
okviru pristojnosii MIC na posameznem programskem podrodju, opredeljenem v
programu razvoja N.4lC. V strokovnih aktivih delujejo strokovni deiavci MlC, vodje
strokovnih aktivov drugih 5ol, povezanih z dejavnostjo l,4lC in padnerji, stfokovnjaki s
h^<rmaTna^e n^dr^;il

4. Organiziranost dijakov

XXII.
(skupnost dijakov)

Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov, ki jo sestavljajo dijaki vseh
oddelkov in skupin iz vseh izobrazevalnih programov v 5oli. Skupnost dijakov
vodi odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavnikl vseh oddeldnih skupnosti in
je prisiojen za otganiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter
predstavljanje oziroma izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov.
Predsednrka odoora izvolijo cla'li tega organa izn.d sebe.

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

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

upravljanjem organom 5ole,
- dolodi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu Sole pri obravnavi zadev, ki

se nanaiajo na polozaj dijakov ali ki jih skupnost dijakov predlozi v
obravnavo,

- dolodi pravila delovanja skupnosti in njenih organov in
- opravlja druge naloge, dolodene z zakoni in drugimi predpisiter akti 6ole.

5. Na6in odlodanja organov 60l

XXIII,
(nadin odlodanja organov)

(1) Organi Sole odlodajo ln poslujejo na nadin in po postopku, dolodenem z
zakonom in poslovnikom organa.

Konstitutivno sejo organa Sole sklide
drugade, najkasneje v sedmih dneh
organa. Konstitutivno sejo vodi do
organa favnatell.

ravnatelj, de s tem sklepom ni dolodeno
po izvolitvi oziroma imenovanju dlanov

imenovanja predsednika oziroma vodje

(2)

1)



(3) Predlog za sklic seje cziroma dnevni red seje lahko poda vsak dlan organa in
drugi organi Sole, pobudo pa vsakdo, ki in]a neposreden intefes.

(4) Ce pravila odloaanja dfugilr organov Sole niso posebej oprecleljena v skladu s
prvim odstavkom te todke, se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za
delovanje svela iol€ v skladu s tem sklepon].

C - premoZenje in financiranie Sole

XXIV,
(premozenje Sole)

Sola uporablja stvarno nepremidno in premidno premozenje ter finandna sredstva v
obsegu in vrednosti, kot ga ie v knjigovodskih evidencah oziroma poroailih izkazala
na dan 31. decembra 2009.

XXV.
(uporaba in upravljanje s stvarnim premozenjem)

(1) Nepremidno stvarno premozenje, ki ga ustanoviteljica zagotovi 5o|| za izvajanje
njenih dejavnosti, se dolodi s posebnim sklepom. Premidno stvarno prernoZenje
Sole se lobeno evidentira v okvitu evidence osnovnih sredstev dole v skladu s
predpisi o radunovodstvu.

(2) Sivarno premozenje, ki si ga je oziroma ga pridobi Sola iz drugih vifov ne glede
na nadin pridobitve, se obravnava enako kot stvafno premozenje sole, ki ji ga
zagotovi ustanoviteljica.

(3) Sola vodi evidenco stvarnega premozenja iz prejsnjih odstavkov te todke in
podatke iz te evidence vsaj enkrat letno poslje prisiojnim organom v skladu s
predpisi.

(4) Sola uporablja stvarno premozenje za izy4anje cjejavnosti, dolodenih s tem
sklepom in ga je dolzna uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

(5) Sola lahko daje v uporabo stvarno premozenje v dasu, ko ga sama ne rabi za
izvajanje svoje dejavnosti oziroma najema prostore in opremo za izvajanje svole
dejavnosti v skladu s predpisi in s tem sklepom.

(6) Sola je dolzna obvesdati ministrsivo o stanju oziroma spremembah v zvezi s
stvarnim premozenjem in mu izroditi vse listine in druga dokazila, ki se nanaaajo
na gospodarjenje z njim zlasti pa o pravnih poslih iz prejSnjega odstavka.
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XXVI,
(viri financiranja dejavnosti Sole)

(1) Dejavnosti aole se financirajo iz drzavnega proraduna, prispevkov dijakov in
Crugih udelezencev izobraZevanja s prodajo storitev in izdelkov Sole iz
dejavnosii. dolodenih s tem sklepom, iz donacij, prispevkov sDonzorjev in iz
drugih virov

(2) Ustanoviieljica zagotavlja ioli sredstva za opravljanje javne sluibe, doloaene s
tem sl(lepom, v skladu s predpisi in izvedbenimi akti ministrstva.

XXVII.
(nadin porabe presezkov)

(1) Presezek prihodkov nad odhodki, ki jih pfidobi s prodajo proizvodov in storiiev,
ustvarjenih z opravljanjem vzgojno-izobrazevalne oziroma drugih dejavnosti v
skladu s tem sklepom, sola upofablja za namen, doloden v aktih poslovanja Sole
v sklaclu s predpisi.

(2) Presezek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz pravnih poslov iz XXV. todke tega
sklepa, iola uporchlja za pladilo materialnih stroskov, investicije in investicijsko
vzdrzevanje stvarnega premozenja in razvoj v skladu z letnim delovnim nadrtom
oziroma razvojnim programom Sole in predpisi.

XXVIII.
(fazpolaganje s sredstvi)

(1) Sola razpolaga s finandnimi sredsivi v skladu s predpisi in namenom, za katerega
jih je pridobila. Sredstva, pridobljena iz proraduna, Sola uporablja za namen,
dolo6en z akti financerja v okviru javne sluzbe. Sredsiva, pridobljena s prodajo
proizvodov in storitev na trgu, Sola uporablja za kritje stroskov izvajanja teh
dejavnosti vskladu s predpisi.

(2) Sredstva, pridobljena z donacijami, subvenc;jami oziroma iz drugih virov, Sola
uporablja v skladu z namenom, za katerega jih je pridobila.

XIX.
(obseg odgovornosti Sole)

Sola odgovarja za svoje obveznosti do visine finandnih sredstev, s katerimi lahko
razpolaga, ne glede na njihov vir.



1of ""g 
oogouoin';.ti ustanovjtetjice)

('1) Ustano"rieij,ca oogovatja za obvczt,osii sore, Ki s€ nanaiajo na tzvalanje lavne
sluzbe, do ViSine sredstev, ki jih v skladu z zakanom zagotavlja Sol za tzvalanje
javne sluzbe, kije dolodena s tem sklepom

(2) Ustanoviteljica odgovarja tudi za dfuge obveznosti iole, de je tako ooloaenc s
poseono pogootlo.

XXXI.
(pooblastila v pravnem prometu)

(1) Sola samostojno nastopa v pravnern prometu v okviru dejavnostj, dolodenih s
tem sklepom.

(2) Sola mora pred sklenitvijo pravnega posla o brezplacni pridobitvi stvarnega
premozenja pridobiti soglasje pristojnih organov ustanoviteljice.

xxx .

(vodenje radunovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

(1) Sola 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) Sola ima en podradun enotnega zakladniskega raduna driave, regisiriran pri
pfistojni upravi za javna pladila.

(3) Sola pripravi letna porodila o izvajanju dejavnosti v skladu s predpisi oziroma
izvedbenimi akti ministrstva in jih predlozi pristojnim organom ustanoviteljice v
predpisanih rokih.

D - javnost dela in poslovna tajnost

XXXIII.
0avnost dela)

('1) Delo Sole je javno. O delu dole obvesda javnost ravnatel.i ali oseba, ki Jo ta
pooblasti. Javnost dela Sole se zagotavlja s poroiili dijakom, udeleZencem
izobtaZevanJa odraslih in svetu starsev. O svojem delu Sola poroea starsem
preko sveta stariev najmanj dvakrat letno.

(2) Stardi, novinarji in drugi predstavnikj javnosti lahko prisostvuje1o vzgojno-
izobrazevalnemu delu Sole oziroma na sejah in drugih oblikah strokovnega dela
organov sole, de je tako dolodeno s predpisi.
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(3) ie javnost v skladu s predpisi ni izrecno izk,judena, lahko ravnatelj Sole odobri
prisotnost ob upostevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete
mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo znaaaj tajnosti.

XXXIV.
(varovanje poslovne tajnosti ozifoma osebnih pocjatkov)

(1) Ravnatelj in drugi delavci Sole mofajo varovati listine in podatke, do katerih
pridejo oziroma so z njimi seznanjeni, in so doloaeni za poslovno tajnosi
ozifoma vsebujejo osebne podatke.

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

(3) Za poslovno tajnosi se Siejejo podatki in dokumenti:
- ki so z zakonom in drugimi predpisi dolodeniza tajne,
- kijih pristojni organ Soledolodi zatajne,
- ki jih koi poslovno tajnost Soli poslje oziroma sporodi pfistojni organ ali druga

organizacija.

(4) Listine, ki vsebujejo infofrnacijo javnega znadaja, posreduje prosilcu v skladu s
predpis ravnarelj Sole ali od njega pooblaadena oseba.

E - prehodne in kondna dolodba

XXXV.
(pravna kontinuiteta Sole)

S tem sklepom Srednja poklicna in tehniska Sola Murska Sobota, kije bila vpisana v
sodni register pri Okroznem sodisdu v Murski Soboti pod 5t. Srg. 200200292 z dne 8.
novembra 2006, ohranja vse pravice in obveznosti, kot jih je imela do sedaj, v
pravnem prometu.

XXXVI.
(mandat ravnatelja)

Mandat ravnatelja Sole se ne glede na ta sklep nadaljuje do izteka.

XXXVII.
(mandat sveta dole)

Sedanji svet Sole ohranla dosedanjo sestavo do izteka njegovega tekodega mandata,
svet novega sklica pa se konstituira v skladu s tem sklepom.
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XXXVIII.
(prenehanle veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno -
izobrazevalnega zavoda )Srednja pokliana in tehniSka Sola l\,4urska Sobota( at.
01403-131l2AABl4 z dne 2 sepiembra 2008.

XXXIX,
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep zaane veljati z dnem sprejema.

PRILOGA:
- priloga iz Vll. toake sklepa

| "kt 
^"" tu""tt irl

mag. Helena KAMNAR
GENERALNA SEKRETARKA

PREJ N,4 EJ O:

- Srednja poklicna in tehniska Sola l\.4urska Sobota, Solsko naselje 12, 9000
Murska Sobota
Ministrstvo za Solstvo in Spod
lvlinistrstvo za finance
Ministrsivo za javno upravo
SluZba Vlade Republike Slovenije za zakonad{o
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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