
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 2. SEJE 

F r a n c a  M i k l o š i č a  SVETA ŠOLE v šolskem letu 2012/2013 

L j u t o m e r  v petek, 30. novembra 2012 ob 14. uri 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

 
Prisotni: Brigita Čeh, Gabrijela Kuhar, Marija Gjerkeš-Dugonik, Petra Mlinarič Jager, Suzana Rauter, 

Tanja Bigec, Tatjana Rozmarič Poštrak, Andrej Kos, Barbara Šiško, Nuša Krančič in 
Zvonko Kustec, ravnatelj. 

 

Opravičeno odsotna: Simon Ülen in Danica Balažic 

 

Zapisničar: Zvonko Kustec 

Ravnatelj šole Zvonko Kustec je prisotne seznanil z naslednjim dnevnim redom: 
1.	   Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda	  
2.	   Konstituiranje Sveta šole	  
3.	   Razno 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
Po pregledu liste prisotnosti, ki je sestavni del zapisnika, je ugotovljeno, da je Svet šole sklepčen. 

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

 

2. Konstituiranje Sveta šole 
Ravnatelj je prebral zapisnike o volitvah članov predstavnikov zaposlenih, staršev in dijakov ter 
sklep o imenovanih članih s strani ustanovitelja.  
Na volitvah zaposlenih z dne 28. 8. 2012 so kot predstavniki zaposlenih bili v Svet šole izvoljeni 
Suzana Rauter, Andrej Kos, Simon Ülen, Tatjana Rozmarič Poštrak in Tanja Bigec.  
Svet staršev je na svoji 1. seji z dne 28. 9. 2012 izvolil Brigito Čeh, Danico Balažic in Gabrijelo 
Kuhar kot predstavnice staršev v Svet šole.  
Člani dijaške skupnosti so kot predstavnici dijakov v Svetu šole dne 10. 9. 2012 izvolili Barbaro 
Šiško in Nušo Krančič.  
Vlada RS pa je na 36. redni seji dne 8. 11. 2012 sprejela sklep, da se v svet vzgojno-
izobraževalnega zavoda Gimnazija F. Miklošiča Ljutomer kot predstavnika ustanovitelja 
imenujeta Marija Gjerkeš-Dugonik in Petra Mlinarič Jager. 
Predstavnik lokalne skupnosti še ni bil imenovan. 

Sklep št. 2: 
Svet šole ugotavlja, da so predstavniki zaposlenih, dijakov in Svet staršev izvolili svoje 
predstavnike v Svet šole, prav tako je vlada imenovala dva predstavnika ustanovitelja. S tem je 
Svet šole konstituiran. 
 
Po konstituiranju je sledila izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta šole. Za 
predsednico Sveta šole je g. Andrej Kos predlagal go. Suzano Rauter, za namestnika pa je ga. 



Marija Gjerkeš-Dugonik predlagala enega od predstavnikov Sveta staršev. Tako je bil podan 
soglasen predlog, da se za predsednico imenuje go. Suzano Rauter in za namestnico predsednice 
go. Brigito Čeh. 

Sklep št. 3: 
Svet šole je za predsednico Sveta šole izvolil go. Suzano Rauter, za namestnico predsednice pa go. 
Brigito Čeh. 

 

3. Razno 
Gospa Marija Gjerkeš-Dugonik je prosila, da se do naslednje seje Sveta šole razmnoži ustanovitveni 
akt. Drugih vprašanj oziroma pripomb ni bilo. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15.00 uri. 
 
 

Zapisnikar: Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Zvonko Kustec Zvonko Kustec Suzana Rauter 

 


