
 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   5. sestanka Sveta šole v š. l. 2007/08 

 L j u t o m e r   v sredo, 11. junija 2008 ob 15. uri 
 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in 
sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 
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Prisotni: Franci Čuš, Cilka Jakelj, Anita Gregorec, Maksimiljan Gošnjak, Škof Vladimir, Mateja 

Godec, Tončka Balažič 

Opravičeno odsotni:  Fijavž Samo, Boris Ostrc 

Ostali prisotni: ravnatelj Zvonko Kustec 

(Seznam prisotnih članov priložen) 

Predlagane točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta šole 
3. Volitve nove članice v Svet šole 
4. Imenovanje ravnatelja šole 
5. Predlog ravnatelja za naziv svetnik 
6. Razno 
7. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
8. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta šole z dne 17. marca 2008 
9. Izbira kandidata za ravnatelja 
10. Razno 

 

Sestanek vodi predsednica Sveta šole Darinka Uršič. 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda. 

Sklep št. 1.:   

Svet s šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov Sveta šole in potrjuje predlog dnevnega 

reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta šole 

Sklep št. 2.:    

Svet šole potrjuje Zapisnik 4. seje Sveta šole. 

3. Volitve nove članice v Svet šole 

Zaradi Odhoda dosedanje članice Sveta šole Norme Bale na drugo delovno mesto, se ji članstvo 

prekine in se predlaga nova članica sveta Mateja Godec, izvoljena s strani delavcev šole. 

Sklep št. 3.:   

Svet šole potrjuje predlog za novo članico v Svetu šole Gimnazije Franca Miklošiča Matejo 

Godec. 

4. Imenovanje ravnatelja šole 

Predsednica Sveta Darinka Uršič je seznanila prisotne o vseh postopkih glede razpisa in 

imenovanja ravnatelja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Prispela so vsa soglasja  iz katerih 

so razvidna pozitivna  mnenja o predlogu kandidata Zvonka Kusteca za ravnatelja. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je 7. 5. 2008  podalo pozitivno mnenje k izbiri Zvonka Kusteca za 

ravnatelja. 

Predsednica predlaga, da se potrditev ravnatelja  izvede tajno. Komisija v sestavi: Anita Gregorec,  

Franci Čuš in Maksimiljan Gošnjak  seznanijo prisotne, da Svet šole imenuje za ravnatelja Zvonka 

Kusteca. 
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Sklep št. 4. :  

Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer imenuje Zvonka Kusteca za ravnatelja, za dobo 5 

let. Mandat začne veljati s 15. 10. 2008. 

5. Predlog ravnatelja za naziv svetnik 

Ravnatelj je seznanil prisotne o možnosti napredovanja  zaposlenih v nazive. V skladu  15. člena 

Pravilnika o napredovanju v vzgoji in izobraževanju v  nazive (Ur.l. RS št. 54/2002) se daje 

predlog za napredovanje v naziv svetnik, ravnatelju Zvonku Kustecu. 

Sklep št. 5:   

Zavod za šolstvo OE Murska Sobota se zaprosi, da poda mnenje k napredovanju ravnatelja v naziv 

svetnik. 

Sklep št. 6:   

Svet šole daje pozitivno mnenje k vlogi ravnatelja za naziv svetnik. 

6. Razno 

- ravnatelj je seznanil prisotne o osnutku ustanovitvenega akta o konstituiranju Sveta šole 

- predstavnica dijakov je pojasnila nekaj dogajanj o poteku Kulturnega maratona,  ter  prišla do 

zaključka, da je uspel. Ravnatelj je opozoril, da še do danes ni dobil nobenega poročila o 

dogajanjih  Kulturnega maratona s strani Dijaške skupnosti. 

- Ravnatelj je prisotne seznanil o postavitvi temeljnega kamna za postavitev temeljnega kamna 

za izgradnjo telovadnice.  

 

 

Zapisničarka:  Predsednica Sveta šole: 

Tončka Balažič  Darinka Uršič, prof. 

 


