
                                                                    ZAPISNIK 

 

                              Sestanka  2. seje Sveta šole z dne 14. 3. 2007 ob 16.00 uri 

 

Prisotni: 

 

Darinka Uršič, Vlado Škof, Cilka Jakelj, Zsolt Prošić, Franci Čuš,  Samo Fijavţ, Boris Ostrc, 

Tončka Balaţič in Irena Kumer. 

 

Opravičeno odsotni: Norma Bale in Maksimiljan Gošnjak 

 

Ostali prisotni: Zvonko Kustec, ravnatelj in Brigita Berič, računovodkinja. 

 

 

Sejo sveta je vodila Darinka Uršič. 

 

                                                                 Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta šole v  šolskem letu 2006/07 

3. Letno poročilo za leto 2006 

4. Ocena ravnateljevega dela 

5. Vsebinski in finančni načrt za leto  

6. Vloga za povrnitev stroškov 

7. Dopolnila k pravilniku o izobraţevanju odraslih 

8. Razno 

 

K točki 1 

 

Predsednica Sveta šole je ugotovila, da je prisotnih 9 članov Sveta šole, 2 člana sta opravičeno 

odsotna. 

Prisotne je seznanila z dnevnim redom. 

 

Sklep št. 1. 

 

Prisotnih je večina članov Sveta šole. Predlagani dnevni red je soglasno sprejet. 

 

K točki 2 

 

Predsednica je prebrala zapisnik 1. seje Sveta šole z dne 28. septembra 2006 in ugotovila, da 

so sklepi realizirani. 

 

Sklep št. 2 

Svet šole soglasno potrdi zapisnik 1. seje Sveta šole z dne 28. septembra 2006. 

 

 

 

 

 

 



K točki 3 

 

Letno poročilo za leto 2006 je predstavil ravnatelj. Poročilo zajema  delo in doseţke v 

tekočem letu. Ţe iz poročila je razvidno, da je bilo poslovanje dobro in je bilanca  pozitivna. 

 

Finančno poročilo je predstavila računovodkinja in prisotne seznanila, da je računovodstvo 

vodeno po denarnem toku in obračunskem sistemu. Iz  predstavljenih bilanc je razvidno, da 

preseţek prihodkov nad odhodki znaša 37.734.175,00 sit.   Predlog je, da se preseţek 

prihodkov nad odhodki nameni za izboljšanje pogojev dela šole in nadaljnji razvoj.   

 

 

Sklep št. 3 

 

Svet šole je soglasno sprejel Letno poročilo za leto 2006 s pripombami,  ki so upoštevane in 

popravljene. 

 

Sklep št. 4 

 

Svet  šole soglasno potrjuje finančno poročilo za leto 2006 in potrjuje predlog, da se preseţek 

prihodkov nad odhodki v višini 37.734.175,00 sit porabi za izboljšanje pogojev dela in 

nadaljnji razvoj šole. 

 

K točki 4 

 

Na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 

področja šolstva mora svet zavoda ovrednotiti delo ravnatelja. 

Ocenjevalno obdobje zajema čas od 1. 3. 2006 do 31. 12. 2006 in zajema  naslednje kriterije: 

- da zavod ne posluje z izgubo; 

- da ravnatelj zagotavlja v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oz.  da odpravi 

pomanjkljivosti, ki sta jih  ugotovila Inšpektor RS za šolstvo in šport ali Računsko sodišče 

RS; 

- da zavod ni dobil negativnega mnenja Računskega sodišča RS; 

- da je bil pouk realiziran vsaj 95 %. 

 

Po ovrednotenju ocene ravnatelja svet ugotavlja, da je ravnatelj dosegel 75,1% vrednosti 

meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. 

 

Sklep št. 5 

 

Svet šole soglasno potrjuje oceno ravnatelja v višini 75,1 % za obdobje od 1. 3. 2006 do 31. 

12. 2006. 

 

K točki 5 

 

Vsebinski in finančni načrt za leto 2007 je predstavil ravnatelj. Iz načrta je poudaril teţiščne 

naloge, s katerimi  bo potrebno ohraniti oz. izboljšati pogoje na osebnostni, poklicni in 

izobraţevalni ravni dijakov in zaposlenih ter ohraniti dobre stike z zunanjimi partnerji. 

 

Sklep št. 6 

 



Svet šole sprejme soglasno Vsebinski in finančni načrt šole za leto 2007. 

 

K točki 6 

Jasna Čirič, uni. dipl. psih. je opravila pedagoško-andragoško dokvalifikacijo in zaprosila za 

delno povrnitev stroškov (stroški znašajo 103.500,00 sit) šolnine. 

 

Delavki je odobrena povrnitev stroškov v višini 50  %. 

 

Sklep št. 7 

 

Svet šole  soglaša, da se povrnejo stroški šolnine pridobitve pedagoško-andragoške 

dokvalifikacije delavki Jasni Čirič v višini 50%. 

 

 

K točki 7 

 

Svet šole je dne 26. 9. 2005 sprejel Pravilnik o izobraţevanju odraslih. Zaradi nadaljnjega 

razvoja izobraţevanja odraslih na gimnaziji Franca Miklošiča je potrebno sprejeti določene 

dopolnitve tega pravilnika.  

Predlagane dopolnitve so: 

- v 3. členu se na koncu stavka doda besedilo:  

…in po vseh ostalih programih,  s katerimi ljudje postajajo bolj konkurenčni na trgu delovne 

sile in s katerimi dvigujejo svojo splošno izobraţenost; 

- v 8. členu se na koncu prve alineje doda besedilo; 

…oziroma stroške izvedbe drugih programov; 

- v 9. členu,  v zadnji alineji, se v oklepaju na koncu doda besedilo; 

… za razvoj programov ipd.) kar je zahtev standardov in normativov v izobraţevanju odraslih 

- v 9. členu se v zadnjem odstavku  na koncu doda besedilo; 

… oz. s predvidenim vpisom udeleţencev v posamezni program v skladu s standardi in z 

normativi  za IO 

- v 15. členu, v sedmi alineji se beseda pedagoški nadomesti z andragoški 

- v 16. členu, v prvem odstavku se doda;  (programih); 

- v 21. členu, se na koncu doda besedilo; 

… oziroma za druge programe v skladu s standardi in z normativi v IO. 

 

Sklep št. 8  

 

Svet šole sprejme predlagane dopolnitve Pravilnika o izobraţevanju odraslih. 

 

K točki 8 

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.00 uri. 

 

 

    zapisnik zapisala:                                                                      sestanek  vodila: 

Tončka Balaţič, tajnica                                                          Darinka Uršič, predsednica sveta 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


