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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Stevilka:
Ljubljana,

01403-9s12008/4
2. september 2008

Na podlagi 41. clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobralevanja
(Uradni list RS, 5t. 16/07 - uradno preci5ceno besedilo in 36/08) in 6. clena in Sestega
odstavka 21. 6lena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 3t. 24105 -
uradno predi5ceno besedilo) je Vlada Republike Slovenije dne 2. septembra 2008
sprejela

SKLEP' :31*#l!;Jiffi?iffi ??':"il?,?il'#:' li?;' ;il:: "
A - splo5ne dolodbe

L
(ustanoviteljstvo)

(1) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda "Srednja vzgojiteljska Sola
in gimnazija Ljubljana" (v nadaljnjem besedilu: Sola) je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice ustanoviteljice uresni6uje Vlada Republike Slovenije.

(2) Srednja vzgojiteljska Sola in gimnazija Ljubljana je pravna naslednica Sole,
ustanovljene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - izobra2evalnega zavoda

"srednja vzgojiteljska Sola in gimnazija Ljubljana" 5t. 022-01192-5 z dne 30. januarja
1992 ( s popravkom 5t. 601-1192 z dne 10. februarja 1992), ki je bila s Sklepom o
ustanovitvi javnega vzgojno - izobra2evalnega zavoda 'Srednia vzgojiteljska Sola in
gimnazija Ljubljana" 5t. 622-02198-62 z dne 6. januarja 2000 preoblikovana v zavod z
dvema organizacijskima enotama. S tem sklepom se zavod ponovno reorganizira v
enovit zavod (5olo) in sestava sveta ter druge reiitve uskladijo z zakonom.

i l.
(ime in sedeZ)

(1) lme javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda je: usrednia vzgoiiteliska Sola in
gimnazija Ljubljana<.

(2) Skraj5ano ime Sole je: SVSGL.
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(3) SedeZ Sote je v Ljubtjani.

(4) Poslovni nasrov sore je: Karderjeva prosCad 16, Ljubrjana.

i l t .
(pecat Sole)

Sola ima pedat okrogle oblike, premera 35 mm z grbom Republike Slovenije v sredini.Na obodu sta izpisana ime in sedeZ Sole. Sola ima"tudi pecai premera 20 mm z enakim
besedilom.

tv.
(namen ustanovitve)

(1) Sola je ustanovlien,a za opravljanje javne slu2be na podrocju vzgojno-izobraZevalne
dejavnosti za izobraZevanje po javno-veljavnih izobra2evdhih p-rogramih, ki jih v
izvajanje doloci ministrstvo, pristojno za Solsivo (v nadaljnjem besedilu:-ministrstvo).

(2) Sola opravlja tu,di druge programe in naloge s podrodja prakticnega usposabljanja*
dijakov in udeleZencev izobra2evanja odraslih kot udeleZenJev v procesu
vseZivljenjskega udenja, opravlja raziskovalne in razvojne naloge na podro6ju
dejavnosti, za katere izvaja izobralevanje in druge dejavnosti, Ootoeene s tem sklepom.

Lgl Sola opravlja svoje dejavnosti na poslovnem naslovu in na drugih lokacijah.
Posamezne izobrai.evalne programe oziroma druge dejavnosti lahko v sklidu s predpisi
izvala v sodelovanju z drugimi Solami in drugimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji
in tu j in i .

B - dejavnosti

V.
(dejavnosti javne sluZbe)

Sola opravlja javno sluZbo na naslednjih podrocjih:
- P/85.310 - srednje5olsko splo5no izobraZevanje,
- P185.320 - srednje5olsko poklicno in strokovno izobrazevanje in
- R/91.011 - dejavnost knjiZnic.

vt.
(druge dejavnosti)

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je Sola ustanovljena
oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoZenja, ki ga Sola
uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so dolodene v prilogi tega



sklepa, ki je njegov sestavni del.

C - organizacija in organi Sole

vil.
(organizacija 5ole)

Sola je organizirana kot enovit zavod, vendar lahko ravnatelj znotraj Sole organizira
notranje poslovne enote, de je to potrebno zaradi racionalnej5e in bolj udinkovite
organizacije dela in izkoristka prostorskih in kadrovskih zmogljivosti, vrste programov in
drugih spremljajocih sluZb ter drugih dejavnosti Sole.

v l i l .
(organi vodenja Sole)

Organa vodenja Sole sta svet Sole in ravnatelj. Svet Sole je organ upravljanja Sole.
Ravnatelj je poslovodni organ in pedago5kivodja Sole.

1. Svet zavoda
tx.

(sestava sveta Sole)

Svet Sole ima 9 6lanov, in sicer:
- 3 predstavnike ustanovitelja,
- 3 predstavnike delavcev in
- 3 predstavnike star5ev dijakov.

X.
(imenovanje predstavnikov ustanoviteljice)

(1) Dva predstavnika ustanoviteljice imenuje Vlada Republike Slovenije, enega pa

Mestna obdina Ljubljana.

(2) En od predstavnikov ustanoviteljice, ki ju imenuje Vlada Republike Slovenije, je

predstavnik delodajalcev oziroma socialnih partnerjev (v nadaljnjem besedilu: partnerji),

s katerimi Sola sodeluje. Predlog za imenovanje predstavnika partnerjev ravnatelj po5lie

ministrstvu, pristojnemu za Solstvo.

(3) ee partnerji ne predlagajo svojega predstavnika v tridesetih dneh po pre.lemut

iiin"g"'poziva, ravnatelj o-tem obveiti ministrstvo, ki poda predlog Vladi Republike

Slovenije za imenovanje obeh predstavnikov ustanoviteljice.



xt.
(postopek volitev predstavnikov delavcev in star5ev)

(1) Pravico voliti in biti izvoljen v svet Sole (aktivno in pasivno volilno pravico) imajo vsi
delavci Sole razen ravnatelja in pomo6nika ravnatelja.

(2) Vsi delavci Sole izvr5ujejo svojo volilno pravico v okviru ene volilne enote, tako da vsi
voli lni upravidenci lahko kandidirajo in voli jo svoje kandidate z ene in enotne voli lne l iste.

(3) Predstavnike star5ev voli svet star5ev izmed kandidatov, ki jih lahko predlagajo star5i
na sestankih oddelcnih skupnosti neposredno ali prek svojih predstavnikov v svetu
starSev.

(a) Svet Sole sprejme sklep o razpisu volitev oziroma imenovanjih v svet Sole in v njem
dolodi roke za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo volitev oziroma imenovanj in
imenuje voli lno 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 volitve ponovijo in glede
drugih postopkovnih vpra5anjih, potrebnih za izvedbo volitev v skladu z zakonom in tem
sklepom.

(5) Predsednik sveta Sole najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove
pristojne organe oziroma volilno telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje
predstavnike v svet 5ole.

(6) ee svet Sole ne izvede aktivnosti iz cetrtega oziroma petega odstavka te tocke
oziroma ne opravi dejanj, ki so potrebnd za imenovanje oziroma izvolitev dlanov sveta
Sole in njegovo konstituiranje najkasneje v rokih, dolocenih s tem sklepom, opravi te
naloge v sedmih dneh po preteku rokov, dolodenih v skladu s tem sklepom, ravnatelj
5ole.

(7) Kandid ale za 6lane sveta Sole, predstavnike delavcev, lahko predlagajo uditeljski
zbor, zbor delavcev skupnih sluZb, sindikat ali najmanj 10 "/" vseh delavcev zavoda.
Predlagatelji vloZijo pisni predlog kandidatov, ki ga morajo podpisati in predlo2iti pisno
soglasje predlaganih kandidatov h kandidaturi.

(8) Volitve predstavnikov v svet Sole so veljavne, 6e se jih udeleZi ved kot polovica
volilnih upravi[encev. lzvoljeni so kandidati, ki dobijo najvedje Stevilo glasov volilnih
upravidencev, ki se udeleZijo volitev.

(g) ee se volitev udeleZi manj upravidencev, kot je dolodeno v prej5njem odstavku, se

volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo vedino glasov

volilnih upravidencev, ki se volitev udeleZijo.

(10) ee imata dva ali ved kandidatov enako Stevilo glasov, se med njimi izbere enega

kandidata z Zrebom. Zrebanje izvede volilna komisija, ki dolodi tudi nacin Zrebanja in



ugotavlja izid.

(11) Voli lna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah izdela porocilo in
ga predloZi predsedniku sveta Sole in ravnatelju.

(12) Ravnatelj je dolZan v roku 30 dni od dneva, ko prejme ustrezne akte o izvolitvi
oziroma imenovanju dlanov sveta, sklicati konstitutivno sejo sveta Sole. elani na
konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Mandat
sveta pricne teci z dnem konstituiranja sveta Sole.

(13) Svet Sole se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih vedina dlanov
sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejSnjega sklica. Svetu Sole zadne teci
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
Sole, se iztede mandat, ko se iztede mandat celotnega sveta.

xil.
(preddasno prenehanje mandata 6lanu sveta Sole)

(1) elanu sveta Sole preddasno preneha mandat,6e:
-je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdruZljiva (npr. predstavnik delavcev je

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

more ali ne Zeli vec opravljati funkcije 6lana sveta Sole);
- izgubi status, v katerem je bil izvoljen;
-je razre5en ali
- mu preneha delovno razmerje v Soli.

(2) Predstavniku starSev je mandat vezan na status dijaka njegovega otroka in preneha
s prenehanjem statusa dijaka v Soli.

(3) Svet Sole na podlagi sklepa organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani dlan
razre5en, pisne odstopne ilave 6lana oziroma porodila volilne komisije o izidu
glasovanja o razre5itui ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prve, tretje ali pete alineje
prvega odstavka te toike sprejme ugotovitveni sklep, da je dlanu prenehal mandat v
svetu, pri 6emur ugotovi tudi datum prenehanja mandata.

xil t .
(postopek imenovanja oziroma volitev nadomestnih dlanov sveta)

(1) Ko svet ugotovi, da je 6lanu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih dneh
iazpi5e nadomlstne volitve, 6e preneha mandat predstavniku delavcev. ee preneha
mandat drugemu predstavniku, ravnatelj takoj o tem pisno obvesti in pozove organe
oziroma volilno telo, pristojno za izvolitev oziroma imenovanje, da v tridesetih dneh



izpeljejo postopek imenovanja ozi roma izvolitve nadomestnega 6lana.

(2) Ce preneha mandat 6lanu, imenovanemu izmed partnerjev, ravnatelj pisno pozove
partnerje, da v tridesetih dneh podajo predlog svojih predstavnikov, Ce predloga ne
podajo- v navedenem roku, ravnatelj o tem obvesti ministrstvo, ki Vladi Republike
Slovenije predlaga kandidata za imenovanje nadomestnega dlana sveta Sole.

(3) Ne glede na prvi odstavek te to6ke, nadomestnih volitev ni treba izvesti, 6e je

prenehai mandat manj kot tretjini dlanov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot
Sest mesecev.

@) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo dolocbe tega sklepa, ki se nana5ajo
na redne volitve.

XIV.
(postopek razre5itve 6lanov sveta)

(1) Delavci in star5i lahko v 6asu mandata razre5ijo svoje predstavnike v svetu Sole v
primeru, da njihov predstavnik pri odlocanju kr5i predpise ali ne izpolnjuje obveznosti
6lana sveta.

(2) Predstavnika ustanoviteljice oziroma lokalne skupnosti lahko razre5ijo pristojni
organi, ki so jih imenovali v skladu s pravili o imenovanjih in razre5itvah njihovih
predstavnikov.

(3) Postopek razre5itve predstavnikov delavcev oziroma star5ev se zadne, ko svet Sole
dobi pisni predlog za razreSitev posameinega 6lana dolodenega volilnega telesa ali pa
vseh njihovih predstavnikov v svetu Sole, ki ga s podpisom podpira vsaj 10 7" vseh
voli lnih upravidencev v dolodenem voli lnem telesu.

@) Za postopek razre5itve se smiselno uporabljajo dolodila, ki dolo6ajo pravila volitev
dfanov sveta $ole. O razlogih za_razreilitev mora biti 6lan sveta Sole seznanjen pred
zadetkom postopka razreSitve. ee clan sveta, za katerega se predlaga razre5itev,
odstopi najkasneje do zacetka glasovanja o razre5itvi, se izpelje le postopek volitev
nadomestnega 6lana.

(5) Predlagatelji za razrelitev dlana sveta Sole morajo sodasno predlagati vsaj enega
kandidata za nadomestnega dlana sveta 5ole. Glasovanje o razre5itvi in glasovanje o
volitvah nadomestnega dlana se sklide na isti dan. Volitve nadomestnega dlana se
izvedeio takoj po tem, ko volilna komisija ugotovi, da je prej5nii clan razre5en s potrebno

ve6ino glasov. Olan sveta je razreSen, de je za razreSitev glasovala vedina volilnih
upravi6encev, ki so se udeleZili glasovanja o razre5itvi, v nasprotnem primeru dlan sveta
nadaljuje z mandatom.

(6) Razre$enemu 6lanu sveta preneha mandat, nadomestnemu 6lanu pa pricne te6i z
dnem, ko svet zavoda potrdi porodilo volilne komisije o volilnem izidu za razre5itev in za



izvolitev nadomestnega 6lana.

XV.
(pravila odlo6anja sveta)

(1) 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, ie je prisotna ve6 kot polovica dlanov in sprejema odloditev z
vedino glasov vseh dlanov sveta.

(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti oziroma
nezmoZnosti pa njegov namestnik (v nadaljniem besedilu: sklicatelj seje). Predlog za
sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak 6lan sveta in drugi organi Sole,
pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.

(4) Predsednik sveta mora sklicati sejo praviloma v 30 dneh po prejemu vloge ali
predloga za sklic seje oziroma v najkraj5em moZnem 6asu, kadar odloca o zadevah, za
katere predpisi dolocajo kraj5e roke.

(5) ee sklicatelj seje ne sklice v skladu s prej5njim odstavkom, jo lahko sklide drug clan
sveta, de si za sklic seje pridobi soglasje ved kot polovice dlanov sveta, ali ravnatelj Sole.

(6) Svet Sole doloci nacin glasovanja pred za6etkom glasovanja o posamezni zadevi, 6e
to ni urejeno s poslovnikom.

(7) Na naiin, dolo6en v prej5njem odstavku, svet dolodi druga pravila odlodanja (o
predcasnem ali naknadnem glasovanju, dopisni oziroma korespondendni seji, o
glasovanju v dveh krogih za primer neodlodenega rezultata pri imenovanjih oziroma
volitvah in podobno).

(B) ee predsednik sveta ne more voditi seje -zaradi odsotnosti oziroma iz drugih
iaztogov, jo vodi namestnik predsednika sveta. ee niti namestnik ne more voditi seje,
6lani sveta dolodijo, da jo vodi eden izmed prisotnih dlanov sveta.

(9) Kadar svet odloda kot drugostopenjski organ, odlodi pred pri6etkom obravnave
zadeve na zahtevo 6lana, predsbdnika sveta ali druge osebe z ve6ino glasov prisotnih

dlanov o izlocitvi 6lana, ki je v isti zadevi odlocal v organu Sole na prvi stopnji ali ce

obstajajo druge okolisdine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o nepristranskosti 6lana sveta v

zadevi. Zoper sklep sveta v zrtezi z izloditvijo ni pritoZbe.

(10) Na razloge za izlocitev je dolZan paziti in je za to odgovoren vsak 6lan sveta sam'

Zahtevo za izlo6itev 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

iazioge, nalkasneje pa do konca obravnave zadeve, in sicer pred glasovanjem o zadevi'



Zahteva za izloditev mora vsebovati okoli5cine zaradi katerih se zahteva izloditev 6lana.

(1 1) Svet Sole lahko v skladu s tem sklepom doloci podrobnej5a pravila delovanja sveta
s poslovnikom.

2. Ravnatelj Sole
XVI.

(pri stoj nosti ravnatelja)

(1) Ravnatelj Sole opravlja naslednje naloge:
- zastopa in predstavlja 5olo,
- zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela Sole in njenih organov,
- zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo 5ole,
- pripravi predlog letnega delovnega nadrta Sole, finandnega nadrta, razvojnega

programa dela Sole in letnih porocil o delu Sole ter o samoevalvacij i Sole,
- razporeja sredstva za plade, materialne stro5ke, investicije, investicijsko vzdrZevanje

in posodabljanje izobralevdnega procesa znotraj Sole,
- pripravi predlog nadstandardnih storitev izobra2evalnih programov Sole,
- doloda 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,
- dolo6i sistemizacijo delovnih mest v Soli,
- doloda pla6e delavcev Sole,
- 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 j im svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev Sole v nazive,
- odloda o napredovanju delavcev Sole v pla6ilne razrede,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili v skladu z normativi in standardi,
- odloca o kr5itvah delavcev Sole in o njihovi od5kodninski odgovornosti,
- skrbi za sodelovanje Sole s star5i dijakov in jih obve5da o delu Sole ter pravicah in

obveznostih dijakov,
- spodbuja in spremlja delo dijakov in udeleZencev izobraZevanja odraslih,
- zagotavlja uresnicevanje pravic in dolZnosti dijakov in drugih udeleZencev

izobra2evanja,
- zagotavlja varnost in zdravje pri delu v Soli v skladu s predpisi in ukrepi,
- podpisuje iavne listine, kij ih izdaja Sola'
- skrbi za sodelovanje Sole z delodajalci, socialnimi in drugimi poslovnimi partnerji in

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

(2) Ravnatelj lahko imenuje pomodnika ravnatelja, de so za to izpolnjeni pogoji v skladu



z normativi. Ta pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog in ga nadomeSda v
6asu odsotnosti v okviru pisnega pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za opravljanje
posameznih nalog iz svoje pristojnosti pooblasti tudi drugega strokovnega delavca 5ole.

3. Strokovni in drugi organi Sole

XVI I .
(strokovni in drugi organi Sole)

(1) Strokovni in drugi organi Sole so:
- uditeljski zbor,
- programski uditeljski zbor,
- oddelcni uciteljski zbor,
* razrednik,
- strokovni aktivi,
- pritoZbena komisija,
* komisija za kakovost in
- svet star5ev.

(2) Organi iz prej5njega odstavka se oblikujejo v skladu s predpisi.

4. Organiziranost dijakov

xvilt.
(skupnost dijakov)

(1) Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov, ki jo sestavljajo dijaki vseh oddelkov
in skupin iz vseh izobraZevalnih programov v Soli. Skupnost dijakov vodi odbor
skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelcnih skupnosti in je pristoien za
organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter predstavljanje oziroma izvajanje
sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov. Predsednika odbora izvolijo dlani tega organa
izmed sebe.

(2) Skupnost dijakov ima naslednje pristoinosti:
- daje mnenje o kandidatih za ravnatelja Sole v postopku imenovanja ravnatelja Sole,
- daje mnenja in predlog e v zvezi z vzgojno-izobraievalnim delom in upravlianjem

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

nana5ajo na poloZaj dijakov ali kijih skupnost dijakov predloZi v obravnavo,
- doloci pravila delovanja skupnosti in njenih organov in
- opravlja druge naloge, dolodene zzakoni in drugimi predpisi ter akti Sole.

5. Nadin odlodania organov Sole



XIX.
(nadin odlodanja organov)

(1)Organi Sole odlodajo in poslujejo na na6in in po postopku, dolodenem z zakonom in
poslovnikom organa. ee organ Sole odlodanja ne uredi s poslovnikom, se smiselno
uporabljajo dolocila XV. todke tega sklepa.

(2) Konstitutivno sejo organa Sole sklice ravnatelj, de s tem sklepom ni dolodeno
drugade, najkasneje v sedmih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju dlanov organa.
Konstitutivno sejo vodi do imenovanja predsednika oziroma vodje organa ravnatelj.

(3) Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak dlan organa in drugi
organi Sole, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.

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

d - premoienje in financiranje Sole

XX.
(premoZenje Sole)

Sola uporablja stvarno nepremidno in premidno premoZenje ter finandna sredstva v
obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poroiilih izkazala na
dan 31. decembra2007.

XXI.
(uporaba in upravljanje s stvarnim premoZenjem)

(1) Nepremicno stvarno premoZenje, ki ga ustanoviteljica zagotovi Soli za izvajanje
njenih dejavnosti, se dolo6i s posebnim sklepom. Premidno stuarno premo2enje Sole se
lodeno evidentira v okviru evidence osnovnih sredstev Sole v skladu s predpisi o
radunovodstvu.

(2) Stvarno premoZenje, ki si ga je oziroma ga pridobi Sola iz drugih virov ne glede na

nadin pridobitve, se obravnava enako kot stvarno premoZenje Sole, ki ji ga zagotovi

ustanoviteljica.

(O) Sola vodi evidenco stvarnega premoZenja iz prei5njih odstavkov te todke in podatke

izie evidence vsai enkrat letno poSlje pristojnim organom v skladu s predpisi'

(a) Sola uporablja stvarno premoZenie zaizvalanje dejavnosti, dolo6enih s tem sklepom

in ga je dolZna uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja'

(5) Sola lahko daje v uporabo stvarno premoZenje v 6asu, ko ga sama ne rabi za



izvajanje svoje dejavnosti oziroma najema prostore in opremo za izvalan;e svoje
dejavnosti v skladu s predpisi in s tem sklepom.

(6) Sola je dolZna obve5cati ministrstvo o stanju oziroma spremembah v zvezi s
stvarnim premoZenjem in mu izroditi vse l istine in druga dokazila, ki se nanasajo na
gospodarjenje z njim zlasti pa o pravnih poslih iz prejsnjega odstavka.

XXII .
(viri financi ranja dejavnosti Sole)

(1) Dejavnosti Sole se financirajo iz drZavnega prora6una, prispevkov dijakov in drugih
udeleZencev izobralevanja, s prodajo storitev in izdelkov Sole iz dejavnosti, dolodenih s
tem sklepom, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

(2) Ustanoviteljica zagotavlja Soli sredstva za opravljanje javne sluZbe, dolodene s tem
sklepom, v skladu s predpisi in izvedbenimi akti ministrstva.

xxil l .
(nacin porabe preseZkov)

(1) PreseZek prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov in storitev,
ustvarjenih z opravljanjem vzgojno-izobra2evalne oziroma drugih dejavnosti v skladu s
tem sklepom, Sola uporablja za namen, dolo6en v aktih poslovanja Sole v skladu s
predpisi,

(2) PreseZek prihodkov nad odhodki, pridobljen iz pravnih poslov iz XXl. tocke tega
sklepa, Sola uporablja za pladilo materialnih stro5kov, investicije in investicijsko
vzdrZevanje stvarnega premoZenja in razvoj v skladu z letnim delovnim nadrtom
oziroma razvojnim programom Sole in predpisi.

XXIV.
(razpolaganje s sredstvi)

(1) Sola razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s predpisi in namenom, za katerega jih
je pridobila. Sredstva, pridobljena iz proraduna, Sola uporablja za namen, doloden z akti
financerja v okviru javne sluZbe. Sredstva, pridobljena s prodajo proizvodov in storitev
na trgu, Sola uporablja za kritje stroSkov izvajanja teh dejavnosti v skladu s predpisi.

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



XXV.
(obseg odgovornosti Sole)

Sola odgovarja za svoje obveznosti do vi5ine financnih sredstev, s katerimi lahko
razpolaga, ne glede na njihov vir.

XXVI.
(obseg odgovornosti ustanoviteljice)

(1) Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti Sole, ki se nana5ajo na izvajanje javne
sluZbe, do viSine sredstev, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja Soli za izvajanje javne
sluZbe, kije dolodena s tem sklepom.

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

XXVII .
(pooblastila v pravnem prometu)

Sola samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, dolodenih s tem
sklepom.

XXVII I .
(vodenje racunovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)

(1) Sola vodi ra6unovodske evidence in izdela letna porodila o finanCnem poslovanju v
skladu s predpisi o radunovodstvu in finan6nem poslovanju pravnih oseb javnega prava
ter navodili ministrstva.

(2) Sola ima en podradun enotnega zakladni5kega ra6una drZave, registriran pri pristojni
upravi za javna plaiila.

(3) Sola pripravi letna porocila 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 tainost

XXIX.
(javnost dela)

(1) Delo Sole je javno. O delu Sole obve5da javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ta pooblasti.

iavnost dela Soie se zagotavlja s porodili dijakom, udeleZencem izobraZevanja odraslih



in svetu star5ev. O svojem delu Sola poro6a starSem preko sveta star5ev najmanj
dvakrat letno.

(2) Star5i, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo vzgojno-
izobraZevalnemu delu Sole oziroma na sejah in drugih oblikah strokovnega dela organov
Sole, 6e je tako dolo6eno s predpisi.

(3) Ce javnost v skladu s predpisi ni izrecno izkljudena, lahko ravnatelj Sole odobri
prisotnost ob upo5tevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete
mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo znat{tajnosti.

XXX.
(varovanje poslovne tajnosti oziroma osebnih podatkov)

(1) Ravnatelj in drugi delavci Sole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo
oziroma so z njimi seznanjeni, in so dolo6eni 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 tajne,
- ki jih pristojni organ Sole dolodi za thjne,
- ki jih kot poslovno tajnost Soli po5lje oziroma sporodi pristojni organ ali druga

organizacija.

(4) Listine, ki vsebujejo informacijo javnega znadaja, posreduje prosilcu v skladu s
predpisi ravnatelj Sole ali od njega poobla5cena oseba.

E - prehodne in kondna dolodba

XXXI.
(organizacijske sPremembe)

(1) S tem sklepom se zavod reorganizira v enovit zavod tako, da se dosedanji
organizacijski enoti Vzgojiteljska Sola in Gimnazija ukineta. S tem prenehata funkciji

rainateljev obeh organizacijskih enot, funkcija direktorja pa se preoblikuje v funkcijo

ravnatelja enovite 5ole.

(2) Srednja vzgojiteljska Sola in gimnazija Ljubljana, ki je bila vpisana v sodni register pri

bXroZnem soOiSeu v quOllani poO St. Srg. 2003/08536 (5t. vloZka: 1/01280/00) zdne 17.

decembra 2003, ohranja vse pravice in obveznosti, kot jih je imela do sedaj, v pravnem

prometu.



XXXII .
(mandat direktorja oziroma ravnatelja)

Funkcijo ravnateljice Sole opravlja dosedanja direktorica do izteka njenega tekodega
mandata.

XXXII I .
(mandat sveta Sole)

Sedanji svet Sole ohranja dosedanjo sestavo do izteka njegovega tekodega mandata,
svet novega sklica pa se bo konstituiral v skladu s tem sklepom.

XXXIV.
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi
izobralevalnega zavoda "Srednja vzgojiteljska Sola in gimnazija
02/98-62 z dne 6. januarja 2000.

XXXV.
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep zadne veljati z dnem sprejema.-

lavnega vzgojno -
Ljubljana" 5t. 622-

PRILOGA:
- pri loga iz Vl. to6ke sklepa

PREJMEJO:

Srednja vzgojiteljska Sola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva plo56ad 16, Ljubljana
Ministrstvo za Solstvo in Sport
Ministrstvo za finance
SluZba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Predalid
SEKRETAR



PRILOGA

Druge dejavnosti Sole so:

|.156.102 - okrepdevalnice in podobni obrati,
l/56.290 - druga oskrba z jedmi,

!{!9 210 - pri loZnostna priprava in dostava jedi,
l/56.300 - streZba pijad,
J/58.190 - drugo zalo2niitvo,
M172.190 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podrodjih naravoslovja in

tehnologije,
Ml72-2O0 - raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in

humanistike,
M174.300 - prevajanje in tolmadenje,
M174.9o0 - druge nerazvr56ene strokovne in tehnidne dejavnosti,
Ni82.190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamidne pisarniske

dejavnosti,
N/82.300 - organiziranje razstav, sejmov in sredanj,
P/85.510 - izobralevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju Sporta in

rekreacije,
P/85.520 - izobra2evanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju kulture in

umetnosti,
P/85.590 - drugje nerazvr5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 - pomo2ne dejavnosti za izobraZevanje,
R/90.01 0 - umetni5ko uprizarjanje,
R/90.020 - spremljajoce dejavnosti za umetni5ko uprizarjanje,
R/90.030 - umetni5ko ustvarjanje,
R/90.040 - obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.130 - obratovanje fitnes objektov,,
R/93.190 - druge Sportne dejavnosti in
R/93.299 - drugje nerazvr5dene dejavnosti za prosti das.


