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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 5. 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, 23. maj 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 zapisnikov 3. in 4. seje Sveta šole 
3. Odločanje o izbiri kandidata 
4. Razno 
 
Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Prisotni so bili vsi člani Sveta šole in pripravnici Katja Erjavec in Karmen Stolnik. Predlagane točke 
dnevnega reda so bile enake najavljenim.  
Sklep št. 1: Svet šole ugotavlja, da so prisotni vsi predstavniki in sprejme dnevni red v predlagani 
obliki. 
Potrditev zapisnikov 3. in 4. seje Sveta šole 
Predlog zapisnika 3. seje je bil posredovan z gradivom in vabilom na 4. sejo. Zapisnik 4. seje ni bil 
predhodno posredovan in so ga prisotni pregledali med 5. sejo.  
Sklep št. 2: Svet šole sprejme zapisnika 3. in 4. seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013 v predlagani 
obliki. 
Odločanje o izbiri kandidata 
Predsednica Sveta šole je člane sveta seznanila s pridobljenimi mnenji Sveta staršev, dijaške skupnosti 
in rezultatom glasovanja učiteljskega zbora ter pojasnila, da mnenje lokalne skupnosti ni bilo 
posredovano, ker občinski svetniki niso bili sklepčni, zato najavljene seje ni bilo.  Sledilo je tajno 
glasovanje, ki sta ga pomagali izvesti obe prisotni pripravnici. Člani sveta so soglasno izbrali Zvonka 
Kusteca za kandidata za ravnatelja GFML.  
Sklep št. 3: Za kandidata za ravnatelja zavoda Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer se izbere 
Zvonko Kustec, rojen 7. 7. 1954 v Murski Soboti, stanujoč na Ormoška 53, 9240 Ljutomer. Izbrani 
kandidat izpolnjuje pogoje za ravnatelja v skladu z drugim odstavkom  53. člena ZOFVI. Predlog za 
imenovanje izbranega kandidata se pošlje v mnenje ministru, pristojnemu za izobraževanje.  
        
Razno  
Predsednica Sveta šole seznani prisotne, da je šola od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  
pridobila štiri soglasja za zaposlitev: 

- Administrator V. za določen čas s polovično delovno obvezo, 
- Spremljevalec gibalno ovirane učenke za določen čas s krajšim delovnim časom,  
- Poslovni sekretar VI. za nedoločen čas, 
- Učitelj VII/2 za določen čas.  

Sklep št. 2: Svet šole soglaša z zaposlitvami  spremljevalca gibalno oviranih učencev in dijakov, 
administratorke V. stopnje, poslovne sekretarke VI. stopnje in učitelja VII. stopnje izobrazbe. 
 
 
Zapisničarka:   Ravnatelj:   Predsednica Sveta šole:   
 
Katja Erjavec   Zvonko Kustec   Suzana Rauter 


