
 G i m n a z i j a   ZAPISNIK 
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 L j u t o m e r   v ponedeljek, 11. februarja 2008 ob 16.15 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 
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Predlagam naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta šole z dne 1. 10. 2007 

3. Volitve nove članice Sveta šole 

4. Obravnava revizijskega poročila 

5. Pravilnik o evidentiranju delovnega časa 

6. Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov 

7. Razpis delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica šole 

8. Razno 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Predsednica Sveta šole ugotovi, da se opravičil g. Osterc Boris, ostali člani so prisotni. 

Prisoten je tudi ravnatelj Gimnazije. 

Sklep št. 1: 

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

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta šole z dne 1. 10. 2007 

Predsednica Sveta šole prebere zapisnik 1. seje, na katerega ni pripomb. 

Sklep št. 2: 

Svet šole soglasno potrjuje zapisnik 1. seje Sveta šole z dne 1. 10. 2007.  

3. Volitve nove članice Sveta šole 

Predsednica Sveta šole prebere zapisnik 1. seje dijaške skupnosti iz katerega je razvidno, da je Anita 

Gregurec izvoljena za predsednico dijaške skupnosti ter člana predstavnika dijakov v Svetu šole. 

Sklep št. 3: 

Svet šole soglasno potrjuje dijakinjo Anito Gregorec v Svet šole, na predlog Dijaške skupnosti. 

4. Obravnava revizijskega poročila 

Gimnazija je v skladu z veljavno zakonodajo naročila notranjo revizijo pri podjetju AUDIT družba za 

revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote. Poročilo se nahaja v prilogi. 

Ravnatelj je podal kratko razlago ugotovitev revizijskega poročila o notranjem poslovanju. 

Prisotni so po kratki razpravi sprejeli: 

Sklep št. 4: 

Svet šole se je seznanil z revizijskim poročilom o notranjem poslovanju Gimnazije Franca Miklošiča 

Ljutomer. Svet šole nalaga ravnatelju, da vsa priporočila navedena v revizijskem poročilu upošteva, 

nepravilnosti, pa odpravi ter poda poročilo na naslednji seji Sveta šole. 

5. Pravilnik o evidentiranju delovnega časa 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Uradni list RS, št. 40, z dne 14. 4. 

2006, nalaga delodajalcu, da vzpostavi dnevno evidenco izrabe delovnega časa. Zaradi specifičnega dela v 

šolstvu, sem v Pravilniku o evidentiranju delovnega časa, ki se nahaja v prilogi, določil način evidentiranja 

delovnega časa. 

Ravnatelj je podal razlago o potrebnosti tega pravilnika za gimnazijo, glede na elektronsko evidentiranje 

delovnega časa v gimnaziji. 

Prisotni člani so imeli vprašanja okrog 5. člena, ki govori o priznavanju ur za pripravo na pouk. Ravnatelj je 

predlagano rešitev zagovarjal, v smislu edinega možnega načina priznavanje ur, glede na predmete, ki jih 

poučujejo učitelji. 

Sklep št. 5: 

Svet šole daje pozitivno mnenje k Pravilniku o evidentiranju delovnega časa. 

6. Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov 

Gimnazija je dala vsem zaposlenim možnost pristopa v članstvo v skupino mobilne telefonije. Pravilnik se 

nahaja v prilogi. 

Sklep št. 6: 

Svet šole daje pozitivno mnenje k Pravilniku o mobilnih telefonih. Ravnatelj za naslednjo sejo Sveta šole 

pripravi poročilo o finančnem učinku oz. obremenitvi gimnazije. 



G i m n a z i j a    
 F r a n c a  M i k l o š i č a    

 L j u t o m e r    

ZK Stran 2 1.3.2010 

7. Razpis delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica šole 

V skladu z 33. členom Poslovnika Sveta šole, mora Svet šole sprejeti sklep o razpisu za delovno mesto 

ravnatelj/ravnateljica šole in določiti način glasovanja o kandidatih. 

Svet šole ima v skladu z 28. členom Poslovnika Sveta šole možnost, da imenuje posebno tričlansko komisijo 

za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice. Komisija bo pregledala prispele 

vloge na razpis in v primeru pomanjkljivih prijav kandidate s pisnim vabilom pozvala k dopolnitvi vlog. 

Svet šole je po zgoraj navedenih ugotovitvah sprejel naslednje sklepe. 

Sklep št. 7: 

Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer 

razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. 

Kadidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 

pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS 

št. 98/05 in 129/06). 

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovani/a za dobo 5 let. 

Predviden začetek dela bo 15. 10. 2008. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v 

trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 

nedotakljivost, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda) pošljite 

v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 

Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer z oznako "Prijava za razpis 

ravnatelja". Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 

Glasovanje o kandidatih na Svetu šole bo tajno. 

Razpis se objavi v dnevnik Večer v roku štirinajstih dni. 

Sklep št. 8: 

V komisijo za odpiranje vlog, prispelih na podlagi razpisa za imenovanje ravnatelja/ice, se imenujejo: 

Darinka Uršič, Boris Ostrc in Franc Čuš. Komisiji predceduje Darinka Uršič. 

Sklep št. 9: 

Svet šole pooblasti komisijo, da pregleda ustreznost vlog in po potrebi pozove kandidate k dopolnitvi vloge 

z ustreznimi dokazili v skladu z razpisom. 

Sklep št. 10: 

Svet šole pooblasti komisijo, da pisno zaprosi za mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje: 

 Učiteljski zbor Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 

 Lokalno skupnost – Občina Ljutomer 

 Svet staršev Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 

 Dijaško skupnost Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 

Sklep št. 11: 

Svet šole pooblasti komisijo, da organizira predstavitev kandidatov in tajno glasovanje učiteljskega zbora, 

Sveta staršev in Dijaške skupnosti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 

8. Razno 

Ni bilo vprašanj oz. predlogov za točko razno. 

 

Sestanek se je končal ob 18.15 uri. 

 

Zapisničarka:  Predsednica Sveta šole: 

Tončka Balažič  Darinka Uršič, prof. 

 


