
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK   

F r a n c a  M i k l o š i č a  1. sestanka Sveta šole v š. l. 2009/10 

L j u t o m e r  v petek, 25. septembra 2009 ob 15.30 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

Predlagane so bile naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Imenovanje novih predstavnic v Svet šole 
3. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 
4. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2009/2010 
5. Poročilo šolskega sklada 2008/2009 
6. Predlog šolskega sklada 2009/2010 
7. Predlog vpisa za šolsko leto 2010/2011 
8. Šolska pravila 
9. Cenik 
10. Razno 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Ravnatelj je pred pričetkom sestanka prisotnim predal seznam prisotnosti in ugotovil, da je 

prisotna večina predstavnikov Sveta šole. Predsednica Sveta šole, ga. Suzana Rauter je predstavila 

dnevni red, ki so ga soglasno z dvigom rok prejeli vsi prisotni. 

Sklep št. 1: Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov sveta šole oz. je sklepčen. 

Sklep št. 2: Svet šole sprejema dnevni red v predlagani obliki. 

2. Imenovanje novih predstavnic v Svet šole 

Ravnatelj je prisotne informiral, da je Vlada RS dne 30.7.2009 imenovala dve predstavnici v Svet 

šole. To sta ga. Vesna Laissani in ga. Marija Pušenjak. Predsednica Sveta šole je prisotne povabila 

h glasovanju in ugotovila, da vsi prisotni soglasno potrjujejo go. Vesno Laissani in go. Marijo 

Pušenjak kot predstavnici Vlade v Svet šole. Ravnatelj je ob tem še sporočil, da so predstavniki 

Sveta staršev ponovno soglasno izvolili dosedanje predstavnike v Svet šole.  

Sklep št. 3: Svet šole potrjuje ga. Vesno Laissani in ga. Marijo Pušenjak kot predstavnici Vlade 

RS v Svet šole z dnem imenovanja 30.7.2009. 

Sklep št. 4: Svet šole ugotavlja, da so predstavniki Sveta staršev izvolili svoje predstavnike v Svet 

šole in sicer g. Vladimirja Škofa za predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010, go. Silvo 

Duh za prvega namestnika predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 in g. Janeza 

Brumna za drugega namestnika predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010. 

3. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 

Ravnatelj je najprej predstavil pomembnejše točke iz Poročila letnega delovnega načrta šole za 

šolsko leto 2008/2009. Predsednica Sveta šole, ga. Suzana Rauter je ugotovila, da so v poročilu na 

strani 9 zapisani napačni odstotki v vrstici IKT. Ravnatelj je odgovoril, da se bo napačno zapisano 

popravilo, s čimer so se strinjali vsi prisotni. Drugih predlogov in pripomb na poročilo ni bilo, zato 

so ga z glasovanjem soglasno potrdili.  

Sklep št. 5: Svet šole sprejema in potrjuje Poročilo letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 

2008/2009. 

4. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2009/2010 

Ravnatelj je najprej preveril, ali so vsi prisotni prejeli Letni delovni načrt (LDN) šole za šolsko 

leto 2009/2010 ter ugotovil, da so vsi potrdili njegov prejem. Predstavil je pomembnejše točke iz 

LDN. Vprašanj, predlogov ter pripomb na LDN ni bilo, zato so predstavniki Sveta šole z dvigom 

rok soglasno potrdili LDN šole za šolsko leto 2009/2010.  
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Sklep št. 6: Svet šole sprejema in potrjuje Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2009/2010. 

5. Poročilo šolskega sklada 2008/2009 

Ravnatelj je prisotnim predstavil poročilo o porabi zbranih sredstev iz šolskega sklada za lansko 

šolsko leto. Pripomb na poročilo ni bilo, zato so predstavniki Sveta šole soglasno potrdili poročilo. 

Sklep št. 7: Svet šole potrjuje poročilo o porabi zbranih sredstev iz šolskega sklada za šolsko leto 

2008/2009. 

6. Predlog šolskega sklada 2009/2010 

Ravnatelj je predstavnikom Sveta šole podal naslednji predlog šolskega sklada: iz šolskega sklada 

se financirajo mesečniki, generacijske knjige in fotokopije. Predlagal je, da cena nadstandarda 

ostane ista kot je bila lanko šolsko leto. Pri tem je še poudaril, da šola ne bo zbirala sredstev za 

opremo, ker se pri tem opira na druge vire financiranja. Vprašanj in pripomb na predlog ni bilo, 

zato so ga predstavniki Sveta šole soglasno potrdili. 

Sklep št. 8: Svet šole je na osnovi predloga ravnatelja sprejel plan porabe zbranih sredstev iz 

šolskega sklada za šolsko leto 2009/2010. 

7. Predlog vpisa za šolsko leto 2010/2011 

Ravnatelj je za naslednje šolsko leto predlagal isti vpis kot to šolsko leto in sicer: 4 oddelki 

programa gimnazije skupaj z evropskim oddelkom, 2 oddelka predšolske vzgoje in maturitetni 

tečaj. Pripomb na ravnateljev predlog ni bilo, zato so predlog vpisa za šolsko leto 2010/2011 

soglasno potrdili vsi prisotni. 

Sklep št. 9: Svet šole je potrdil predlog vpisa za šolsko leto 2009/2010. 

8. Šolska pravila 

Ravnatelj je izpostavil, da so bila šolska pravila sprejeta 21. 9. 2007 in da so v njih naslednje 

spremembe: 

- V 1. točki 2. člena v tabeli doda »10. zaporedna šolska ura«, ki jo obiskujejo dijaki 4. 

letnikov. 

- V 2. točki 2. člena se besedilo spremeni tako, da se za besedami  »Šolska vrata se 

odklenejo« doda ob »6.00«. 

-  Besedilo 6. točke 2. člena se v celoti izbriše in nadomesti z besedilom: »Bolnim dijakom je 

brez zdravniškega potrdila prepovedano prihajanje v šolo.  

- V 8. točki 2. člena se v točki h) spremeni besedilo tako, da se glasi: »po končani šolski uri 

zbriše tablo in pospravi učilnico«. 

- V 9. točki 2. člena se za besedilom »Med« doda besedilo »5 in 10 minutnimi odmori«. 

- V 4. členu se doda nova predzadnjo alinea, ki se glasi: »skrbi za red in čistočo v šolskih 

omaricah,«.  

- V 16. členu se na koncu drugega odstavka za besedilom »telefonsko številko 58 58 700« 

doda besedilo »oziroma 031 559 549«. 

- V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi »Odsotnost do tri dni dovoljuje 

razrednik, nad tri dni pa ravnatelj po predhodni pisni vlogi.« 

Ravnatelj je sporočil še spremembe, ki so jih predlagali predstavniki Sveta staršev: 

- v 14. členu se v zadnjem odstavku za besedilom »odstrani čistilna služba« doda besedilo »po 

nalogu ravnatelja«. 

- pravopisna napaka v 31. členu Šolskih pravil in sicer besedi »črtanje« in črtanju« se 

nadomestita z besedama »izbris« in »izbrisu«.  

Z navedenimi spremembami so se strinjali vsi. Drugih pripomb in predlogov glede šolskih pravil 

ni bilo, zato je ga. Suzana Rauter predlagala, da se Šolska pravila podajo na glasovanje. Vsi 

prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili Šolska pravila z omenjenimi spremembami.  
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Sklep št. 10:   Svet šole je soglasno potrdil Šolska pravila v predlagani obliki. 

9. Cenik 

Ravnatelj je Svetu šole predstavil cenik Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki je bil priložen 

gradivu in vabilu. Sporočil je, da se cene storitev niso spreminjale 4 leta, zato so se letos vse cene 

zvišale za 5%. V cenik pa je dodana storitev tretjega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita v 

programu Predšolska vzgoja. Pripomb na cenik ni bilo, zato so prisotni pričeli z glasovanjem in ga 

tako soglasno z dvigom rok potrdili. Ravnatelj je podal tudi naslednje predloge: da 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), da Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pooblašča ravnatelja, da lahko za 

najem prostorov gimnazije in Golarjeve domačije po lastni presoji v posameznih primerih zmanjša 

višino posameznih postavk oziroma oprosti plačilo v celoti in da 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. Prisotni so vse 

navedene predloge potrdili. 

 

Sklep št. 11: Svet šole potrjuje predlog cenika za šolsko leto 2009/2010. 

Sklep št. 12: Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je pooblastil 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).  

Sklep št. 13: Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je pooblastil ravnatelja, da lahko za 

najem prostorov gimnazije in Golarjeve domačije po lastni presoji v posameznih primerih zmanjša 

višino posameznih postavk oziroma oprosti plačilo v celoti. 

Sklep št. 14: Svet Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je pooblastil ravnatelja, da za posamezne 

vidne strokovnjake, ki sodelujejo v izvedbi različnih izobraževalnih programov, določi višino 

honorarja po lastni presoji. 

10. Razno 

Predsednica Sveta šole je prisotne pozvala k morebitnim vprašanjem in predlogom. Teh ni bilo 

zato je bil sestanek končan. 

 

Sestanek se je končal ob 16. 15 uri. 

 

Priloge zapisnika: 

- Lista prisotnosti  

- Gradivo in vabilo na 1. sestanek Sveta šole v š. l. 2009/2010 

- Poročilo letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 

- Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2009/2010 

- Dokazila o porabi zbranih sredstev iz šolskega sklada v š. l. 2009/2010 

- Šolska pravila 

- Cenik  

 

 

Zapisala:  Predsednica Sveta šole 

Nina Đekovski  Suzana Rauter, prof. 

 


