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Prisotni: Vladimir Škof, Jani Brumen, Silva Duh, Suzana Rauter, Martina Vogrinec in 

Rozmarič Poštrak Tatjana,  

Opravičeno odsoten: Maksimiljan Gošnjak 

Ostali prisotni: Darinka Uršič, dosedanja predsednica SŠ in Zvonko Kustec, ravnatelj  

Zapisničarka: Tončka Balažič 

Predsednica Sveta šole Darinka Uršič, je prisotne seznanila z naslednjim  

dnevnim redom: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Konstituiranje Sveta šole 
3. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 
4. Šolski sklad 2007/2008 
5. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 
6. Predlog vpisa za šolsko leto 2009/2010 
7. Šolski sklad v šolskem letu 2008/2009 
8. Razno: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Po pregledu liste prisotnosi, ki je sestavni del zapisnika je ugotovljeno, da je Svet šole sklepčen. 

Sklep št. 1: 

Svet šole ugotavlja, da je sklepčen in sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

2. Konstituiranje Sveta šole 

Ravnatelj je pojasnil novo sestavo članov Sveta šole, ki se bo konstituiral v skladu z IX. in XI. 

členom Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer" in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno in prečiščeno besedilo).  

Postopek volitev predstavnikov delavcev in staršev je bil izveden v skladu z XI. členom Sklepa o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer" in v 

skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 24/05 

– uradno in prečiščeno besedilo), zakar obstojajo zapisniki. 

Po konstituiranju sledi izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta šole. Za 

predsednico sveta šole se predlaga Suzana Rauter, za namestnika pa g. Vladimir Škof. 

Sklep št. 2: 

Svet šole ugotavlja, da so predstavniki zaposlenih in Svet staršev izvolili svoje predstavnike v Svet 

šole. S strani vlade je imenovan g. Maksimiljan Gošnjak – lokalna skupnost, ostala dva pa še nista 

imenovana. S tem je, glede na 13. odstavek XI. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda "Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer", Svet šole konstituiran. 

Sklep št. 3: 

Svet šole je za presedenico Sveta šole izvolil Suzano Rauter, za namestnika presednice pa g. 

Vladimirja Škofa. 

Dosedanja predsednica Sveta šole je nadaljevanje vodenja seje Sveta predala novo izvoljeni 

predsednici Suzani Rauter. 

Ravnatelj se je Darinki Uršič zahvalil za večletno sodelovanje in vodenje Sveta šole. 
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3. Obravnava Poročila LDN šole za šolsko leto 2007/2008 

Ravnatelj je podal kratko obrazložitev poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 

2007/2008 Po krajši razpravi prisotni ugotavljajo, da je bilo delo korektno in uspešno opravljeno. 

Pripomba s strani prisotnih je bila, da se naj v bodoče Poročilo predloži v celoti in ne v skrajšani 

verziji. 

Sklep št. 4: 

Svet šole potrjuje Poročilo letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008. 

4. Šolski sklad 2007/2008 

Gradivo je bilo posredovano in obravnavano z obrazložitvijo ravnatelja. Po krajši razpravi je bilo 

podano vprašanje glede fotokopiranja ali so v nadstandard zajeti tudi testi. Ravnatelj pojasnjuje, da 

naloge, ki jih dobijo dijaki niso zajete v plačilo nadstandarda. Zaradi velikega števila fotokopij je v 

prilogi razvidno koliko fotokopij je bilo narejenih in v kakšen namen. 

Sklep št. 5: 

Svet šole potrjuje poročilo o porabi zbranih sredstev iz šolskega sklada za šolsko leto 2007/2008. 

5. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 

Gradivo je bilo posredovano in obravnavano z obrazložitvijo ravnatelja. Člani Sveta šole niso 

imeli bistvenih pripomb na predlagani LDN in zastavljene cilje, ki so zapisani v Letnem delovnem 

načrtu. 

Sklep št. 6: 

Svet šole potrjuje Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2008/2009. 

6. Predlog vpisa za šolsko leto 2009/2010 

Ravnatelj je Svetu šole predlagal v šolskem letu 2009/2010 vpis dijakov v program Gimnazije 4 

oddelke in v program Predšolske vzgoje 2 oddelka. 

Sklep št. 7: 

Svet šole potrjuje predlog vpisa za šolsko leto 2009/2010. 

7. Šolski sklad v šolskem letu 2008/2009 

Gradivo je bilo posredovano in obaravnavano brez pripomb glede na predlog. 

Sklep št. 8: 

Svet šole je na osnovi predloga ravnatelja sprejel plan porabe zbranih sredstev iz šolskega sklada 

za šolsko leto 2008/2009. 

8. Razno: 

- glede plačila izobraževanja odraslih je g. Škof predlagal, da se cena ure strokovnih delavcev 

zviša za 20%. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17.10 uri. 

 

Zapisala:  Predsednica Sveta šole: 

Tončka Balažič  Suzana Rauter 

 


