
G i m n a z i j a  

 

  ZAPISNIK 4. SEJE  

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

L j u t o m e r    v četrtek,  25. aprila 2013, ob 17. 30  

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  
Predlagani dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev predstavnice lokalne skupnosti v Svet šole GFML 
3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja 
4. Razno 
 

1. Prisotnih je bilo deset članov Sveta šole. Zaradi službenih obveznosti sta bila odsotna 
profesorja Tanja Bigec in Simon Ülen, opravičila se je tudi predstavnica dijakov Nuša 
Krančič. 
Predsednica Sveta šole je predstavila nekoliko spremenjeni dnevni red, kot je bil najavljen. 
Prisotni so ga soglasno potrdili.  
Sklep 1. Prisotnih je večina članov Sveta šole, predlagani dnevni red se sprejme. 

 
2. Predsednica je člane sveta seznanila o odločitvi lokalne skupnosti, ki je posredovala sklep o 

imenovanju gospe Silve Perčič v Svet šole GFML.  Člani sveta so njeno imenovanje soglasno 
potrdili.  
Sklep 2. Gospa Silva Perčič je imenovana v Svet Šole kot predstavnica lokalne skupnosti.  

 
3. Predsednica Sveta šole je predstavila dosedanje aktivnosti v postopku za imenovanje 

ravnatelja. Vse aktivnosti so potekale v okviru dogovora na februarski seji Sveta in po 
vrstnem redu, kot je zapisan v ministrovih navodilih za izvedbo postopka. Predstavila je tudi 
predvideni potek današnje predstavitve. Na razpis sta se prijavila dva kandidata, ki 
izpolnjujeta vse pogoje in sledila je njuna predstavitev. Kandidata sta imela na voljo največ 30 
minut, nato so sledila vprašanja, za katera pa ni bilo dogovorjene časovne omejitve.  
Prvi je svojo vizijo razvoja gimnazije predstavil gospod  Matej Kos.  Po predstavitvi so ga 
člani Sveta šole spraševali predvsem o načinih in možnostih uresničitve predstavljene vizije.  
Sledila je predstavitev vizije gospoda Zvonka Kusteca. Njegova vizija je bila bolj kratkoročno 
naravnana.  Izpostavil je projekte, ki že tečejo, in ki se za naslednje leto že načrtujejo. Člani 
Sveta šole so ga spraševali o možnostih izvedbe projektov, ki jih je obljubljal prejšnji 
kandidat.  
Po koncu razprave je predsednica prisotne seznanila še o  nadaljevanju postopka in o časovnih 
rokih, ki se jih je potrebno držati. Seznanila jih je z rezultati glasovanja pedagoških delavcev, 
z mnenjem dijaške skupnosti in mnenjem sveta staršev. Lokalna skupnost je poslala prošnjo, 
da bi Svet šole prestavil odločanje o kandidatu na mesec maj, ker se občinski svet še ni uspel 
sestati, bi pa v postopku imenovanja želeli sodelovati. Člani Sveta šole so bili enotnega 
mnenja, da bi do sredine maja še lahko počakali.  Dogovorili smo se tudi o načinu glasovanja 
na naslednji seji,  ki bo predvidoma 23. maja.  
Sklep 3. Svet šole bo o imenovanju ravnatelja odločal na svoji naslednji seji s tajnim 
glasovanjem. 
 

4. Predsednica sveta staršev je ravnatelja seznanila s problematiko, o kateri so govorili na seji 
sveta staršev. Ravnatelj se je zavezal, da bo nemudoma preveril probleme s stranišči in bo 
težava odpravljena že med prvomajskimi počitnicami.  
Sestanek smo zaključili ob 19.30 uri.  
 
 Zapisala        Predsednica Sveta šole 
Tatjana Rozmarič Poštrak      Suzana Rauter 


