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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 1. SEJE 

F r a n c a  M i k l o š i č a  SVETA ŠOLE v š.l.2012/2013 

L j u t o m e r  v petek, 28. septembra 2012 ob 18. uri 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

Predlagane točke dnevnega reda: 
1. UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

2. POTRDITEV NOVIH ČLANOV SVETA ŠOLE 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA ŠOLE 

4. IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBIRO PLESNE ŠOLE ZA MATURANTSKI PLES 

5. IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBIRO MATURANTSKE EKSKURZIJE 

6. OBRAVNAVA POROČILA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

7. OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

8. NAČRT VPISA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 

9. ŠOLSKI SKLAD 2011/2012 IN 2012/2013 

10. IMENOVANJE KOMISIJE ZA VARSTVO PRAVIC 

11. IMENOVANJE PRITOŽBENE KOMISIJE 

12. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ODPIS DOLGOV DIJAKOV 

13. REBALANS FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2012 

14. NAČRTI OCENJEVANJA ZNANJA V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA 

15. RAZNO 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Sklep št. 1: Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov in sprejme dnevni red v 

predlagani obliki. 

2. Potrditev novih članov Sveta šole 
Dijaška skupnost je izvolila dve novi predstavnici v Svet šole. To so evidentirali z zapisnikom 
sestanka članov dijaške skupnosti z dne 26. 9. 2012.  
 
Sklep št. 2: Svet šole je z javnim glasovanjem potrdil predstavnici dijaške skupnosti Barbaro 

Šiško in Nušo Krančič v Svet šole. 

3. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 
S. Rauter je na kratko povzela sklepe zadnje seje Sveta šole. Ravnatelj je prisotnim povedal, da je 
4. sklep 5. seje Sveta šole v realizaciji. 

Sklep št. 3: Svet šole sprejme zapisnik 5. in 6. seje Sveta šole v predlagani obliki. 

4. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
 
Sklep št. 4: Svet šole potrjuje Komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2013 v naslednji 

sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 4. letnikov, predstavniki razrednih 



Stran 2 
 

skupnosti 4. letnikov in razredniki 4. letnikov. Komisija izmed sebe izvoli predsednika 
in namestnika. 

5. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 
 
Sklep št. 5: Svet šole potrjuje Komisijo za izbiro agencije za izvedbo Maturantske ekskurzije 

2013 v naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 3. letnikov, 
Predstavniki razrednih skupnosti 3. letnikov in razredniki 3. letnikov. Komisija izmed 
sebe izvoli predsednika in namestnika. 

6. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2011/2012 
 
Sklep št. 6: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Poročilo LDN Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2011/2012. 

7. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/2013 
Ravnatelj je opozoril na nekatere spremembe v gimnazijskem predmetniku (evropski oddelki) in 
da bo letos maturirala prva generacija dijakov predšolske vzgoje, ki se je izobraževala po 
prenovljenem programu. Dodal je še dopolnilo k LDN, in sicer da na podlagi pobude dijakov 
predlaga podaljšanje glavnega odmora za pet minut in s tem tudi novo zaporedje ur. 
 
Sklep št. 7: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Letni delovni načrt Gimnazije 

Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2012/2013. 

8. Načrt vpisa v šolskem letu 2013/2014 
Ravnatelj je predlagal, da načrt vpisa v šolskem letu 2013/2014 ostane enak kot je bil za preteklo 
leto: 
ñ 4 gimnazijski oddelki (112 vpisnih mest) 
ñ 2 vzgojiteljska oddelka (56 vpisnih mest) 
ñ 1 maturitetni tečaj (36 vpisnih mest) 

Sklep št. 8: Svet šole potrjuje načrt vpisa v šolskem letu 2013/2014. 

9. Šolski sklad 2011/2012 in 2012/2013 
Ravnatelj je povedal, da se je v šolskem letu 2010/2012 v šolski sklad zbralo 19.023,00 € oz. 
80,5% planiranega. Iz šolskega sklada se financirajo mesečnik GFML, generacijska knjiga in 
fotokopije. Skupni stroški izdajanja mesečnika GFML, generacijske knjige in fotokopij so znašali 
55.587,00 €, zato bo razliko v stroških pokrila Gimanzija Franca Miklošiča Ljutomer.  
Ravnatelj je za naslednje leto predlagal, da starši prispevajo 40,00 € na dijaka za gimnazijski 
program in 20,00 € na dijaka za vzgojiteljski program. Iz šolskega sklasa se še vedno ohranja 
financiranje fotokopij, generacijske knjige in izdajanja mesečnika GFML. Razliko bo krila šola iz 
donatorskih in svojih virov.  
 
Sklep št. 9: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel poročilo o porabi zbranih sredstev iz 

šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012. 
 
Sklep št. 10: Svet šole je na osnovi predloga ravnatelja sprejel predlog porabe zbranih sredstev iz 

šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013. 
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10. Imenovanje Komisije za varstvo pravic 
Ravnatelj je predlagal, da se za obravnavo pritožb dijakov programa predšolske vzgoje na podlagi 

80. Člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Ur. l. RS, št.79/06)  oblikuje 

Komisija za varstvo pravic. 

Sklep št. 11: Svet šole na predlog ravnatelja imenuje Komisijo za varstvo pravic v naslednji 
sestavi: 

1. Predsednica: Barbara Špilak, strokovna delavka šole; 

2. Članica: Natalija Horvat, strokovna delavka šole; 

3. Članica: Tatjana Rozmarič Poštrak, strokovna delavka šole; 

4. Članica: Mojca Vizjak Horvat, strokovna delavka šole; 

5. Zunanja članica komisije: Gabrijela Kuhar, vzgojiteljica v vrtcu Veržej. 

11. Imenovanje Pritožbene komisije 
Ravnatelj je predlagal, da se za obravnavo pritožb dijakov gimnazijskega programa na podlagi 

41.c člena Zakona o gimnazijah (ZGimUPB1, Ur. l. RS, št.12/1996, 59/2001, 115/2006, 

1/2007) oblikuje Pritožbena komisija.  

Sklep št. 12: Svet šole na predlog ravnatelja imenuje Pritožbeno komisijo v naslednji sestavi: 

1. Predsednik: Franc Čuš, strokovni delavec šole; 

2. Članica: Liana Miholič, strokovna delavka šole; 

3. Članica: Anita Šimonka, strokovna delavka šole; 

4. Član: Jernej Jakelj, strokovni delavec šole; 

5. Zunanji član komisije: Darko Petrijan, ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota. 

12. Imenovanje Komisije za odpis dolgov dijakov 
Ravnatelj je na kratko predstavil namen ustanovitve komisije ter  njeno vlogo; pod vplivom 
spremenjenih ekonomskih razmer  je namreč tudi na gimnaziji opaziti porast prošenj za odpis 
dolgov dijakov (učbeniški sklad, ekskurzije),  ki bi odslej bile predmet obravnave te nove 
komisije. Komisija mora oblikovati poslovnik, pravila delovanja se objavijo na spletni strani šole. 
Komisija bo dobila v pristojnost tudi sklad, ki se bo polnil z dobrodelnimi akcijami. Ravnatelj šole je v 
Komisijo za odpis dolgov dijakov predlagal: 

1. Članica: Lilijana Fijavž, strokovna delavka šole; 

2. Članica: Martina Domajnko, strokovna delavka šole; 

3. Članica: Mojca Vizjak Horvat, strokovna delavka šole; 

4. Član: predsednik dijaške skupnosti; 

5. Član: namestnik dijaške skupnosti. 

 

Sklep št. 13: Svet šole potrjuje imenovanje Komisije za odpis dolgov dijakov v zgoraj predlagani 
sestavi. 
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13. Rebalans finančnega plana za leto 2012 
Ravnatelj je povedal, da je v skladu s pogodbo med MIZKŠ in Gimnazijo F. Miklošiča Ljutomer 
potrebno v primeru, da se sprejme rebalans finančnega plana, spremeniti tudi finančni načrt našega 
zavoda. Na osnovi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) je prišlo 
do sprememb v odhodkih javnega zavoda, zato so se spremenile posamezne postavke načrta 
prihodkov in odhodkov, in sicer: 
 
PRIHODKI: 

-‐ plače direktorjev in ravnateljev                          se zmanjša za 1.000€ 
-‐ dijaki s posebnimi potrebami                             se poveča za 4.400€ 
-‐ drugo (donacije, obresti)                                    se zmanjša za 80.000€ 

 
ODHODKI: 

-‐ bruto plače zaposlenih                                        se zmanjša za 47.500€ 
-‐ prispevki delodajalca                                          se zmanjša za 2.000€ 
-‐ prevoz                                                                 se zmanjša za 10.000€ 
-‐ regres                                                                  se zmanjša za 28.000€ 

 
INVESTICIJSKI ODHODKI: 

-‐ nakup opreme                                                     se poveča za 9.900€ 
 

Sklep št. 14: Svet šole potrjuje predlog  predlaganih sprememb finančnega načrta šolskega 
zavoda. 

14. Načrti ocenjevanja znanja v programu Predšolska vzgoja 
Barbara Špilak je na kratko povzela vsebino Načrtov ocenjevanja za posamezne letnike v 
programu Predšolska vzgoja. Načrti ocenjevanja znanja so pripravljeni na podlagi Pravilnika o 
ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Pravilnika o šolski dokumentaciji 
in šolskih pravilih. Vsi načrti ocenjevanja bodo objavljeni tudi na spletni strani gimnazije. 
Predvsem je opozorila na pomembnost oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja v tem 
programu. 
 
Sklep št. 15: Svet šole daje pozitivno mnenje k posameznim Načrtom ocenjevanja znanja v 

programu Predšolska vzgoja za šolsko leto 2012/2013. 

15. Razno 
Pod to točko Svet šole ni imel nobenih vprašanj oziroma pripomb. 

 

Sestanek Sveta šole se je zaključil ob 18.50 uri. 

Zapisnikar: Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Klavdija Zver Zvonko Kustec  Suzana Rauter 

 


