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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 3. seje Sveta šole z dne 17. marca 2008 
3. Izbira kandidata za ravnatelja 
4. Razno 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

Svet šole (SŠ v nadaljevanju) ugotavlja, da je sklepčen in sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta šole z dne 17. marca 2008 

Gradivo je bilo posredovano po pošti. 

Sklep št. 2: 

SŠ potrjuje zapisnik 3. seje Sveta šole z dne 17. marca 2008 s pripombo, da se problematika višine 

dijaške dnevnice prenese na eno izmed naslednjih sej SŠ. 

3. Izbira kandidata za ravnatelja 

SŠ je na 2. sestanku SŠ dne 11. 2. 2008 imenoval komisijo za realizacijo naslednjih sklepov: 

Sklep št. 9: 

SŠ pooblasti komisijo, da pregleda ustreznost vlog in po potrebi pozove kandidate k dopolnitvi vloge z 

ustreznimi dokazili v skladu z razpisom. 

Sklep št. 10: 

SŠ 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: 

SŠ pooblasti komisijo, da organizira predstavitev kandidatov in tajno glasovanje učiteljskega zbora, Sveta 

staršev in Dijaške skupnosti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 

Komisija je naloge, ki sledijo iz 9., 10. in 11. sklepa izvedla. Glede na to je SŠ sprejel naslednji 

ugotovitveni sklep. 

Ugotovitneni sklep št. 3: 

SŠ na osnovi poročila predsednice komisije za realizacijo sklepov št. 9, 10 in 11 z 2. sestanka 

Sveta šole z dne 11. februarja 2008 in zapisnika komisije ugotavlja, da je komisija korektno in 

pravilno izvedla zadane ji naloge. 

- 14. 2. 2008 je bil v dnevniku Večer objavljen razpis; 

- 25. 2. 2008 se je sestala komisija in odprla ter pregledala prispelo vlogo na razpis. Vloga je 

bila popolna in je prispela v razpisnem roku. Na razpis se je prijavil dosedanji ravnatelj 

Zvonko Kustec, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa; 

- 10. 3. 2008 je učiteljski zbor podal pozitivno mnenje k vlogi dosedanjega ravnatelja Zvonka 

Kusteca; 

- 13. 3. 2008 je dijaška skupnost podala negativno mnenje k vlogi dosedanjega ravnatelja; 

- 13. 3. 2008 je Svet staršev podal pozitivno mnenje k vlogi dosedanjega ravnatelja; 
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- 19. 3. 2008 je lokalna skupnost na 12. seji občinskega sveta podala pozitivno mnenje k vlogi 

dosedanjega ravnatelja Zvonka Kusteca; 

SŠ je pregledal pridobljena mnenja učiteljskega zbora Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, 

lokalne skupnosti – Občine Ljutomer, Sveta staršev Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in 

Dijaške skupnost Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Sledila je predstavitev kandidata. Po 

razpravi je bila formirana komisija za izvedbo tajnega glasovanja za ustreznost kandidata. 

V ta namen je bila formirana komisija za izvedbo tajnega glasovanja v sestavi: Vladimir Škof, 

Franc Čuš in Antonija Balažič. Komisija je izvedla tajno glasovanje in ugotovila, da SŠ daje 

pozitivno mnenje za kandidata Zvonka Kusteca za ravnatelja. 

Sklep št. 4: 

Na osnovi tajnega glasovanja SŠ daje pozitivno mnenje kandidatu Zvonku Kustecu za ravnatelja 

šole. 

Sklep št. 5: 

SŠ nalaga komisiji, da posreduje ustrezne podatke o izbranem kandidatu Ministrstvu za šolstvo in 

šport RS na predpisanem obrazcu in ga zaprosi za soglasje k imenovanju za ravnatelja Gimnazije 

Franca Miklošiča Ljutomer za mandatno dobo 5 let. 

4. Razno 

Predsednica SŠ predlaga članom Sveta, da zasprosimo za podaljšanje mandata članici SŠ s strani 

ustanovitelja, ga. Ireni Kumer. 

Sklep št. 6: 

SŠ soglaša s predlogom predsednice SŠ, da zaprosi za podaljšanje mandata članici SŠ s strani 

ustanovitelja, ga. Ireni Kumer. 

 

Sestanek se je končal ob 16.45 uri. 

 

Zapisničarka:  Predsednica Sveta šole: 

Tončka Balažič  Darinka Uršič, prof. 

 


