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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ŠOLE 
F r a n c a  M i k l o š i č a  v šolskem letu 2011/2012 

L j u t o m e r  v ponedeljek, 14. maja 2012 ob 16. uri 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

 
Predlagane točke dnevnega reda: 
1.	   Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda	  
2.	   Potrditev zapisnikov 2. in 3. seje Sveta šole	  
3.	   Obravnava Poslovnika sveta šole	  
4.	   Obravnava Registra tveganja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer	  
5.	   Obravnava Načrta integritete Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer	  
6.	   Soglasje za povečan obseg dela ravnatelja	  
7.	   Obravnava Pravilnika o javnem naročanju malih vrednosti	  
8.	   Obravnava Pravil reda in discipline	  
9.	   Obravnava predloga popisne komisije za odpis osnovnih sredstev	  
10.	   Obravnava Revizijskega poročila za poslovno leto 2009	  
11.	   Obravnava Revizijskega poročila za poslovno leto 2010	  
12.	   Razno 
 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov in (z dodatno vključitvijo 
točke 2 – potrditev zapisnikov 2. in 3. seje Sveta šole v šolskem letu 2011/2012) 
sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

2. Potrditev zapisnikov 2. in 3. seje Sveta šole 
Ravnatelj povzame sklepe 2. in 3. seje Sveta šole. 

Sklep št. 2: Svet šole sprejme zapisnik 2. in 3. seje Sveta šole v šolskem letu 2011/2012 v 
predlagani obliki. 

3. Obravnava Poslovnika sveta šole 
Ravnatelj predlaga Svetu šole sprejem novega Poslovnika Sveta šole, saj je obstoječi že nekoliko 
zastarel. Nov poslovnik je urejen po predlogah Šole za ravnatelje.  

Sklep št. 3: Svet šole je soglasno potrdil  predlagani Poslovnik sveta šole. 

4. Obravnava Registra tveganja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
Ravnatelj je Svet šole obvestil, da je potrebno posodobiti register tveganj, ki je bil na zadnje  
sprejet decembra 2009.  V skladu z zakonodajo ga je potrebno  posodobiti. 

Sklep št. 4: Svet šole je soglasno potrdil Register tveganja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 
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5. Obravnava Načrta integritete Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
Ravnatelj je predstavil izdelavo Načrta integritete Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 
Oblikovan je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na smernicah za 
oblikovanje načrtov integritete in v skladu s pozivom Protikurupcijske komisije. Komisiji se ga 
mora predložiti najkasneje do 30. junija 2012. V ta namen je bila 15. februarja 2012 imenovana 
komisija v naslednji sestavi: Štefka Štrakl – vodja delovne skupine, Jasna Vogrinec, Liana 
Miholič, Tatjana Rozmarič Poštrak pa kot člani delovne skupine za oblikovanje načrta integritete. 
Načrt integritete je bil predložen vsem zaposlenim v pregled.  Na osnovi zaključnega poročila 
delovne skupine z dne 26. aprila 2012 sledi, da je delovna skupina upoštevala predloge in zato 
daje načrt integritete v potrditev Svetu šole. 

Sklep št. 5: Svet šole je soglasno potrdil Načrt integritete Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 

6. Soglasje za povečan obseg dela ravnatelja 
Ravnatelj Svet šole seznanja z vključenostjo Gimnazije Franca Miklošiča v projekt Posodobitev 
gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah za šolsko leto 2012/2013. V skladu s finančnim 
načrtom je predviden del sredstev namenjen tudi za dodatno delo ravnateljev. Glede na status 
ravnatelja  in na osnovi predloženega obrazca mora Svet šole dati soglasje k izplačilu povečanega 
obsega, ki ga nato dokončno potrdi Vlada Republike Slovenije. 

Sklep št. 6: Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer prejme delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo v ESS projektu 
»Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah« v šolskem letu 
2012/2013, ki presega pričakovane rezultate, v višini 10%  osnovne plače ravnatelja.. 

7. Obravnava Pravilnika o javnem naročanju malih vrednosti 
Ravnatelj predstavi posodobljen Pravilnik o javnem naročanju malih vrednosti. Na podlagi  
revizijskega poročila za leto 2009 je revizija izdala poročilo, da je potrebno sprejeti posodobljen 
pravilnik o naročanju malih vrednosti. 

Sklep št. 7: Svet šole je soglasno potrdil Pravilnik o javnem naročanju malih vrednosti. 

8. Obravnava Pravil reda in discipline 
Ravnatelj poudari, da omenjenega pravilnika Gimnazija Franca Miklošiča do sedaj ni imela. Zato 
se z predloženim pravilnikom samo zapolnjuje obveznost sprejetja takšnega pravilnika. Pravilnik 
reda in discipline so zaposleni potrdili že na Zboru delavcev. 

Sklep št. 8: Svet šole je soglasno potrdil Pravila reda in discipline na Gimnaziji Ljutomer. 

9. Obravnava predloga popisne komisije za odpis osnovnih sredstev 
Ravnatelj je Svet šole seznanil z delom popisne komisije, ki je decembra 2011 izvedla inventuro 
osnovnih sredstev in predlaga odpis osnovnih sredstev.  

Sklep št. 9: Svet šole je na osnovi predloga inventurne komisije soglasno potrdil  predlog za odpis 
osnovnih sredstev. 

10. Obravnava Revizijskega poročila za poslovno leto 2009 
Ravnatelj je predstavil revizijsko poročilo za poslovno leto 2009. Na podlagi sklenjene Pogodbe o 
opravljanju notranje revizije, je bila le-ta izvedena za leto 2009.  Revizijo je izvedlo podjetje 
Audit-in d.o.o. iz Murske Sobote. 

Sklep št. 10: Svet šole na osnovi predloženih ugotovitev in priporočil iz revizijskega poročila 
soglasno zadolžuje ravnatelja šole, da vsa predlagana priporočila upošteva in odpravi 
nepravilnosti ter sproti pisno obvešča člane Sveta šole o nadaljnjih postopkih. 
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11. Obravnava Revizijskega poročila za poslovno leto 2010 
Ravnatelj je prav tako predstavil Revizijsko poročilo za poslovno leto 2012. Na podlagi sklenjene 
Pogodbe o opravljanju notranje revizije, je bila le-ta izvedena za leto 2010. Revizijo je opravilo 
podjetje Audit-in d.o.o. Murska Sobota. 

 

Sklep št. 11: Svet šole na osnovi predloženih ugotovitev in priporočil iz revizijskega poročila 
soglasno zadolžuje ravnatelja šole, da vsa predlagana priporočila upošteva in odpravi 
nepravilnosti ter sproti pisno obvešča člane Sveta šole o nadaljnjih postopkih. 

12. Razno 
 
Ravnatelj člane Sveta šole seznanil o: 

- obisku inšpektorja za energetiko, ki ni imel bistvenih pripomb na urejenost in varnost 
energetskih naprav in o 

- izrednem inšpekcijskem nadzoru inšpektorice za šolstvo, v zvezi s pritožbo udeleženke 
jezikovnega tečaja. 

 
Svet šole je sejo zaključil ob 17.30 uri. 

 

Zapisničarka:    Ravnatelj:   Predsednica Sveta Šole: 

Katja Pintarič    Zvonko Kustec   Suzana Rauter 


