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1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Prisotni so bili naslednji člani Sveta šole: ga. Danica Balažic, ga. Brigita Čeh, ga. Gabrijela Kuhar 
(predstavniki staršev), ga. Silva Perčič (predstavnica lokalne skupnosti), ga. Marija Gjerkeš-
Dugonik (predstavnica ustanovitelja vlade RS), ga. Suzana Rauter (predsednica Sveta šole), ga. 
Tanja Bigec, g. Andrej Kos, g. Simon Ülen (predstavniki zavoda), Jana Žnidarič in Tilen Kocbek 
(predstavnika dijakov).  
Opravičeno pa sta bili odsotni ga. Petra Mlinarič Jager (predstavnica ustanovitelja vlade RS) ter 
ga. Tatjana Rozmarič Poštrak (predstavnica zavoda). 
G. ravnatelj Zvonko Kustec zbranim predstavi tudi dve novi pripravnici, Sandro Pučko in Metko 
Smodiš. 

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

predlagani obliki.  
 

2. Potrditev zapisnika prvega sestanka in korespondenčne seje Sveta šole 
Ga. Marija Gjerkeš-Dugonik opomni, da bi na vabilu moral biti podpis ga. predsednice Sveta šole 
in ne g. ravnatelja, ter da tudi na zapisniku prvega sestanka, z dne 27. 9. 2013, podpis g. 
ravnatelja ni potreben. Ga. predsednica Sveta šole ji zagotovi, da bo v prihodnje ta lapsus 
odpravljen. 
G. ravnatelj Zvonko Kustec pojasni vzrok sklica korespondenčne seje z dne 15. 1. 2014 in njen 
pomen. 
 

Sklep št. 2: Svet šole sprejme zapisnik 1. sestanka Sveta šole v šolskem letu 2013/14, z dne 27. 9. 
2013, v predlagani obliki. 

Sklep št. 3: Svet šole sprejme zapisnik korespondenčne seje Sveta šole v šolskem letu 2013/14, z 
dne 15. 1. 2014, v predlagani obliki. 

 
3. Obravnava inventure za leto 2013 

G. ravnatelj Zvonko Kustec povzame potek inventure 2013 ter opomni na Revizijsko poročilo 
2012, katerega je Svet šole že obravnaval. Predstavi in pojasni predlog odpisa knjižničnega 
gradiva ter predlog odpisa osnovnih sredstev. 
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Posamezne komisije so namreč predlagale naslednjo uskladitev z dejanskim stanjem: 
 
Odpis neknjižnega gradiva v vrednosti: 724,83 € 
Odpis knjižnega gradiva v vrednosti: 19.217,89 € 
Odpis retrospektivnega gradiva v vrednosti: 242,60 € 
SKUPAJ knjižno gradivo v vrednosti: 20.185,32 € 
Odpis osnovnih sredstev v vrednosti: 14.852,60 € 
SKUPAJ: 35.037,92 € 
 
Ga. Marijo Gjerkeš-Dugonik zanima vrednost odpisa osnovnih sredstev, zakaj je le-ta enaka 
nabavni ceni. Ga. računovodkinja Brigita Berič ji pojasni, da podatki iz predloga za odpis 
vsebujejo nabavno in odpisano vrednost. Iz podatkov je razvidno, da so vsa sredstva v celoti 
amortizirana in nimajo sedanje vrednosti, zato sta nabavna in odpisana vrednost enaki. 
Ga. predsednico Sveta šole Suzano Rauter zmoti izraz »terjatev do kupcev«, ter predlaga izraz 
»terjatev do uporabnikov«, vendar ji g. ravnatelj Zvonko Kustec pojasni, da je slednje 
računovodski izraz. Ga. Marijo Gjerkeš-Dugonik pa bolj zmoti višina terjatev, saj ta znaša 
53.049,66 €. Ga. računovodkinja Brigita Berič ji pojasni, kaj vse se za to številko skriva, ter da so 
v tem znesku zajete tudi še nezapadle terjatve iz naslova učbenikov in delovnih zvezkov za 1. 
letnike. 
 
Sklep št. 4: Svet šole je, na osnovi predstavitve in predloga ravnatelja, dal soglasje k odpisu 

knjižničnega gradiva v skupni vrednosti 20.185,32 €. 
Sklep št. 5: Svet šole je, na osnovi predstavitve in predloga ravnatelja, dal soglasje k odpisu 

osnovnih sredstev v skupni vrednosti 14.852,60 € (nabavna in odpisana vrednost sta 
enaki; sredstva imajo sedanje oz. knjižne vrednosti). 

Sklep št. 6: Svet šole je, na osnovi predstavitve in predloga ravnatelja, zadolžil računovodstvo, da 
poskrbi, da se terjatve do kupcev, v vrednosti 53.049,66 €, pooravnajo do konca 
poslovnega leta 2014. 

 
4. Obravnava Poslovnega poročila za leto 2013 

G. ravnatelj Zvonko Kustec je prisotnim članom Sveta šole predstavil poslovni del Poslovnega 
poročila 2013, računovodkinja ga. Brigita Berič pa računovodski del Poslovnega poročila 2013. 
G. ravnatelj Zvonko Kustec je izpostavil, da sta se, ker so poslovni rezultati to omogočali, s tem 
šolskim letom uvedli dve novosti, in sicer brezplačne obvezne ekskurzije za vse dijake ter nabava 
učbenikov in delovnih zvezkov za 1. letnik po nižji ceni in možnostjo plačila v večih obrokih. 
Predstavnika dijakov Tilena Kocbeka zanima, če je slednje bilo možno v obeh programih in g. 
ravnatelj mu pritrdi. 
Ga. Silvo Perčič pa zanima, zakaj je indeks pri neobveznih ekskurzijah tako visok. G. ravnatelj 
Zvonko Kustec ji pojasni, da so tukaj zajete tudi ekskurzije, katere si dijaki »priborijo oz. 
prislužijo« na raznih šolskih prireditvah, kot je recimo tekmovanje za najboljši razred na 
kulturnem maratonu. 
Računovodkinja ga. Brigita Berič prisotne člane Sveta šole prav tako seznani z uskladitvijo glavne 
knjige z analitično evidenco – registrom osnovnih sredstev. Neusklajenost se je v poslovnih 
knjigah namreč pojavljala vse od prevzema del v računovodstvu in vodenja zavoda s strani 
sedanjega ravnatelja. S slednjo uskladitvijo se je Svet zavoda tudi strinjal. 
Zaradi težav v računovodstvu, s pričetkom konca devetdesetih let in začetku 21. stoletja, se 
osnovna sredstva namreč niso zavedla v register osnovnih sredstev. Teh težav se v vseh teh letih 
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nikakor ni uspelo odpraviti, zato je zavod z letom 2013 uskladil evidenco na osnovi popisa. 
Sredstva sklada se na tej osnovi zmanjšajo za 84.797,75 €. Ta znesek je pravzaprav amortizacija 
skozi leta, od same nabave, ker pa sredstva niso bila zavedena v register, se sproti niso 
amortizirala. 
Sklep št. 7: Svet šole je, na osnovi poročila ravnatelja in računovodkinje, sprejel Poslovno 

poročilo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2013. 
 

5. Obravnava Vsebinskega in finančnega načrta za leto 2014 
G. ravnatelj Zvonko Kustec je zbranim predstavil vsebinski del Vsebinskega in finančnega načrta 
2014, ga. računovodkinja Brigita Berič pa računovodski del Vsebinskega in finančnega načrta 
2014. Pri pripravi slednjega so bila upoštevana Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 
2014 ter Navodila za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2014, ki so nam bila 
posredovana s strani MIZŠ z dne 24. 12. 2013. Prav tako je bil upoštevan tudi Sklep o določitvi 
cen programov srednjega šolstva za proračunsko leto 2014 (št. sklepa: 410-125/2013/2). 
 
Sklep št. 8: Svet šole je, na osnovi predstavitve ravnatelja in računovodkinje, sprejel Vsebinski in 

finančni načrt Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2014. 
 

6. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 
Na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 
področja šolstva (Ur. l. RS, št. 6/12) je Svet zavoda ugotovil, da je ravnatelj dosegel 100% 
vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  
 

Sklep št. 9: Svet šole je, na osnovi Letnega poročila za leto 2013, določil 100% vrednosti meril za 
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.  
 

7. Razno 
Ga. Marija Gjerkeš-Dugonik izrazi mnenje, da je Svet zavoda s takim poslovanjem lahko 
zadovoljen in izreče g. ravnatelju pohvalo, da so že toliko programov uspešno pripeljali do konca. 
Ob tem pa jo zanimajo informacije glede »bitke« z Gimnazijo Ptuj o umetniškem oddelku 
gimnazije, saj želi informacije slišati iz »prve roke«, ne samo iz medijske reprezentacije. 

G. ravnatelj Zvonko Kustec ji pojasni, da s slednjo gimnazijo nikoli nismo bili konkurenti. Prav 
tako ji pojasni, kako je predlog vpisa in kasneje njegova odobritev s strani MIZŠ potekala. 

 
Sestanek Sveta šole se je zaključil ob 17. 45 uri. 
 

 
Zapisala:  Predsednica Sveta šole: 

Karmen Stolnik  Suzana Rauter 
 

 
 
Priloge: 
§ Priloga 1: lista prisotnosti s podpisi. 
§ Priloga 2: gradivo. 


