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1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov in sprejme dnevni red v 
predlagani obliki. 

 
2. Potrditev novih članov Sveta šole 

Sklep št. 2: Svet šole je z javnim glasovanjem potrdil predstavnika dijaške skupnosti, Jano 
Žnidarič in Tilena Kocbeka v Svet šole. 

 
3. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 

Sklep št. 3: Svet šole sprejme zapisnik 6. seje Sveta šole v predlagani obliki. 
 

4. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
Sklep št. 4: Svet šole daje soglasje k imenovanju Komisije za izbiro plesne šole za Maturantski 

ples 2014 v naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 4. letnikov, 
predstavniki razrednih skupnosti 4. letnikov in razredniki 4. letnikov. Komisija izmed 
svojih članov izvoli predsednika in namestnika. 

 
5. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 

Sklep št. 5: Svet šole daje soglasje k imenovanju Komisije za izbiro agencije za izvedbo 
Maturantske ekskurzije 2014 v naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih 
skupnosti 3. letnikov, predstavniki razrednih skupnosti 3. letnikov in razredniki 3. 
letnikov. Komisija izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. 

 
6. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/2013 
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Ravnatelj predstavi Poročilo LDN-ja za preteklo šolsko leto. Izpostavi, da se učni uspeh dviguje, 
da je najslabši bil v šolskem letu 2008/2009. Pravi, da je realizacija pouka bila zadovoljiva, da je 
samo tu pa tam padla pod 95%, kar je posledica kakih bolniških odsotnosti, ni pa to bistvenega 
pomena. Izpostavi še fantastične rezultate mature 2013, saj je naša šola nad slovenskim 
povprečjem po številu doseženih točk. Fenomenalni so tudi letošnji rezultati mature v programu 
Predšolska vzgoja, saj je kar pet od dvanajstih zlatih maturantk doseglo vse točke.  
Sklep št. 6: Svet šole je, na osnovi poročila ravnatelja, sprejel Poročilo LDN Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2012/2013. 
 

7. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/2014 
Ravnatelj na kratko izpostavi bistvene točke LDN-ja za to šolsko leto.  
Svet šole seznani s skupno nabavo učbenikov in delovnih zvezkov za 1. letnike, s čimer se je cena 
šolskih potrebščin približno znižala za 15% ter s terminskim planom dogodkov in racionalizacijo 
stroškov obveznih ekskurzij ter s tem skuša pojasniti očitke nekaterih staršev, da je GFML draga 
šola. Prav tako pravi, da je izziv, da bi obvezne ekskurzije v prihodnje bile brezplačne, a je to 
predvsem odvisno od financ, ki jih bo v prihodnje zagotovilo MIZŠ. 
Ravnatelj na kratko predstavi pestro ponudbo izbirnega dela. Dijaki lahko letos kot 3. tuji jezik 
izbirajo med španščino in ruščino, ni pa več izbirnega predmeta študij okolja, saj je bilo zanj 
premalo zainteresiranih kandidatov, omejitev je namreč bila, da za izvajanje, izbirni predmet mora 
izbrati vsaj 15 dijakov. Kot izbirni predmeti so tudi t. i. poudarjeni predmeti, ni pa to priprava na 
maturo. Zelo popularna je tudi priprava za pridobitev DSD. 
Nagibi so, da bi tudi španščina, tako kot francoščina, bila kot 2. tuji jezik, saj je zanimanje pri 
dijakih veliko. 
Ravnatelj zbrane seznani še z uskladitvijo meril za preverjanje in ocenjevanje znanja glede na 
program. 
Sklep št. 7: Svet šole je, na osnovi poročila ravnatelja, sprejel Letni delovni načrt Gimnazije 

Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2013/2014. 
 

8. Načrt vpisa v šolskem letu 2014/2015 
Ravnatelj Svet šole seznani, da se bo za šolsko leto 2014/2015 na MIZŠ dalo predlog za vpis v 
naslednjem obsegu: 

• splošna gimnazija   112 dijakov in dijakinj, 
• umetniška gimnazija  28 dijakov in dijakinj, 
• program predšolske vzgoje  28 dijakov in dijakinj, 
• maturitetni tečaj   36 dijakov in dijakinj. 

Članico Sveta šole ga. Marijo Gjerkeš Dugonik zanima, kako se bo poskrbelo za obveščanje 
javnosti o novem oddelku ter hkrati ravnatelju čestita za nov podvig. 
Ravnatelj ji odgovori, da so z ravnatelji pomurskih osnovnih šol že potekali razgovori glede 
predstavitve novega oddelka, prav tako se bo na delavnicah za nadarjene osnovnošolce pripravila 
promocija, potem preko časopisov, radia itd.  

Sklep št. 8: Svet šole soglaša k načrtu vpisa v šolskem letu 2014/2015. 
 

9. Šolski sklad 2012/2013 in 2013/2014 
Ravnatelj člane Sveta šole seznani, da bi se prejšnje šolsko leto moralo zbrati  23.340,00 €. Po 
podatkih računovodske službe pa je bilo od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 zbranih 19.803 € ali 84,8% 
planiranega. 
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Poraba za / iz Šolskega sklada GFML Skupaj 

• mesečnik GFML 7.000 € 8.924 € 15.924 € 

• generacijska knjiga 10.000 € 12.681 € 22.681 € 

• vse fotokopije za pouk – 100.000 x 0,05€ 2.803 € 5.819 € 8.622 € 

SKUPAJ 19.803 € 27.424 € 47.227 € 

 
Sklep št. 9: Svet šole je, na osnovi poročila ravnatelja, sprejel poročilo o porabi zbranih sredstev 

iz šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013. 
 
Ravnatelj Svet šole seznani o planiranih stroških porabe zbranih sredstev iz šolskega sklada za to 
šolsko leto. 
 

Predlog  investicije Namen Planirana poraba 

Glasila (literarno in humanistično) vsem dijakom 6.660,00 € 

Letopis GFML vsem dijakom 11.000,00 € 

Fotokopije vsem dijakom 5.000,00 € 

SKUPAJ  22.660,00 € 

 
Sklep št. 10: Svet šole je, na osnovi predloga ravnatelja, sprejel predlog porabe zbranih sredstev 

iz šolskega sklada v šolskem letu 2013/2014. 
 

10. Imenovanje Komisije za varstvo pravic 
Ravnatelj predlaga, da se za obravnavo pritožb dijakov programa predšolske vzgoje na podlagi 80. 
člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Ur. l. RS, št.79/06)  oblikuje 
naslednja Komisija za varstvo pravic. 
Sklep št. 11: Svet šole, na predlog ravnatelj,a imenuje Komisijo za varstvo pravic v naslednji 

sestavi: 
1. Predsednica: Barbara Špilak, strokovna delavka šole; 
2. Članica: Natalija Horvat, strokovna delavka šole; 
3. Članica: Tatjana Rozmarič Poštrak, strokovna delavka šole; 
4. Članica: Mojca Vizjak Horvat, strokovna delavka šole; 
5. Zunanja članica komisije: Gabrijela Kuhar, vzgojiteljica v vrtcu Veržej. 

Članico Sveta šole ga. Marijo Gjerkeš Dugonik zanima, zakaj v komisiji ni več zunanjih članov. 
Ravnatelj ji odgovori, da tako sestavo predpisuje Zakon. 
 

11. Imenovanje Pritožbene komisije 
Ravnatelj predlaga, da se za obravnavo pritožb dijakov gimnazijskega programa na podlagi 41.c 
člena Zakona o gimnazijah (ZGimUPB1, Ur. l. RS, št.12/1996, 59/2001, 115/2006, 1/2007) 
oblikuje naslednja Pritožbena komisija.  
Sklep št. 12: Svet šole, na predlog ravnatelja, imenuje Pritožbeno komisijo v naslednji sestavi: 

1. Predsednik: Franc Čuš, strokovni delavec šole; 
2. Članica: Liana Miholič, strokovna delavka šole; 
3. Članica: Anita Šimonka, strokovna delavka šole; 
4. Član: Jernej Jakelj, strokovni delavec šole; 
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5. Zunanji član komisije: Darko Petrijan, ravnatelj Ekonomske šole M.Sobota. 

Članico Sveta šole ga. Petro Mlinarič Jager zanima ali je na šoli uveden program mediatorstva. 
Ravnatelj ji odgovori, da ne, ker se na šoli ne srečujejo s tovrstnimi problemi, pa tudi ti projekti 
preveč stanejo. 

 
12. Imenovanje Komisije za odpis dolgov dijakov 

Ravnatelj predlaga naslednjo sestavo Komisije za odpis dolgov dijakov: 
1. Lilijana Fijavž, strokovna delavka šole; 
2. Martina Domajnko, strokovna delavka šole; 
3. Mojca Vizjak Horvat, strokovna delavka šole; 
4. predsednica dijaške skupnosti; 
5. namestnica dijaške skupnosti. 

Sklep št. 13: Svet šole, na predlog ravnatelja, imenuje Komisijo za odpis dolgov dijakov v 
predlagani sestavi. Komisija izmed svojih članov izvoli predsednika in sprejme 
poslovnik o svojem delovanju v tekočem šolskem letu. 

 
13. Rebalans finančnega plana za leto 2013 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je z okrožnico št.: 406-38/2013/4 z dne 2. 8. 2013, 
dalo navodila za izdelavo rebalansa finančnih načrtov. Na osnovi tega smo pristopili k izdelavi 
rebalansa. Kot gradivo pa prilagamo izhodišča MIZŠ-ja in pojasnilo. 
Sklep št. 14: Svet šole potrjuje predlog predlaganih sprememb finančnega načrta šole oz. 

rebalansa finančnega načrta za leto 2013. 
 

14. Obravnava Revizijskega poročila za poslovno leto 2012 
Na podlagi sklenjene Pogodbe o opravljanju notranje revizije, je bila izvedena notranja revizija za 
leto 2012, ki ga je izvedlo podjetje Audit-in d.o.o. Povzetek ugotovitev in priporočil je v prilogi. 
Članico Sveta šole ga. Marijo Gjerkeš Dugonik zanima, katere so konkretne nepravilnosti, ki jih 
revizorka odkrije. Ravnatelj ji pojasni na konkretnem primeru. 
Članico Sveta šole, ga. Petro Mlinarič Jager pa zanima, zakaj šoli revizorja ne zagotovi MIZŠ. 
Ravnatelj ji odgovori, da tega MIZŠ žal ne ponuja. 
Sklep št. 15: Svet šole na osnovi predloženih ugotovitev in priporočil zadolžuje ravnatelja šole, da 

vsa predlagana priporočila upošteva in odpravi nepravilnosti. 
 

15. Šolska pravila 
Pravilnik je bil dopolnjen predvsem v smislu novih IKT in kipcev. Dopolnitve so razvidne iz 
gradiva, saj so dopolnila osenčena. 
Članica Sveta šole, ga. Marija Gjerkeš Dugonik, opozori, da naj se pravilno zapiše 68. člen 
Šolskih pravil (odločanje o pritožbi), kjer se naj zapiše, da je odločanje o pritožbi v pristojnosti 
Pritožbene komisije in ne Sveta šole. 
Sklep št. 16: Svet šole daje soglasje k dopolnitvam Pravilnika o šolskem redu. 

 
16. Pravilnik o šolski prehrani 

Pravilnik je bil dopolnjen predvsem v smislu novega načina naročanja malic, kar je posledica 
uvedbe E-asistenta. 
Ravnatelj pove, da je v prihodnosti planirano elektronsko faktoriranje položnic. 
Sklep št. 17: Svet šole daje soglasje k dopolnitvam Pravilnika o šolski prehrani. 
 

17. Pravilnik o izobraževanju odraslih 
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Glede na to, da uvajamo samoizobraževalno obliko izobraževanja, smo morali tudi spremeniti 
Pravilnik o izobraževanju odraslih. Predlog oz. dopolnitve pravilnika so signirane. 
Sklep št. 18: Svet šole daje soglasje k dopolnitvam Pravilnika o izobraževanju odraslih. 
 

18. Dopolnitev cenika 
Predlaga se nova postavka in sicer vpisnina v maturitetni tečaj. 
Sklep št. 19: Svet šole daje soglasje k dopolnitvam cenika za šolsko leto 2013/2014. 
 

19. Razno 
Ravnatelj članom Sveta staršev pojasni medijsko gonjo, ki jo je GFML bila deležna pretekle dni. 
Sprva pojasni, da navedeni podatki glede porabe sredstev niti niso točni, da je bilo porabljenega 
manj denarja, kar je tudi vidno na fotokopijah računov, ki si jih lahko ogledajo, če želijo. Pravi, 
da je z denarjem v bistvu ravnal gospodarno, saj je z enkratno naročitvijo posameznega izdelka 
zagotovil količinski popust, ter da je ves ta material predviden za porabo naslednjih 10 let, do 
naslednje obletnice. Pojasni tudi, da je za to bil porabljen denar, ki ga šola zasluži na trgu in ne 
sredstva, ki jih dobi od države. Prav tako šola veliko stori na prepoznavnosti in pripadnosti, zato 
se dijakom ob krstu podelijo kravate in majice. Pojasni tudi navedbo medijev glede nedostopnosti 
za pojasnilo in izjavo, saj pravi, da zahteve, prošnje za pojasnilo ni prejel niti po e-mailu niti po 
mobitelu, ter da navedba, da ne dviguje telefona ne vzdrži, saj pač ne more biti ves čas prisoten v 
svoji pisarni, kjer je evidentiran le en zgrešeni klic s strani medijev.  
Tudi predstavnik dijaške skupnosti Tilen Kocbek pritrdi ravnatelju, da je prepoznovnanost, ko 
kdaj kje dijaki nastopajo in predstavljajo šolo zelo pomembna. 

 
 
 
 
Sestanek Sveta šole se je zaključil ob 20. 30 uri. 
 
 
 
Zapisali:  Ravnatelj:   Predsednica Sveta šole: 
Karmen Stolnik  Zvonko Kustec Suzana Rauter 
 
 

  

Katja Erjavec   
 
 
    
 
Priloge: 
Priloga 1 – lista prisotnosti s podpisi 
Priloga 2 - gradivo 
 
 

 
 


