
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 3. sestanka 

F r a n c a  M i k l o š i č a  Sveta šole v šolskem letu 2010/2011 

L j u t o m e r  v petek, 11. marca 2011 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.	   Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole	  
3.	   Obravnava Poslovnega poročila za leto 2010	  
4.	   Obravnava Finančnega plana za leto 2011	  
5.	   Obravnava Poročila o kakovosti in Samoevalvacijskega poročila	  
6.	   Ocena delovne uspešnosti ravnatelja od 1. januarja do 31. decembra 2010	  
7.	   Cenik	  
8.	   Razno	  
 
Prisotnost je razvidna iz priložene podpisane liste prisotnih. 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Odsotnost sta opravičili prof. Tanja Bigec in prof. Tatjana Rozmarič Poštrak. 
Na sestanku so bili prisotni pripravniki Brina Miklavc, Martina Lebar, Uroš Koštric in Katja 
Peršak. 
 

Sklep št. 1: Svet šole je ugotavil, da je prisotna večina predstavnikov, in sprejel dnevni red. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 
 
Sklep št. 2: Svet šole je sprejel zapisnik zadnje seje v predlagani obliki. 

3. Obravnava Poslovnega poročila za leto 2010 
Ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Zvonko Kustec, je članom sveta šole predstavil 
poslovno poročilo za leto 2010. Dodatno jim je obrazložil višino stroškov, ki so se zvišali zaradi 
najemnine za telovadnico. Nadalje je predstavil posamezne preglednice in postavke v njih ter jih 
primerjal s prejšnjimi leti. Zbranim je razložil še delitveni ključ. Skupaj s predsednico sveta šole 
sta članom sveta ponudila dodatno razlago računovodkinje, če bi bila le-ta potrebna. 
 
Sklep št. 3: Svet šole je sprejel delitveni ključ za poslovno leto 2010. 
 
Sklep št. 4: Svet šole je na osnovi ravnateljevega poročila sprejel Poslovno poročilo za leto 2010. 
 
Sklep št. 5: Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za planirane investicije v letu 2011. 

4. Obravnava Finančnega plana za leto 2011 
Ravnatelj je predstavil finančni plan glede na stanje dne 31. 12. 2010. Opozoril je na zahtevo 
Ministrstva za šolstvo in šport, da se postavijo dolgoročni in kratkoročni cilji. 
V razpravo se je vključil predstavnik dijaške skupnosti Aljoša Kociper in postavil ravnatelju 
vprašanje glede zunanjih športnih objektov. Ravnatelj mu je pojasnil, da so v lasti ljutomerske 
občine in tako v njeni pristojnosti, da jih zagotovi in uredi. 



 
Sklep št. 6: Svet šole je sprejel finančni plan za leto 2011. 

5. Obravnava Poročila o kakovosti in Samoevalvacijskega poročila 
Ravnatelj je navzočim predstavil obe poročili. Poročilo o kakovosti, ki ga je pripravila prof. 
Barbara Špilak, se nanaša na strokovno poklicno izobraževanje in zajema evalvacijo projektnih 
tednov. Samoevalvacijsko poročilo, ki ga je pripravila prof. Martina Vogrinec, se nanaša na 
gimnazijski program in obsega evalvacijo evropskih oddelkov. 
 
Sklep št. 7: Svet šole je sprejel Poročilo o kakovosti in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 
2009/2010. 

6. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja od 1. januarja do 31. decembra 2010 
Ravnatelj je članom sveta šole predstavil okrožnico direktorja direktorata za srednje in višje 
šolstvo ter izobraževanje odraslih člane, ki zahteva oceno delovne uspešnosti ravnateljev za leto 
2010. Nato je zapustil sejno sobo. Predsednica sveta šole prof. Suzana Rauter je med navzočimi 
izvedla tajno glasovanje o delovni uspešnosti ravnatelja. Rezultate je nato vnesla v zbirno tabelo, 
na podlagi katere je bila izračunana povprečna ocena. 

 
Sklep št. 8: Ravnatelj je dosegel 54,4 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za 
delovno uspešnost v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 

7. Cenik 
Ravnatelj je zbranim predstavil nov cenik in opozoril na spremembe v primerjavi s starim (zvišali 
sta se postavki fotokopije A4 format ČB in najema splošne učilnice brez IKT za eno šolsko uro; 
dodana je bila postavka za ceno fotokopije A4 format B). 
 
Sklep št. 9: Svet šole je sprejel predloženi cenik, ki je priložen zapisniku. 

8. Razno 
Predstavnica staršev, Silva Duh, je ravnatelja prosila za dodatno pojasnilo o projektu evropskega 
mladinskega parlamenta, ki se ga bodo udeležili izbrani dijaki 3. e. Ravnatelj je povedal, da je bila 
Gimnazija Franca Miklošiča edina slovenska srednja šola izbrana za ta projekt. Natančnejše 
informacije o dogodku pa bodo posredovane v naslednjih tednih s strani organizatorja. Izpostavil 
je še gostiteljstvo  MEP-a, ki ga bo marca 2012 že tretjič prevzela ljutomerska gimnazija. 
Ga. Silva Duh je postavila še vprašanje glede urejanja notranjosti gimnazije. Ravnatelj je povedal, 
da se bo v, sedaj neizkoriščenih, prostorih nekdanje telovadnice TVD Partizan uredil dodaten 
vhod, namenjen udeležencem izobraževanja odraslih. 

 
Seja je bila zaključena ob 17.20. 
 

Zapisničarka:               Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Katja Peršak            Zvonko Kustec Suzana Rauter 

 


