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ZAPISNIK 4. korespondenčne seje 

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

L j u t o m e r  v torek, 15. marca 2011 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

 
V torek, 15. marca 2011 sta bila predstavnikom Sveta šole posredovana dopis z dodatnimi 
spremembami cenika za leto 2011 in glasovalni listič. Gradivo so prejeli vsi predstavniki 
sveta, in sicer: prof. Suzana Rauter (predsednica Sveta šole), ga. Danica Balažic, ga. Brigita 
Čeh, ga. Silva Duh, ga. Tanja Karlovčec, ga. Vesna Laissani, ga. Marija Pušenjak, prof. Tanja 
Bigec, prof. Tatjana Rozmarič Poštrak, prof. Andrej Kos, prof. Simon Ülen, Aljoša Kociper in 
Mitja Horvat. 
Pripomb na spremembe in predlog sklepa ni bilo. Vsi zgoraj omenjeni predstavniki Sveta šole 
so soglasje pisno potrdili, razen Vesne Laissani, ki ni oddala glasovalnega lističa. 
 
POSTAVKA CENA  
− urna postavka strokovnega delavca (predavatelja, organizatorja) z ustrezno izobrazbo-

neto 10,00€ 

− urna postavka strokovnega delavca (predavatelja) z nepopolno ali neustrezno izobrazbo-
neto  8,00€ 

− urna postavka strokovnega osebja-neto 6,50€ 
− urna postavka kvalificiranega delavca-neto 3,50€ 
− urna postavka nekvalificiranega delavca-neto 3,00€ 
− kilometrina za izvedbo izobraževalnega programa je enaka kilometrini prihoda na delo 
− cena fotokopije A4 format ČB 0,10€ 
− cena fotokopije A4 format B 0,50€ 
− cena programa Predšolska vzgoja - poklicni tečaj 1.030,00€ 
− cena programa Predšolska vzgoja – SSI  1.350,00€ 
− vpisnina v program Predšolska vzgoja 20,00€ 
− 3. in vsako nadaljnje opravljanje izpita v programu Predšolska vzgoja 20,00€ 
− priprava na maturo po programu Maturitetni tečaj – vpisnina in en predmet 250,00€ 
− priprava na maturo po programu Maturitetni tečaj – 2. in vsak naslednji predmet 250,00€ 
− opravljanje izpita v programu Gimnazija 50,00€ 
− cena 80 urnega tečaja tujih jezikov  296,00€ 
− cena 70 urnega tečaja tujih jezikov 272,00€ 
− cena 50 urnega tečaja tujih jezikov 203,00€ 
− cena 40 urnega tečaja tujih jezikov 170,00€ 
− cena 30 urnega tečaja tujih jezikov 127,00€ 
− cena 50 urnega računalniškega tečaja  195,00€ 
− cena 20 urnega računalniškega tečaja  93,00€ 
− najem splošne učilnice brez IKT za eno šolsko uro  6,00€ 
− najem učilnice z IKT za eno šolsko uro 20,00€ 
− najem računalniške učilnice za eno šolsko uro 60,00€ 



− najem dvorane v Golarjevi domačiji do 4 ure dnevno 36,00€ 
− najem dvorane v Golarjevi domačiji nad 4 ure dnevno 65,00€ 

POOBLASTILO: 

1. Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pooblašča ravnatelja, da ob uvedbi novega 
izobraževalnega programa določi ceno tega programa v skladu z Odredbo o standardih in 
normativih v izobraževanju odraslih (UL št. 43/2000).  

2. Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pooblašča ravnatelja, da lahko po lastni presoji v 
posameznih primerih zmanjša višino posameznih postavk oziroma oprosti plačilo v celoti. 

3. Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pooblašča ravnatelja, da za posamezne vidne 
strokovnjake, ki sodelujejo v izvedbi različnih izobraževalnih programov, določi višino honorarja 
po lastni presoji. 

Svet šole je spremembe Cenika 2011 sprejel na 3. Seji SŠ, v šolskem letu 2010/2011, 11. marca 2011, 
dopolnitve pa na korespondenčni seji dne 15. marca 2011. 
 
 
Sklep: Svet šole je sprejel predložene spremembe cenika. 
 
 

Zapisničarka:               Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Katja Peršak            Zvonko Kustec Suzana Rauter 

           
 
 
 
 
 
 


