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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 
F r a n c a  M i k l o š i č a  6. seje SVET-a ŠOLE 

L j u t o m e r  v sredo, 14. avgusta 2013 ob 10. 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. IMENOVANJE RAVNATELJA ŠOLE 
4. OBRAVNAVA POSLOVNO-FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2013 
5. OBRAVNAVA POLLETNEGA POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2013 
6. PODELITEV JUBILEJNIH KIPCEV 
7. RAZNO 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Prisotna je bila večina članov Sveta šole, razen Andreja Kosa, predstavnika učiteljev. Prisotni sta bili 
tudi pripravnici Katja Erjavec ter Karmen Stolnik. Predlagane točke dnevnega reda so bile enake 
najavljenim. 
  
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 članom sveta posredovan z gradivom in vabilom. 
Sklepa št. 2: Svet šole sprejme zapisnik 6. seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013 v predlagani 
obliki. 

3. Volitve ravnatelja šole 
Predsednica Sveta šole Suzana Rauter je podala poročilo o volitvah ravnatelja šole, na katerih je bil za 
ravnatelja imenovan dosedanji ravnatelj Zvonko Kustec. Predsednica Sveta šole bo protikandidatu 
odgovorila, da ni bil imenovan na delovno mesto ravnatelja šole.  
 

Sklep št. 3: Za ravnatelja  zavoda Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer  se imenuje Zvonko 
Kustec, rojen 7. 7. 1954 v Murski Soboti, stanujoč na Ormoška 53, 9240 Ljutomer.   
Imenovani ravnatelj izpolnjuje pogoje po drugem odstavku 53. člena ZOFVI.      
Mandat ravnatelja traja pet let in začne teči 15. 10. 2013.  
Imenovani bo imel ima status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Gimnaziji Franca 
Miklošiča Ljutomer. 
Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 
Plača imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 

4. Obravnava Poslovno-finančnega plana za leto 2013 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je šoli v maju 2013 poslalo Navodilo za pripravo k 
ciljem usmerjenega finančnega načrta z obrazložitvami za leto 2013. Tako je šola 31. maja 2013 na 
MIZŠ posredovali Finančni načrt, ki je bil posredovan tudi članom Sveta šole. Ravnatelj šole in 
računovodkinja Brigita Berič sta na seji predstavila Finančni načrt Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer za leto 2013. Ravnatelj je zbrane opozoril, da je ministrstvo zmanjšalo ceno za dijaka za 
3,1%. S tem se je skrčila masa sredstev, kar pomeni, da bo manj denarja namenjenega za materialne 
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zadeve, čeprav je šolska zgradba potrebna obnove. Ravnatelj je pojasnil tudi, da šola dobro posluje, 
ker nima problema z vpisom dijakov. 

 

Sklep št. 4: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja in računovodkinje sprejel Finančni načrt 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2013. 

5. Obravnava Polletnega poslovnega poročila za leto 2013 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šoli v avgustu poslalo Navodilo ministrstva za 
finance za izvajanje 51. člena ZIPRS1314 – priprava polletnega poročila posrednega uporabnika 
proračuna. Polletno poročilo je bilo predhodno posredovano članom Sveta šole. Ravnatelj je prisotne 
opozori, da je na nekaterih straneh prišlo do napak v poročilu. Prisotnim so bile na seji posredovane 
popravljene strani. Ravnatelj in računovodkinja sta predstavila Polletno poslovno poročilo Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2013. Računovodkinja je prisotne opozorila, da je bil obračun 
narejen po denarnem toku. 
 

Sklep št. 5: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja in računovodkinje sprejel Polletno poslovno 
poročilo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2013. 

6. Podelitev jubilejnih kipcev 
Ravnatelj je zbrane obvestil, da je ob 50-letnici Gimnazije Franca Miklošiča priložnost, da se podelijo, 
kot znak zahvale, bronasti kipci. Po več razpravah in diskusijah se je izkristaliziral predlog, da se na 
svečani akademiji dne 30. avgusta 2013 podelijo jubilejni bronasti kipci dr. Franca Miklošiča 
naslednjim: Občini Ljutomer in ravnateljem Dragu Novaku, Borisu Zrelecu, Ivanu Rihtariču in 
Ozvaldu Tučiču. Gospa Marija Gjerkeš Dugonik je predlagala, da bi bronasti kipec zaradi svojih 
zaslug moral prejeti tudi sedanji ravnatelj. Sedanji ravnatelj Zvonko Kustec je pojasnil, prejem 
bronastega kipca izrecno zavrača, ker se kot sedanji ravnatelj s svojim delom še vedno potrjuje.  
 

Sklep št. 6: Svet šole je na predlog ravnatelja Zvonka Kusteca sklenil, da se na svečani akademiji 
30.8.2013 podelijo jubilejni bronasti kipci naslednjim: Občini Ljutomer in ravnateljem Dragu Novaku, 
Borisu Zrelecu, Ivanu Rihtariču in Ozvaldu Tučiču z naslednjo obrazložitvijo (predlagani tekst je v 
delovni verziji in ga je potrebno še dodelati ter uskladiti z režiserko akademije):  

Pisalo se je leto 1963, ko se je uresničila ideja smelih posameznikov o ustanovitvi gimnazije v mestecu 
Ljutomer. Ocenili so, da širša pokrajina veliko bolj kot materialne dobrine ali drugo infrastrukturo 
potrebuje izobraževalno ustanovo, ki bo mladim na široko odpirala vrata v svet, njihovo znanje in 
izkušnje pa bodo omogočili razvoj regije. Tako so se učencem na začetku septembra 1963 odprla vrata 
v gimnazijo. Vsak prvi korak terja veliko napora, je negotov in okoren, vendar se sčasoma utrdi, 
okrepi, postane trden in odločen. Takšni so bili tudi začetki gimnazije. Prvi učiteljski zbor se je trudil 
opremiti učilnice z osnovnimi učili in učnimi pripomočki, medse so sprejemali nove člane kolektiva in 
glas o ljutomerski gimnaziji se je začel širiti. Vendar nobena pot ni ravna, na vsaki se znajdejo tudi 
prepreke. Prišla so leta, ko je upadalo število dijakov, v izobraževalnem sistemu so se uveljavljale 
nove smernice, ki so težile k centralizaciji šolstva, v skladu s političnim dogajanjem so se spreminjali 
tudi izobraževalni programi … Z vsemi temi preprekami so se profesorji z ravnatelji na čelu uspešno 
spoprijeli in nazadnje pripeljali Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer v sam vrh slovenskega 
srednješolskega izobraževanja, na kar smo lahko vsi, ki smo povezani z gimnazijo, ponosni.  
Za to uspešno zgodbo stoji veliko ljudi, ki jim Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v soglasju s 
svetom šole in učiteljskim zborom v zahvalo za trdno oporo, pogumna dejanja in inovativne ideje 
izroča jubilejne kipce. Prvi kipec tako podeljujemo Občini Ljutomer, ki je omogočila, da se je zamisel 
o gimnaziji uresničila in jo spodbujala ob prvih korakih v samostojnost ter ji še danes stoji ob strani. 
Prosimo, da jubilejni kipec v imenu občine prevzame gospa magistra Olga Karba. Za pogumne 
začetke, ko je bilo potrebno iz nič ustvariti in zagotoviti kakovosten učni proces, so zaslužni člani 
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prvega profesorskega zbora, na čelu katerega je bil tudi eden izmed snovalcev ideje o ljutomerski 
gimnaziji, žal pokojni, profesor Drago Novak. Jubilejni kipec bo v njihovem imenu prevzel … Na oder 
vabimo profesorja in ravnatelja Borisa Zrelca, da v imenu takratnih učiteljskih zborov prevzame 
jubilejni kipec. Skupaj s profesorji so uspešno reševali kadrovske, materialne in organizacijske težave 
v za gimnazijo predvsem nemirnih 70. letih. Četrti jubilejni kipec podeljujemo dr. Ivanu Rihtariču in 
njegovemu kolektivu, saj so se v letih poglabljanja krize glede obstoja šole izkazali za njene odločne 
zagovornike. Zadnji kipec pa izročamo učiteljskemu zboru in ravnatelju, žal pokojnemu, Ozvaldu 
Tučiču. Bili so utemeljitelji zlate dobe ljutomerske gimnazije. Sad njihovega uspešnega dela in dela 
predhodnikov je bilo naraščajoče število dijakov na gimnaziji in njena vse širša prepoznavnost, 
obenem pa so omogočili tudi prve korake novemu izobraževalnemu programu. 
Vsem nagrajenim se Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer še enkrat iskreno zahvaljuje za opravljeno 
delo, ki jo je pripeljalo na pomembno mesto v srednješolskem izobraževanju v državnem merilu. 

7. Razno 
• Ravnatelj zbrane obvesti, da bo na slavnostni akademiji prisoten predsednik republike Borut 

Pahor. Po svečanosti bodo doktorji znanosti in člani Sveta šole povabljeni na banket, ki bo v 
plesni dvorani.  

• Člani Sveta šole so opozorili, da so nekateri od njih dobili več vabil na svečano prireditev in 
so ob tem izrazili skrb, da ne bi bilo rezervirano preveliko število sedežev. Ravnatelj je 
pojasnil, da bodo vse povabljene pred prireditvijo poklicali, da potrdijo svojo udeležbo in na 
podlagi tega rezervirali sedeže.  

 
 
Seja Sveta šole se je zaključila ob 11.10. uri.  
 
 
 
Zapisničarka:     Ravnatelj:    Predsednica Sveta šole:  
Katja Erjavec    Zvonko Kustec   Suzana Rauter 
 


