
 G i m n a z i j a   ZAPISNIK 
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 L j u t o m e r   v ponedeljek, 17. marca 2008 ob 15. uri 
 

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 2. seje Sveta šole z dne 11. februarja 2008 
3. Poslovno poročilo za leto 2007 
4. Poslovni načrt za leto 2008 
5. Ocena uspešnosti ravnatelja 
6. Razno 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Prisotnih je osem članov Sveta šole. 

Opravičeno odstotni: Maksimiljan Gošnjak, Anita Gregurec, Cilka Jakelj. 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

Sklep št. 1: 

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

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta šole z dne 11. februarja 2008 

Predsednica SŠ je prebrala zapisnik 2. seje. Ravnatelj je pripravil pojasnila k 4. in 6. točki 

zapisnika: 

ad. sklep št. 4:  

Vsa priporočila bomo upoštevali, manjše nepravilnosti pa odpravili. 

Pojasnilo nepravilnosti na strani 18 Revizijskega poročila je v prilogi: Pojasnilo ob opravljeni 

reviziji. 

ad. sklep št. 6: 

Mesečni račun za mesec februar znaša 158,48 €. 

Ob upoštevanju Pravilnika pa dodatnih 330 € na mesec. 

Skupaj 488,48 € na mesec. 

Ugotovitveni sklep št. 1 

Svet šole ugotavlja, da je ravnatelj podal ustrezno poročilo o pomanjkljivostih in nepravilnostih 

navedenih v Revizijskem poročilu. 

Ugotovitveni sklep št. 2 

Svet šole ugotavlja, da je ravnatelj podal ustrezno poročilo o finančnih učinkih oz. obremenitvi 

gimnazije glede na Pravilnik o mobilnih telefonih. 

Sklep št. 2: 

Svet šole potrjuje zapisnik 2. seje Sveta šole z dne 11. februarja 2008.  

3. Poslovno poročilo za leto 2007 

Gradivo je bilo posredovano članom. Ravnatelj in računovodkinja šole sta podala kratko poročilo 

o poslovanju šole v letu 2007. 

Bistvenih pripomb člani SŠ niso imeli. 

Sklep št. 3: 

Svet šole sprejme Letno poročilo za leto 2007. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za 

večje planirane investije v letu 2008. 
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4. Poslovni načrt za leto 2008 

Gradivo je bilo posredovano članom. Ravnatelj je podal kratko poročilo o poslovnem načrtu šole 

za leto 2008. 

Člani SŠ niso imeli pripomb in podpirajo ambiciozno izvedbo poslovnega načrta. 

Sklep št. 4: 

Svet šole sprejme Poslovni načrt za leto 2008. 

5. Ocena uspešnosti ravnatelja 

Člani SŠ so na podlagi Ocenjevalnega lista za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja SŠ in 

računalniškega programa ovrednotili delo ravnatelja. Ocenjevalni list je sestavni del zapisnika. 

Sklep št. 5: 

Svet šole potrjuje oceno ravnateljeve delovne uspešnosti. 

6. Razno 

G. Ostrc Boris je seznanil prisotne z oceno Sveta staršev in o pripombah na ravnateljevo delo. 

Gradivo za zadnjo sejo je bilo pomanjkljivo. Zaželjena bi bila tudi prisotnost ravnatelja, ki bi 

pojasnil vizijo vodenja. 

Sprožena je bila razprava o ustrezni višini dijaške dnevnice. Ravnatelju se predlaga, da točko 

uvrsti na naslednjo sejo SŠ. 

Naslednja seja se predlaga za 31. 3. 2008 ob 15. uri 

 

Sestanek se je končal ob 18.00 uri. 

 

Zapisničarka:  Predsednica Sveta šole: 
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