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B. 5  UPRAVNI ODBOR 
 
 

5.1 RELEVANTN DOLOČBE STATUTA  
 

 
12., 20., 21. in 27. člen Statuta Evropskih šol, 4. in 5. člen Protokola o ustanavljanju 
Evropskih šol in 2. člen dopolnila k  Protokolu o ustanavljanju Evropskih šol določajo 
sestavo, pooblastila in pristojnosti upravnih odborov. 
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5.2 DIREKTIVE, KI JIH JE IZDAL SVET GUVERNERJEV 1 
 

 
Svet guvernerjev je naglasil vlogo in sestavo upravnega odbora: 
 
Upravni odbor je organ, ki: 
 
 v okviru statuta, pravilnikov in odločitev sveta guvernerjev opredeli splošna pravila 

za šolo; 
 bdi nad izpolnjevanjem pravil; 
 sestavi proračun ter spremlja in nadzira njegovo porabo; 
 obravnava vse zadeve v splošnem interesu. 
 
Upravni odbor se sestane najmanj enkrat v semestru, kot določi predsednik. Na 
zahtevo treh članov se lahko skliče izredni sestanek UO.  
 
Upravnemu odboru predseduje predstavnik sveta guvernerjev. Ena izmed 
predsednikovih nalog je nadzor nad tem, da nobena odločitev upravnega odbora ne 
krši statutarnih določb, pravilnika ali odločitev sveta guvernerjev. 
 
V upravni odbor so vključeni tudi: 
 ravnatelj šole 
 dva predstavnika staršev 
 dva predstavnika zaposlenega osebja 
 predstavnik komisije Evropskih skupnosti 
 predstavniki organizacij ali medvladnih inštitucij, s katerimi je svet guvernerjev 

sklenil sporazum 
 predstavniki organizacij in inštitucij, za katere je pristojno zasebno pravo, in ki 

imajo sedež v svetu guvernerjev na podlagi sporazuma. 
 
Odločitve upravnega odbora se sprejemajo, kolikor le mogoče, s konsenzom. 
Poglavitni cilj upravnega odbora je "ustvarjanje ugodnega okolja in zadovoljivih 
materialnih pogojev za pravilno delovanje šole" (3. točka 21. člena statuta).  
 
V primeru odsotnosti predstavnika sveta guvernerjev, upravnemu odboru predseduje 
njegov namestnik, če pa tudi slednjega ni, predseduje predstavnik komisije Evropskih 
skupnosti. 
 
Upravni odbor lahko odloči, da na seja povabi učence ali njihove predstavnike ali pa, 
da posluša njihove pobude. 
 

                                                           
1 Letno poročilo sveta guvernerjev z dne 21. in 22. maja 1980, str. 58 in 59 


