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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 3. SEJE  

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

L j u t o m e r  v četrtek, 28. februarja 2013 ob 15. uri 

Z  z n a n j e m  p o n o s n i  v  p r i h o d n o s t  

Predlagane točke dnevnega reda: 
1.	   Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda	  
2.	   Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole	  
3.	   Poslovnik Sveta šole	  
4.	   Obravnava Letnega poročila za leto 2012	  
5.	   Ocena delovne uspešnosti ravnatelja	  
6.	   Soglasje sveta šole za zaposlitev delavcev, ob predhodno danem soglasju MIZKŠ	  
7.	   Razpis delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica šole	  
8.	   Razno	  
 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Prisotni so bili vsi člani Sveta šole, razen predstavnice dijakov Nuše Krančič in predstavnika/ce 
lokalne skupnosti, ki še ni bil/a imenovan/a. Ravnatelj je prestavil prisotne pripravnice. Ravnatelj 
je Svetu šole predlagal, da se na dnevni red uvrsti dve dodatni točki dnevnega reda: ocena delovne 
uspešnosti ravnatelja in razpis delovnega mesta ravnatelja/ice šole.  

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

2. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 
Predlog zapisnika je bil posredovan z gradivom v torek, 19.2.2013. Gospa Petra Mlinarič Jager 
opozori, da je v besedilu zapisnika pri drugi točki pri imenih prišlo do napake. Predsednica Sveta 
šole zagotovi, da bo napaka odpravljena.  

Sklep št. 2: Svet šole sprejme zapisnik 2. seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013 z dne 30. 11. 
2012 v predlagani obliki. 

3. Poslovnik Sveta šole 
Poslovnik je bil posredovan na 2. seji Sveta šole. Poslovnik je povzet po vzorcu šole za ravnatelje.  

Sklep št. 3: Svet šole sprejme Poslovnik Sveta šole v predloženi obliki. 

4. Obravnava Letnega poročila za leto 2012 
Poslovni del Letnega poročila je bil prisotnim posredovan v torek, 19.2.2013, računovodski del pa 
v ponedeljek, 25.2.2013. Ravnatelj je prisotnim pojasnil splošni del letnega poročila za leto 2012. 
Računovodkinja Brigita Berič pa je predstavila in pojasnila računovodski del letnega poročila. 
Ravnatelj je izpostavil stabilno delovanje gimnazije z dobrimi rezultati, primerljivimi s slovenskim 
vrhom gimnazij. Prav tako je izpostavil, da so dolgoročni in kratkoročni cilji začrtani leta 2009 za 
obdobje 2010–2012 doseženi. Šola je v preteklem letu v skladu z usmeritvijo predhodne sestave 
sveta šole, veliko investirala v didaktično opremo, IKT in programsko opremo. V preteklem letu je 
šola posebej temeljito izvedla inventuro opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter predlagala 
Svetu šole, da dotrajano izrabljeno opremo in neizterljive dolgove odpiše.   

Sklep št. 4: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja in računovodkinje sprejel Letno poročilo 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2012. Presežek prihodkov nad odhodki 
se porabi v skladu z XXIII. členom ustanovitvenega akta, ki določa, da se presežek 
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prihodkov nad odhodki porabi za plačilo materialnih stroškov, investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja in razvoj v skladu z letnim delovnim 
načrtom oziroma razvojnim programom šole in predpisi.  

5. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 
Na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
šolstva, je Svet zavoda ugotovil, da je ravnatelj dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela 
plače za delovno uspešnost.  

Sklep št. 5: Svet šole je na osnovi Letnega poročila za leto 2012 določil 100% vrednosti meril za 
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. 

6. Soglasje sveta šole za zaposlitev delavcev, ob predhodno danem soglasju MIZKŠ 
Po 183. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ si je ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer moral pridobiti soglasje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
za zaposlitev na sledečih delovnih mestih: 
• učiteljica psihologije, 
• računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti in 
• ravnatelj šole. 
Soglasje s strani MIZKŠ je bilo dobljeno za vse tri predlagane zaposlitve. Te so bile dane na 
vpogled predsednici predsednici Sveta šole. 

Sklep št. 6: Svet šole soglaša glede na predhodno dano soglasje Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, z zaposlitvijo: učiteljica psihologije, računalnikar – 
organizator informacijskih dejavnosti in ravnatelj/ravnateljica šole. 

7. Razpis delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica šole 
V skladu z 58. členom ZOFVI, mora Svet šole sprejeti sklep o razpisu za delovno mesto 
ravnatelj/ravnateljica šole in določiti način glasovanja o kandidatih. 
Nadalje ravnatelj predlaga Svetu šole, da imenuje posebno tričlansko komisijo za izvedbo 
predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice. Komisija bo pregledala prispele 
vloge na razpis in v primeru pomanjkljivih prijav kandidate s pisnim vabilom pozvala k dopolnitvi 
vlog. 

Sklep št. 7: Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer 
razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.  
Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-IPB5), Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2d in 7. Sklepa 3. Seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013 z 
dne 28. 2. 2013, Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ul. 34, 
9240 Ljutomer razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.  
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
organiziranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.  
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovani/a za dobo 5 let.  
Predviden začetek dela bo 15. 10. 2013. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
dosedanjih delovnih izkušnjah in programom vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: 
Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer z oznako 
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"Prijava za razpis ravnatelja". Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku. 

Sklep št. 8: V komisijo za odpiranje vlog, prispelih na podlagi razpisa za imenovanje 
ravnatelja/ice, se imenujejo: Suzano Rauter, Gabrijelo Kuhar in Petro Mlinarič 
Jager. 

Sklep št. 9: Svet šole pooblasti komisijo, da pregleda ustreznost vlog in po potrebi pozove 
kandidate k dopolnitvi vloge z ustreznimi dokazili v skladu z razpisom. 

Sklep št. 10: Svet šole pooblasti komisijo, da pisno zaprosi za mnenje o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje: 

• Učiteljski zbor Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
• Svet staršev Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
• Dijaško skupnost Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
• Lokalno skupnost – Občina Ljutomer 

 Sklep št. 11: Svet šole pooblasti komisijo, da organizira predstavitev kandidatov, ki izpolnjujejo 
vese pogoje, za učiteljski zbor, svet staršev in dijaško skupnost. 

8. Razno 
• Gospa Marija Gjerkeš Dugonik je pozvala predsednico, da pozove občino Ljutomer naj 

imenuje predstavnika lokalne skupnosti v Svet šole. 
• Zunanje predstavnice v Svetu šole so opozorile, da se naj naslednjič gradiva ne pošilja 

priporočeno.  
 
 
Sestanek Sveta šole se je zaključil ob 17. uri. 
 
Zapisničarka:   Ravnatelj:   Predsednica Sveta šole:   
 
Katja Erjavec   Zvonko Kustec   Suzana Rauter 

 


