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ZAPISNIK

14. redne seje sveta zavoda Srednje elektro - radunalni5ke Sole Maribor, ki je bila v sredo, dne 6. 9.

2017 ob 15.30 v prostoru F'l, Smetanova 6, Maribor.

Prisotni: Zdravko Papii, Jemej Fegu5, Maja Krajnc, Benjamin Vergles, Miran Waldhtitter, mag.

Ivan KetiS, Bojan Horvat, Janez Kedek, Tatjana FrangeZ

Ostali: Irena SrSa Znidarid, Darko Romih, Suzana Pomer - drZavna notranja revizorka, Branka
Berglez, Marija JanZek

DNEVNI Rf,D:

l. Predlog in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 13. seje in dopisnih sej sveta zavoda
l. Poroiilo o opravljeni reviziji
4. Rokovnik za izvedbo volitev delavcev in diiakov v svet Sole
5. Razno

Ad/ | - predlog dnevnega reda se sprejme.

Ad/2 - zapisnik 13. seje sveta se spreime. Prav tako se potrdijo sklepi

74. sklep 14. dopisne seje z dne 20. 4. 2017 - v zvezi s popravkom Programa dela.kadrovskega in
finandnega nadrta StsRS Maribor za leto 2017 .

75. sklep 15. dopisne seje z dne 9.5.2017 : >V programu srednjega poklicnega izobra2evanja
radunalnikar se orneji vpis na 26 mest<.

76. sklep 16. dopisna seje z dne 19.6.2017 :< Svet zavoda v skladu z 48. dlenom ZOFVI sprejme
Program preseZnih delavcev v predlagani vsebini, ki je priloga zapisnika<.

Ad/3 - povzetek revizijskega porodilaje predstavila drZavna notranja revizorka ga. Suzana Pomer.

Itavnateljica je svet Sole seznanila z razlogi za narodilo notranje revizije. Nujno smo potrebovali
podatek. koliko imamo dejanskega preseZka prihodkov nad odhodki za zagotovitev sredstev za
projekt energelske sanacije.

Brez razprave.je bil soglasno sprejet

SKLEP ST. 77: Svet Sole se je seznanil z porodilom o opravljcni notranji reviziji SERS Maribor
za obdobie 2013 - 2016.



Svet Sole se strinja, da se ugotovljene napake, ki imajo vpliv na preseZek

prihodkov nad odhodki, odpravijo z popravljalnimi knjizbami v letu 2017, kot

je predlagano v porodilu.

Ad/4 - poslovna seketarka je podala informacijo , da 30. 9. 2017 potede mandat svetu Sole. Ker smo

zamudili 90 rok, ko svet Sole sprejme sklep o razpisu volitev je bila upoStevana 8. todka . I l.dena

Sklepa o ustanovitvi SERS Maribor, ki doloda, da v primeru, de svet Sole ne izvede aktivnosti oziroma
ne opravi dejanj, ki so potrebna za imenovanje oziroma izvolitev dlanov sveta Sole in njegovo konstituiranje v
navedenem roku, opravite naloge v sedmih dneh po preteku roka, kije doloden za svet 5ole, ravnateljica iole.

90 dnevni rokje zadel tedi 2. 7. 20 lT.Ravnatelj icaje v sedm ih dneh oziroma 7. 7. 201 7 spreiela sklep o razpisu

volitev v svet Sole za nov mandat.in dolodila rokovnik za izvedbo volitev, ki je priloga zapisnika. L 7 . 2017
je pisno pozvala ustanovitelja in lokalno skupnost k imenovanju njihovih predstavnikov.

SKLEP ST,78: Svet Sole se je seznanil, daje ravnateljica v skladu z 8. todko I 1. dlena Sklep

o ustanovitvi vzgojno-izobraLevalnega zavoda SERS sprejela sklep o razpisu

volitev predstavnikov ustanovitelja, delavcev, star5ev in dijakov v svet Sole in

dolodila rokovnik za izvedbo volitev.

Ad/5 - poslovna sekretarka je podala kratko informacijo o poteku postopka za izvedbo energetske

sanacije. Razlika med ocenjeno vrednostjo investicije in najugodnejSimi ponudbami v postopku

oddaje javnega narodila je pribliZno 100.000€, kar pomeni, da bo Soli potrebno zagotoviti manj

sredstev, kotje bilo predvideno v zadetku postopka.

Ravnateljicaje seznanila svet Sole, da bo ministerstvu predlagala v soglasje spremembe in dopolnitve
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest tako, da bi bila moLna zaposlitev na delovnem mestu uditelja
praktidnega pouka, organizatorja praktidnega pouka, organizatorja delovne prakse ter organizatorja
praktidnega izobruLevar4a v delovnem procesu (PUD) tudi z zahtevnostjo stopnje izobrazbe Vllll in

v|t2.

Sejaje bila zakljudena ob 16.15 uri.

Zapisala:

Marija JanZek
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