
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 3. sestanka 

F r a n c a  M i k l o š i č a  Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011 

L j u t o m e r  v torek, 21. junija 2011 ob 15.30 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 zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
3. Učbeniški sklad 
4. Poročilo ravnatelja o realizaciji LDN-ja in težavah v iztekajočem šolskem letu 
6. Razno 
 
Prisotnost je razvidna iz priložene podpisane liste prisotnosti. 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Na seji sta bila prisotna pripravnika Martina Lebar in Uroš Koštric.  

 

Sklep št. 1:  

Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih skupnosti, in 
sprejema dnevni red. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
 
Sklep št. 2:  
Svet staršev je sprejel zapisnik zadnje seje v predlagani obliki. 

3. Učbeniški skald 
Ravnatelj je staršem predstavil predlog učbeniškega sklada za šolsko leto 2011/2012.  
 
Sklep št. 3:  
Svet staršev je sprejel predlagani nabor knjig v učbeniškem skladu za šolsko leto 2011/2012.  

4. Poročilo ravnatelja o realizaciji LDN-ja in težavah v iztekajočem šolskem 
letu  
Ravnatelj je zbranim povedal, da je bil LDN v celoti realiziran. Predstavil je potek kulturnega 
maratona, ki se bo odvijal 22. in 23. junija ter sam zaključek šolskega leta. Ravnatelj je izpostavil 
dejstvo, da je velika pridobitev za celotno šolo, da se pouk predšolske vzgoje v celoti odvija v 
prostorih matičnega poslopja.   
Starše je seznanil s finančnim stanjem gimnazije. Največji problem predstavljajo neplačane 
obvezne ekskurzije, znesek se je povzpel do 25000€. Zaradi teh razmer bo ravnatelj v prihodnosti 
predstavil strategijo za racionalizacijo poslovanja. Nekatere obvezne ekskurzije bodo odpadle (pri 
neobveznih ni plačilne nediscipline), v prihodnosti pa bi dijaki imeli kartico, katero bi uporabljali 
za več vrst plačila (malica, kopiranje...), skrajni ukrep so izvršbe. Ravnatelj je še poudaril, da tisti, 



ki ne zmorejo, lahko oddajo vlogo za subvencioniranje ekskurzij, vendar je takih vlog zelo malo. 
Predstavnik 3.c Igor Majerič je podal predlog za poroka pri plačilu, ter povedal, da se po 
njegovem mnenju premalo staršev udeležuje roditeljskih sestankov in govorilnih ur.  

5. Razno 
- Ravnatelj se je staršem zahvalil za sodelovanje v tem šolskem letu. 
- Ravnatelj je staršem podal informacije v zvezi z izbirnimi predmeti v tretjih letnikih 

gimnazijskega programa ter jih obvestil, da tako španščina kot francoščina, kot 3. tuji jezik, ne 
bosta plačljiva.  

 
Seja je bila zaključena ob 16.15. 
 

Zapisničar: Ravnatelj: Predsednica Sveta staršev: 

Uroš Koštric Zvonko Kustec Silva Duh 

           
 
 
 


