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LDN GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 
V ŠOLSKEM LETU 2004/2005 

V šolskem letu 2004/2005 bomo posvetili posebno pozornost in skrb naslednjim nalogam in 
projektom: 

1. projektu evropski razred, 

2. mednarodnemu sodelovanju, 

3. pridobivanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov, 

4. prostorski problematiki, 

5. novi telovadnici, 

6. notranjim aktom, 

7. pridobivanju donatorskih sredstev in 

8. posodobitvi informacijske tehnologije. 

OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN 
DRUGIH OBLIK IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO PREDMETNIKU 

GIMNAZIJA 

Predmetnik je sestavljen iz obveznih predmetov (OP), nerazporejenih ur (NU) in izbirnih 
predmetov (IP), ki jih dijaki izberejo. V prvem letniku ni izbirnih predmetov. V drugem letniku 
dijaki izbirajo izmed štirih predmetov: LIS, ŠOK, FRJ-3 in INF. Ostale ure so dodane iz fonda 
nerazporejenih ur MAT in TJ. V tretjem letniku so dodane ure iz fonda nerazporejenih ur SLO, 
MAT, FRJ-3 in INF. Slednja dva sta izbirna predmeta. V četrtem letniku je iz fonda 
nerazporejenih ur dodeljeno SLO, MAT, TJ, ostale ure pa izbirnim maturitetnim predmetom. 

1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik 
Predmet 

OP IP OP IP-NU OP IP-NU OP IP-NU 
Skupno 

število ur 
Matur. 

standard 

Slovenščina 4  4  4 0,5 4 1 612 560 

Matematika 4  4 0,5 4 0,5 4 1 647 560 

Nemški jezik 1 3  3 0,5 3  3 1(1,5) 472 (490) 420 

Nemški jezik 2 3  3  3  3 1,5 420/472 420 

Angleški jezik 1 3  3 0,5 3  3 1(1,5) 472 (490) 420 

Angleški jezik 2 3  3  3  3 1,5 420/472 420 

Francoski jezik 2 3  3  3  3 1,5 420/490 420 

TJ-modul II* 1*  3*  1* 1* 1* 1* 210/280  

Zgodovina 2  2  2  2 3 280/350 280 

Geografija 2  2  2   5 210/385 280 

Športna vzgoja 3  3  3  3  420  

Glasba 1,5        53  

Likovna umetnost 1,5        53  

Likovno snovanje    2     0/70  

Študij okolja    2     0/70  

Biologija 2  2  2   5 210/385 315 

Kemija 2  2  2   5 210/385 315 



Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer 

 -2- 

Fizika 2  2  2   5 210/385 315 

Psihologija   2     6 70/280 280 

Sociologija     2   6 70/280 280 

Filozofija     2  2 6 70/280 280 

Pedagogika        2 0/70  

Francoski jezik 3    2  2   0/140  

Informatika 2   2  2  2 70/280 280 

Skupaj ur 32 (33*) 0 29 3 29 3 21 11   

* Predmet TJ-modul II je v programu evropskega oddelka in se v tem šolskem letu izvaja v 1. letniku. 

MATURA 

Dijaki(inje) gimnazije zaključijo program z maturo v skladu s Pravilnikom o maturi. Preverja se 
znanje iz petih (ali 6) predmetov, od katerih so trije obvezni za vse maturante (slovenski jezik, 
matematika, tuj jezik), dva (lahko tudi tri) maturitetna predmeta pa dijak(inja) izbere izmed 
naslednjih predmetov: 

Angleški jezik Nemški jezik Sociologija Psihologija Geografija 

Biologija Kemija Fizika Filozofija Zgodovina 

Tajnica maturitetne komisije je: Liljana Fijavž, prof. 

PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA 

V programu predšolska vzgoja se izobražujejo dijake/inje za poklic vzgojitelja/ice predšolskih 
otrok, oz. se pripravljajo za nadaljnji študij.  

Splošno izobraževalni predmeti: 

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. št. ur 
Slovenščina  4 4 4 4 560 

Tuji jezik (TJE - ANJ/NEJ) 3 3 3 3 420 
Matematika (MAT)  3 3 3 2 385 

Zgodovina (ZGO) 2 2 2 - 210 
Geografija (GEO) 2 2 2 - 210 
Sociologija (SOC) - 2 - - 70 
Informatika (INF)) 2 - - - 70 

Biologija (BIO) 2 2 2 - 210 
Kemija (KEM) 2 2 - - 140 

Fizika (FIZ) 2 2 - - 140 
Športna vzgoja ( ŠVZ) 2 2 2 3 315 

Skupaj 24 24 18 12 2730 

Strokovno teoretični predmeti: 

Predmeti 1.letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk.št.ur 
Glasba z metodiko (GLM) 3 2 2 2 315 

Instrument (INS) 15 min 15 min 15 min 15 min 46 
Lik.kultura z metodiko (LKM) 2 3 2 2 315 

Ples z metodiko (PLM) 2 1 1 1 175 
Psihologija  (PSI) - - 2 3 175 

Pedagogika  (PED) - - 2 3 175 
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Higiena z gospodin. (HIG) - - 3 - 105 
Skupaj 7,15 6,15 12,15 11,15 1306 

Praktično izobraževanje: 

Predmeti 1.letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk.št.ur 
Tečaj s področja športa 32/1 32/1 32/1 - 96 

Hospitacije (HOS) - - 4 2 210 
Prakt.pedagoško delo* 

(PEP) 
- 36/1 36/1 5 247 

Skupaj 1 4 4 7 553 
Skupaj strokovni del 8,15 10,15 16,15 18,15 1859 

Praktično izobraževanje se izvaja v vrtcih v Pomurju, s katerimi je sklenjena posebna pogodba. 
Tečaji s področja športa se izvedejo na obmorskem letovišču in v visokogorskem smučišču. 

POKLICNA MATURA 

Šolanje v programu predšolska vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, ki obsega: 

Obvezni del:  

� pisni in ustni del iz slovenščine  

� pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka) 

Izbirni del: 

� ustni izpit iz psihologije ali pedagogike 

� praktični nastop z zagovorom, s katerim kandidati dokazujejo povezanost 
strokovno-teoretičnih znanj s praktičnimi 

Tajnica poklicne mature je: Martina Vogrinec, prof. 

MATURITETNI TEČAJ (MT) 

V program maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno, srednjo 
tehniško ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije, če ste prekinili 
izobraževanje (gimnazija) za najmanj eno leto. Prav tako se lahko vpišejo kandidati, ki niso 
končali prej naštetih šol, so pa zaključili osnovnošolsko izobraževanje, če opravijo preizkus znanja 
na ravni tretjega letnika gimnazije iz predmetov: slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh 
izbirnih maturitetnih predmetov.  

Trajanje izobraževanja 1 leto. 

Cilj MT je omogočiti dijakom, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo 
opravijo. 

Dijak je opravil MT, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, 
vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. 

Predmetnik: 

Predmet 5.letnik Skupno število ur Maturitetni standard 
Slovenščina 6 174 560 

Tuji jezik(Anj-Nej) 6 174 420 
Matematika 6 174 560 

Izb.m.predmet: Zgodovina 4-6 116-174 280-315 
Izb.m.predmet: Geografija 4-6 116-174 280-315 



Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer 

 -4- 

Izb.m.predmet: Biologija 4-6 116-174 280-315 
Izb.m.predmet: Psihologija 4-6 116-174 280-315 
Izb.m.predmet: Sociologija 4-6 116-174 280-315 

Skupaj ur 26-30 754-870  

V kolikor kandidat zadosti razpisnim pogojem pridobi status dijaka z vsemi pravicami in 
dolžnostmi. V kolikor pa kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev MŠZŠ, se lahko vpiše po 
programu za odrasle.  

POKLICNI TEČAJ, PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA 

za poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok. 

Trajanje izobraževanja 1 leto, razen dokvalifikacije 2 leti. Kandidati si pridobijo strokovno in 
praktično znanje za načrtovanje, pripravo in evalvacijo dela vrtca, vzgojno – izobraževalne 
dejavnosti in delo s starši. 

Predmetnik 

je odvisen od predhodne izobrazbe kandidata oz. kandidatke. Obvezni pa so naslednji predmeti: 

Predmet Skupno št. ur 
Otroška in mladinska književnost (OMK) 28 
Športna vzgoja z metodiko (ŠVM) 28 
Glasba z metodiko (GLM) 140 
Instrument (INS) 28 
Likovna kultura z metodiko (LKM) 140 
Ples z metodiko (PLM) 56 
Psihologija  (PSI) 84 
Pedagogika  (PED) 112 
Higiena z gospodinjstvom (HIG) 56 
Skupaj 672 
Hospitacije (HOS) 84 
Tečaji s področja športa in 96 
Praktično pedagoško delo 200 
SKUPAJ 1052 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno opraviti vse izpite, dokazati 
najmanj 85% udeležbo pri hospitacijah in praktičnem pedagoškem delu in o njih izdelati pisno 
poročilo ter opraviti poklicno maturo. 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) IN INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) 

Obvezne izbirne vsebine dajejo dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih 
področjih in vsaka srednja šola ponuja dijakom drugačne izbirne vsebine. Vendar pa so dijaki 
skozi 4 leta dolžni izbrati: 

� vsebine, obvezne za vse   110 ur 

� vsebine, obvezne za gimnazijo  136 ur 

� skupaj obvezne vsebine   246 ur 

� vsebine po dijakovi prosti izbiri  54 ur 

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo 90 ur v vseh letnikih razen v 4. letniku (30 ur) 
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DODATNA PONUDBA 

ANGLEŠKI IN SLOVENSKI DEBATNI KROŽEK 

V debatnem krožku se zbirajo dIjaki, ki jih zanimajo moralna vprašanja in aktualno dogajanje 
doma in po svetu. V angleškem pa se morajo znati tekoče izražati v angleškem jeziku. 

Dobivamo se enkrat tedensko, pred tekmovanji in turnirji pa precej bolj pogosto. 

Delujemo pod okriljem Zavoda za kulturo dialoga iz Ljublane, v katerem so združeni vsi slovenski 
debaterji.  

Turnirji so praviloma ob sobotah in nedeljah, organiziramo pa jih tudi na naši šoli in takrat dijaki 
doma gostijo debaterje iz tujine. 

Udeležujemo se tudi mednarodnih debatnih srečanj, šol, konferenc, okroglih miz  ipd. v tujini in 
doma, ter smo dobri ambasadorji Slovenije. 

BIOLOGIJA 

Priprava na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za gimnazijce in vzgojiteljice, ki poteka na 
šolski in državni ravni na Jesenicah 20.11.2004. 

Priprava na državno tekmovanje iz biologije, ki bo marca v Ljubljani. 

CANKARJEVO PRIZNANJE 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je na šoli zelo priljubljeno in tudi zelo množično. Poteka na 
dveh stopnjah: prvi in drugi letniki – III. stopnja, tretji in četrti letniki – IV. stopnja. Dijakinje in 
dijaki se pripravljajo na razpisano temo. Aktivnosti, ki so povezane s tekmovanjem; od oktobra do 
decembra branje in študiranje ter aktualizacija literature, januarja je literarno srečanje, februarja je 
šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje, marca pa se najboljši srečajo na 
vseslovenskem tekmovanju za srebrno in zlato Cankarjevo priznanje. 

FIZIKA 

V šolskem letu 2004/05 bomo organizirali krožek iz fizike za dijake, ki jih fizika bolj zanima in 
dodatno še  pripravili dijake na tekmovanje. Organizirali bomo šolsko tekmovanje za vse letnike. 
Najboljši se bodo udeležili regijskega tekmovanja in upam da tudi državnega. 

GEOGRAFIJA 

Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega dela iz določene teme in iz praktičnega dela. Priprave za 
praktični del šolskega tekmovanje bodo enkrat tedensko v septembru. Zmagovalna ekipa se uvrsti 
na regijsko tekmovanje. Sestavljali jo bodo trije najboljši iz šolskega tekmovanja. 

KEMIJA 

V okviru šole vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz kemije, ki se ga lahko udeležijo vsi 
dijaki šole. Tekmovanje poteka v začetku meseca februarja. Naloge sestavita profesorici in so 
prilagojene že obravnavani snovi v tistem letniku. 

Najboljši dijaki na šolskem tekmovanju se uvrstijo na državno tekmovanje, ki je vsako leto v 
Ljubljani nekje v mesecu aprilu ali maju. (Datum določijo organizatorji v razpisu tekmovanja.) 
Ker je število udeležencev omejeno, vsak profesor namreč lahko pošlje samo štiri dijake, se za 
končni izbor odločita profesorici. 

Izbrani dijaki  se morajo udeležiti priprav na državno tekmovanje, ki potekajo dva meseca pred 
državnim tekmovanjem v urah, ki so namenjene OIV in dva tedna pred državnim tekmovanjem, 
nekoliko bolj pogosto po dogovoru s profesoricama in laborantko. 

KRVODAJALSKA AKCIJA 

Vsako leto organiziramo dve krvodajalski akciji. V jeseni in spomladi. 



Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer 

 -6- 

MATEMATIČNI KROŽEK 

V okviru matematičnega krožka se dijaki lahko pripravljajo na tekmovanje iz logike in na 
tekmovanje iz matematike. 

Priprave na tekmovanje iz logike potekajo  septembra in oktobra. V mesecu oktobru je regijsko 
tekmovanje iz logike. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki od prvega do četrtega letnika. 
Najboljši dijak iz posameznega letnika se potem udeleži državnega tekmovanja iz logike, ki je 
meseca novembra v Ljubljani. 

Priprave na tekmovanje iz matematike se pričnejo meseca decembra in trajajo do meseca aprila, 
najboljši dijaki pa imajo med šolskim letom tudi možnost obiska organiziranih  priprav v 
Ljubljani. 

Najprej dijaki tekmujejo na šolskem tekmovanju iz matematike – KENGURU. Na to tekmovanje 
se lahko prijavijo vsi dijaki. Tretjina najboljših v posameznem letniku dobi bronasto priznanje in 
odlično oceno v redovalnico. 

Tudi izbirnega tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki. Ker so naloge nekoliko težje 
priporočamo, da obiskujejo priprave na tekmovanje. Po tekmovanju državna tekmovalna komisija 
določi dijake, ki prejmejo srebrna priznanja in izbere dijake, ki se bodo udeležili državnega 
tekmovanja iz matematike. 

MLADINSKI PARLAMENT 

Mladinski parlament se pilotsko izvaja v naslednjih izbranih krajih v državi: Novi Gorici, Izoli, 
Zrečah, Brežicah, Ljutomeru in Ormožu. V projektu sodelujejo še Velika Britanija, Romunija, 
Bolgarija in Litva, finančno pa ga je podprla Evropska komisija, v Sloveniji tudi Urad za mladino 
RS. 

Namen projekta je povečati zanimanje mladih za lokalno dogajanje in spodbuditi njihovo 
vključevanje v procese odločanja, kot to nalagajo prizadevanja EU. Cilj projekta je tako 
vzpostaviti Mladinski parlament, ki je izvoljen neposredno, v njem pa so zastopani mladi od 14. do 
19. leta, ki bivajo v kraju.  

Posebnost projekta je, da so njegova ciljna populacija vsi mladi v omenjenem starostnem razponu; 
torej ne le šolajoča mladina, ampak tudi že zaposleni, brezposelni in marginalizirane skupine, s 
čimer želimo zagotoviti enakovredno zastopanost. Vsak mladinski parlament bo namreč odseval 
strukturo mladih v kraju. 

Aktivnosti v projektu so raznolike in se raztezajo čez obdobje dveh let. Med drugim vključujejo 
seminarje, delavnice, izvedbo volitev, seminar za izvoljene pralamentarce in parlamentarke, 
nacionalno in mednarodno konferenco, itd.  

Potek projekta na lokalni ravni vodi lokalna koordinacijska skupina na čelu z lokalnim 
koordinatorjem/koordinatorjema. 

Ključne v projektu so volitve in priprava nanje, pa tudi oblikovanje podatkov o strukturi mladih.  

V Ljutomeru se projekt organizira pod okriljem Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Za mlade 
bodo organizirana predavanja, na katerih bodo dobili več informacij o projektu, ki bodo potekala v 
začetku septembra, za natančne datume pa sledite objavljenim datumom na oglasnih deskah šole 
ali na plakatih v mestu. 

MODEL EVROPSKEGA PARLAMENTA MLADIH 

Glavni cilji Modela evropskega parlamenta mladih, ki ima sedež v Haagu na Nizozemskem, so bili 
postavljeni že v letu 1994. 

Najznačilnejši so: 

− globlje razumevanje postopka evropske integracije 

− boljše poznavanje institucij znotraj EU 

− politična osveščenost 
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− spoznavanje in spoštovanje bogate raznolikosti evropskih kultur in jezikov 

− zavest mladih o njihovi evropski identiteti 

Ustanovo Modela evropskega parlamenta podpirata Evropski svet in Evropski parlament. 
Ustanova sama nima nobenih političnih povezav in ne zahteva podpore nobene politične stranke v 
posameznih državah. 

Čeprav so glavni cilji Modela evropskega parlamenta ostali nespremenjeni, pa so simulirana 
srečanja parlamenta mladih postala večji izziv v letu 1999, saj so od tega leta naprej v načrt 
vključene države, izbrane za članstvo v Evropski skupnosti. 

V oktobru 2004 bodo dijaki naše gimnazije zastopali državo na modelu parlamenta v Bruslju in v 
Budimpešti, spomladi 2005 pa na Švedskem in na Cipru. 

Kljub temu, da mladi delegati razpravljajo o temah, ki so tudi na urniku Evropskega parlamenta v 
Strassbourgu in Bruslju, pa je vseeno neizpodbitno, da s svojim sodelovanjem povečujejo 
mednarodni ugled domače šole in tudi države. Dijaki so izbrani na podlagi njihove motivacije, 
splošnega znanja, razgledanosti in znanja angleščine. Zagotovo lahko trdimo, da so sprejemalci 
rešitev prihodnosti. 

NOVINARSKI KROŽEK 

Poleg pisanja za mesečnik, boste imeli možnost preizkusiti svojo nadarjenost za TV in radijskega 
novinarja. Krožek bo poleg teorije omogočil tudi praktično delo na radiu Maxi in TV AS. 

PEVSKI ZBOR 

Dijaki se lahko, letos prvič, priključijo k pevskemu zboru. Vsi tisti, ki se bodo prijavili, bodo 
morali opraviti tudi slušni preizkus. Kakšen bo program oz. pesmi, ki jih bomo peli, se bomo 
odločili skupaj, saj bom upoštevala tudi želje dijakov. Sodelovali bomo tudi s skupino 
instrumentalistov (šolski bend) in tako skupaj ustvarjali glasbo. 

PLES 

Priključite se plesni skupini, ki uspešno deluje na naši šoli že eno leto. Želeli bi razširiti dejavnost, 
glede na vaše interese. 

PROMETNA VZGOJA  

Izvajalec: AP Murska Sobota d.d., AVTOŠOLA BUSKO, Bakovska 29A, 9000 Murska Sobota, 
www.apms.si 

Cilji prometne vzgoje so poučevati in vzgajati dijake v smislu prometne varnosti in v skladu s 
prometno zakonodajo ter pri tem zajeti vse kategorije prometnih udeležencev, še posebej pa tiste, 
ki so najbolj ogrožene (pešci, kolesarji, vozniki motornih koles). 

Vsebina: 

− uvod – predstavitev in napoved učne vsebine ter ciljev; 
− splošno o prometni varnosti in odnosi med prometnimi udeleženci; 
− varstvo najbolj izpostavljenih prometnih udeležencev – otroci, pešci, kolesarji, vozniki 

motornih koles… 
− predstavitev nekaterih kritičnih točk v prometu s primeri na področju Pomurja; 
− psihofizična stanja in stopnja alkoholiziranosti; 

Vsebino je mogoče spremeniti ali dopolniti z različnimi temami na predlog šole ali  slušateljev, 
upoštevaje možnosti izvajalca (npr. predstavitev postopka in programa za pridobitev vozniškega 
dovoljenja za posamezne kategorije, novosti v zakonodaji,...). 

Program poteka s pomočjo računalniške opreme in interaktivne kompaktne plošče (zgoščenke) ter 
s pomočjo multimedijskega programa preko TV sprejemnika. 

Priporočljivo število učencev: od 25 do 30 slušateljev v posamezni skupini. 
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Nosilec: Slatinšek Roman, organizator- inštruktor avtošole. 

RAČUNALNIŠTVO 

Dijaki, ki želijo svoje znanje računalništva dokazovati tudi praktično, so vabljeni k oblikovanju 
mesečnika, spletnih strani gimnazije, foruma in publikacij. V okviru krožka, se bomo spopadli tudi 
z digitalnim videom in digitalno fotografijo. 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Mladi nadobudni športniki bodo dobili možnost vključevanja v šolske ekipe, ki jih bodo oblikovali 
športni pedagogi. 

ŠOLSKI ANSAMBEL 

V sklopu glasbe bomo organizirali mentorstvo glasbenih skupin ali posameznikov, ki bi se želeli 
kakorkoli uveljavljati na tem področju. Vaje se bodo začele v mesecu oktobru. Glasbene točke so 
nepogrešljiv del vseh kulturno umetniških prireditev na šoli in izven nje.Vse glasbene skupine se 
predstavijo s svojimi točkami na velikem koncertu Kulturnega maratona. 

ZGODOVINA 

V mesecu decembru bodo enkrat tedensko potekale priprave na šolsko zgodovinsko tekmovanje, 
ki ga bomo izvedli v januarju. Trije najboljši se bodo uvrstili na državno tekmovanje.  

Vabljeni tudi k raziskovanju in pripravi raziskovalnih nalog. S svojimi idejami se lahko oglasite 
pri profesorjih zgodovine ali geografije. Letos je v ospredju tema Odziv Prlekov  na delovanje 
Rudolfa Maistra. Razpisane bodo še druge teme, dobrodošle pa so tudi vaše ideje.  

PODJETNIŠKI KROŽEK 

V lanskem šolskem letu smo prvič sodelovali v tekmovanju za najboljši poslovni načrt. Strokovno 
pomoč nam nudi Razvojna agencija Sinergija iz Moravskih toplic. Krožek je primeren za vse, ki 
razmišljajo o nadaljnjem študiju v smeri ekonomije. 

POPOTNIŠKI KLUB 

Enkrat mesečno bomo pripravili potopisna predavanja, na katerih bodo lahko dijaki predstavili 
svoja doživetja s potepanj po "Zemlji", oziroma bomo v goste povabili popotnike, ki bodo našim 
dijakom predstavili svoje izkušnje. Dijakom bomo skušali približati potovalno kulturo in poskusili 
bomo, v sodelovanju s popotniškim društvom, organizirati počitniško potovanje za dijake in 
zaposlene.  

NAČRT VPISA 

V šolskem letu 2005/2006 bomo MŠZŠ predlagali vpis v naslednjem obsegu: 

- splošna gimnazija (skupaj z evropskim oddelkom) ......................150 dijakov 

- program predšolske vzgoje .............................................................30 dijakov 

- maturitetni tečaj ..............................................................................60 dijakov 

- poklicni tečaj za poklic vzgojitelj-ica predšolskih otrok ................30 dijakov 
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RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE 

ODDELKI IN SKUPINE PRI TJ 

Na začetku š.l.  Ponavljalci Tuji jeziki po predmetniku 
Razrednik R 

VSI M Ž VSI M Ž An-1 An-2 An-9 Fr-2 Ne-1 Ne-2 Ne-9 

Nedeljko R. Mojca 1a 28 13 15 0       28     28     

Bale Norma 1b 34 15 19 0     34     10   24   

Jakelj Cilka 1c 34 15 19 0     14 16 7   20 4 7 

Domajnko Martina 1e 33 13 20 0      11 22   3 22 8   

SKUPAJ 1.letnik  129 56 73 0 0 0 59 66 7 13 70 36 7 

Pihlar Simona 2a 32 14 18 1 1     32     32     

Fijavž Lilijana 2b 32 13 19 2 2     32     32     

Štuhec Irena 2c 32 12 20 0     32         32   

Tivadar Klavdija 2d 32 15 17 2 2   32         32   

Vrhovski Vesna 2e 34 16 18 0     19 15     15   19 

SKUPAJ 2.letnik  162 70 92 5 5 0 83 79 0 0 79 64 19 

Ramšak Suzana 3a 31 12 19 0       31     31     

Rauter Suzana 3b 29 5 24 0       29     29     

Meznarič Marija 3c 28 12 16 0     28         28   

Čuš Franci 3d 27 13 14 0     27         27   

Repija R. Irena 3e 30 16 14 0     20 10      10 13 7 

SKUPAJ 3.letnik  145 58 87 0 0 0 75 70 0 0 70 68 7 

Šimonka Anita 4a 27 10 17 0       27     27     

Uršič Darinka 4b 30 11 19 0       30     30     

Godec Mateja 4c 28 7 21 0     28         28   

Fras Brigita 4d 32 11 21 0     32         32   

SKUPAJ 4.letnik 4.l 117 39 78 0 0 0 60 57 0 0 57 60 0 

SKUPAJ gimnazija  553 223 330 5 5 0 277 272 7 13 276 228 33 
Ülen Simon 1v 31 2 29 1   1 10       21     

Kosič Liljana 2v 34 4 30 0     8       26     

Kos Andrej 3v 30   30 0     10       20     

Slavic Borut 4v 31 1 30 0     10       21     

SKUPAJ predš.vzg.  126 7 119 1 0 1 38 0 0 0 88 0 0 

SKUPAJ 679 230 449 6 5 1 315 272 7 13 364 228 33 

SKUPINE PRI IZBIRNIH PREDMETIH V 2. LETNIKU GIMNAZIJE 

Informatika Francoščina - 3 Študij okolja Likovno snovanje Madžarščina* 

64 – 2 skupini 30 32 32 4 
* Madžarščina se izvaja na Srednji dvojezični srednji šoli Lendava 

SKUPINE PRI IZBIRNIH PREDMETIH V 4. LETNIKU GIMNAZIJE 

Predmet N1 N+ N2 A1 A+ A2 A2m Ma Ma+ So Ps Fi Ke Bi Zg Ge 

Število dijakov 30 34 52 31 31 41 14 61 56 36 6 27 20 23 36 59 

Število skupin 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
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SKUPINE PRI ŠVZ 

R M Ž Tone Ficko Niko Peterka Saša Vrbnjak Svetlana Krstić Andrej Kos 

1a 15   3  

1b 

13 
15 

19    3 
3 

1c 19   3  

1e 

15 
13 

20  
3 

  3 

2a 18  3   

2b 

14 
13 

19 
3 

3    

2c 20  3   

2d 

12 
15 

17 3 
3 

   

2e 16 18 3    3 

3b 24 3    

3c 

5 
12 

16 
3 

  3  

3a 19    3 

3d 

12 
13 

14 3 
3 

   

3e 16 14   3  3 

4a 17  3   

4d 

10 
11 

21 
3 

3    

4b 19 3    

4c 

11 
7 

21  
3 

3   

1v 2 29    2  

2v 4 30   2   

3v   30     2 

4v 1 30     3 

SKUPAJ 21 21 20 11 20 

 

 



Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer 

 -11- 

RAZPOREDITEV POUKA, POČITNIC IN ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV 

(navodila o razporeditvi pouka in počitnic izdaja minister za šolstvo in šport na podlagi 16. člena 
Pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne srednje tehniške in strokovne šole, Ur. l. 
RS, št. 17/97, 40/99 in 69/02) 

SR  1. september  ZAČETEK POUKA 

PO  1. november – 7. november JESENSKE POČITNICE 

TO  30. november zaključek 1. ocenjevalnega obdobja* 

PO  27. december – 2. januar NOVOLETNE POČITNICE 

PE  14 .januar 
zaključek pouka za dijake zaključnih letnikov nižjih poklicnih 
šol in razdelitev spričeval 

TO  1. februar – 28. februar** zimski izpitni rok** 

TO  8. februar  KULTURNI PRAZNIK 

PE  11. februar – 12. februar INFORMATIVNI DAN 

PO  21. februar – 27. februar ZIMSKE POČITNICE za ostala območja  

PO  28. februar – 6. marec ZIMSKE POČITNICE za ljubljansko in mariborsko območje 

ČE  10. marec zaključek 2. ocenjevalnega obdobja 

PO  28. marec VELIKONOČNI PONEDELJEK 

SRE  27. april –  2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE  

PE  20. maj 
zaključek 3. ocenjevalnega obdobja za dijake zaključnih 
letnikov * 

PO  23. maj podelitev letnih spričeval za zaključne letnike  

PO  23. maj - 25. maj 
organizirane priprave na zaključni izpit, poklicno maturo in 
splošno maturo 
zaključek teoretičnega pouka za vajence 

→ PE 27.maj *** MATURA,  POKLICNA MATURA *** 

PO  6. junij – 9. julij** spomladanski izpitni rok** 

PO  13. junij – 16. junij**** 
organizirana priprava na zaključni izpit, poklicno maturo, 
splošno maturo**** 

→ PO  13. junij*** 
ZAKLJUČNI IZPIT za dijake in vajence (teoretični del) 

srednjih in nižjih poklicnih šol*** 

PO  20. junij zaključek  3. ocenjevalnega obdobja za dijake ostalih letnikov  

PE   24. junij  podelitev letnih spričeval za ostale letnike  

→ ČE  14. julij** ZAKLJUČNI IZPIT (PRAKTIČNI DEL) ZA VAJENCE** 

→ SO  9. julij razdelitev spričeval vajencem 

← PE  15. julij 
zaključek praktičnega izobraževanja za vajence ostalih 
letnikov in razdelitev spričeval 

PO  15. avgust – 30. avgust** jesenski izpitni rok** 
TO  20. september – 20. oktober 
***** 

izpiti in popravni izpiti poklicne mature in zaključnega 
izpita***** 

Dodatna pojasnila za leto 2004/2005:  
• Znak →→→→ pomeni, da je določen začetek opravljanja izpitov. 
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• Znak ←←←← pomeni, da je določen zadnji dan za določeno aktivnost. 

• Datum zaključka ocenjevalnega obdobja velja za oddelke, ki imajo tri ocenjevalna obdobja. Če 
imajo zaključni letniki dve ocenjevalni obdobji, traja prvo ocenjevalno obdobje do 24. 
decembra, drugo pa do konca pouka.* 

• Šola v LDN določi roke za izpite v skladu s šolskim koledarjem, koledarjem opravljanja 
splošne mature, poklicne mature, zaključnega izpita ter navodili ministra.** 

• V izpitnih rokih, določenih s temi navodili, opravljajo manjkajoče obveznosti tudi kandidati, ki 
so se izobraževali po programih maturitetnega ali poklicnega tečaja.** 

• Koledar opravljanja različnih izpitov za dijake in vajence poklicnih šol načrtuje šola najprej po 
6. juniju oziroma po opravljenem praktičnem oziroma teoretičnem delu izobraževalnega 
programa (lahko tudi izven roka, določenega s temi navodili, če sprejme ustrezni organ, na 
podlagi dokazil o utemeljenih razlogih, drugačno odločitev).** 

• Poklicne šole določijo (v letnem delovnem načrtu) v skladu s temi navodili koledar opravljanja 
zaključnih izpitov same (razen za slovenščino).*** 

• Poklicno maturo opravljajo kandidati v skladu s koledarjem, določenem za opravljanje 
poklicne mature. Šole posebej prosimo, da z internim koledarjem omogočite opravljanje 
dodatnega maturitetnega izpita tistim dijakom, ki to želijo.*** 

• Splošno maturo opravljajo gimnazijci v skladu z maturitetnim koledarjem, ki je v prilogi. 
*** 

• Kandidati, ki opravljajo v prvem in drugem delu jesenskega izpitnega roka popravne izpite 
poklicne mature dvakrat, so izkoristili dve možnosti za opravljanje le-teh. 

• Roke za pripravljalna dela za praktični del zaključnega izpita za vajence v dualni obliki 
izobraževanja in pripravljalna dela v okviru 4. predmeta poklicne mature določi izpitni odbor.  

• Dijaki in vajenci poklicnih šol lahko v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju pred začetkom 
zaključnega izpita opravljajo še predmetne in popravne izpite. V jesenskem izpitnem roku pa 
lahko opravljajo predmetne in popravne izpite pred poklicno in splošno maturo tudi drugi 
dijaki. 

• V zimskem izpitnem roku lahko opravljajo vajenci in dijaki poklicnih šol (ki imajo strnjeno 
obliko pouka in so zaključili strokovno – teoretični del izobraževalnega programa) tudi 
teoretični del zaključnega izpita. V tem primeru se šteje, da so izkoristili junijski izpitni rok. 

• Zbornici razdelita vajencem spričevala v skladu z objavljenem koledarjem najkasneje do 2. 
julija za tekoče šolsko leto.  

• Za vajence je potrebno do 31. avgusta zagotoviti dva izpitna roka. 

• Organizirana priprava na zaključek izobraževanja v času med 13. in 16. junijem se šteje kot 
pouk in je za dijake obvezna.  **** 

• V tem obdobju lahko kandidati opravljajo tiste izpite poklicne mature in zaključnega izpita, ki 
jih omogoča sprejeti koledar.***** 

• V letnem delovnem načrtu lahko šola določi dan šole kot pouka prost dan. 

• Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem 
lahko zaprosijo za spremembo le – teh najkasneje do 20. avgusta 2004! 

Na osnovi navodil o razporeditvi pouka in počitnic, ki jih izdaja minister za šolstvo, znanost in 
šport je sestavljen letni delovni načrt Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. LDN se nahaja v 
prilogi. 
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STROKOVNI AKTIVI 

Strokovni 
aktivi: 

Vodja 
aktiva 

Člani 

SLO 
Štuhec 
Irena 

Jakelj 
Cilka 

Tivadar 
Klavdija 

Fijavž 
Lilijana 

Nedeljko 
Rižnar 
Mojca 

Bigec 
Tanja 

Bale 
Norma 

Puconja 
Miran 

NEJ 
Kosič 

Liljana 
Beznec 
Anka 

Ramšak 
Suzana 

Fras 
Brigita 

Vogrinec 
Martina 

Bale 
Norma 

Tivadar 
Klavdija 

Astrid 
Konrad 

ANJ-FRJ 
Fras 

Brigita 
Kosič 

Liljana 
Ramšak 
Suzana 

Fijavž 
Lilijana 

Nedeljko 
Rižnar 
Mojca 

Miholič 
Liana 

Kos 
Ulčar 
Lidija 

Melinda 
Raleigh 

MAT 
Šimonka 

Anita 
Babič Mira 

Repija 
Rauter 
Irena 

Horvat 
Natalija 

Ülen 
Simon 

Mateja 
Škrlec 

  

ZGO-GEO 
Pihlar 

Simona 
Obal 

Danilo 
Čuš 

Franci 
Rauter 
Suzana 

Ferčak 
Sonja 

Jakelj 
Jernej 

  

SOC-PSI-
PED-FIL 

Vogrinec 
Martina 

Domajnko 
Martina 

Zdovc 
Zlatko 

Puconja 
Miran 

Ferčak 
Sonja 

Jakelj 
Jernej 

  

BIO-KEM-
ŠOK-HIG 

Vrhovski 
Vesna 

Meznarič 
Marija 

Sever 
Anica 

Godec 
Mateja 

Hodžar 
Tamara 

   

FIZ-INF 
Uršič 

Darinka 
Ülen 

Simon 
Horvat 
Natalija 

Keček 
Lenka 

Meznarič 
Branko 

   

GLA-GLM-
INS-LIS-

LUM-LKM 

Slavic 
Borut 

Rozmarič 
Poštrak 
Tatjana 

Trajbarič 
Lopert 
Tanja 

Erjavc 
Karolina 

Špilak 
Barbara 

Budna 
Simon 

Tibaut 
Andrej 

 

ŠVZ-PLM 
Kos 

Andrej 
Ficko 
Tone 

Vrbnjak 
Saša 

Peterka 
Niko 

Krstić 
Svetlana 

   

Uč. str. teor. 
predm. prog. 

predšolske 
vzgoje 

Fras 
Bernarda 

Kos 
Andrej 

Slavic 
Borut 

Rozmarič 
Poštrak 
Tatjana 

Trajbarič 
Lopert 
Tanja 

Erjavc 
Karolina 

Zdovc 
Zlatko 

Špilak 
Barbara 
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA: 

Ime in 
priimek: 

Naslov 
izobraževanja: 

Kraj 
izobraževanja: 

Datum: 
Število dni: 

Kotizacija v 
SIT: 

Ocena ostalih 
stroškov: 

Vesna 
Vrhovski 

Seminar  mentorjev 
iz znanja o  
sladkorni bolezni 

Klinični center -
Ljubljana 

25.09.2004 
1 dan 

6.500,00 
potni stroški, 

dnevnica 

Vesna 
Vrhovski 

Matura - biologija 
BF, Oddelek za 
biologijo, 
Ljubljana 

januar, 2005 
1 dan 

0,00 
potni stroški, 

dnevnica 

Marija 
Meznarič 

Multiplikatorji Ljubljana 
4-6.11.2004 
3 dni, po 
potrebi več 

0,00 
potni stroški, 

dnevnica 

Lidija Kos 
Ulčar 

Pedagoško-
andragoško 
izobraževanje 

Univerza v 
Mariboru, 
Pedagoška 
fakulteta 

oktober 
2004- 
april 2005 

samoplačnik samoplačnik 

Natalija 
Horvat 

Dopolnilno 
izobraževanje za 
učitelje informatike 

Ljubljana š.l. 2004/05 80.000,00 
potni stroški, 

dnevnica 

Celotni 
strokovni 
kolektiv 

Mreža šol 1 Ljutomer š.l. 2004/05 300.000,00 --- 

Celotni 
strokovni 
kolektiv 

Uporaba debate in 
debatnih tehnik pri 
pouku 

Ljutomer š.l. 2004/05 300.000,00 --- 

Strokovni 
aktivi Slo, 
Geo, Zgo, 
Nej, Anj 

Kongresi Različni kraji š.l. 2004/05 400.000,00 
potni stroški, 

dnevnica 

ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREHRANA DIJAKOV 

ZAVAROVANJE UČENCEV 

Nezgodno zavarovanje dijakov je prostovoljno in ga lahko izberejo glede na ponudbo 
zavarovalnic. Ponudbe zavarovalnic posreduje razrednik. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Zdravniški pregledi so po zakonu obvezni za 1. in 3.letnike in so uvrščeni v LDN gimnazije. 

Izbrana zdravnica za šolo s strani Zdravstvenega doma Ljutomer je dr.Cesarec Sunčica, specialist 
šolske medicine. Omarice s prvo pomočjo se nahajajo v tajništvu, vajalnici in športnem kabinetu. 

ŠOLSKA PREHRANA 

Šolska prehrana je organizirana na obeh lokacijah šole. V prostorih gimnazije je ponudnik Hotel 
Jeruzalem. Cena malice 630,00 SIT. 
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V prostorih OŠ Cvetko Golar pa je ponudnik OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Cena malice je 630,00 
SIT, mlečne malice pa 250,00 SIT.  

Dijaki imajo možnost uveljavljanja regresa v višini 130,00 SIT, za obe nemlečni malici. V ta 
namen je potrebno vložiti pisno vlogo v svetovalno službo ga.Martini Domajnko. 

ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in opreme. Predlagam, nabavo 
naslednje nadstandardne opreme v šolskem letu 2004/2005: 

Naziv Namen Okvirna cena 

� LCD projektor s platnom in PC-jem učilnica TJ 800.000,00 SIT 

� LCD projektor s platnom in PC-jem učilnica SLO 800.000,00 SIT 

� LCD projektor s platnom in PC-jem učilnica VZG 800.000,00 SIT 

� mesečnik  150.000,00 x 10 številk vsem dijakom 1.500.000,00 SIT 

� PC za obdelavo videa in DVD pekačem dejavnosti 400.000,00 SIT 

� zmogljivejši digitalni fotoaparat dejavnosti 100.000,00 SIT 

� pitniki vsem dijakom 300.000,00 SIT 

� fotokopije za pouk vsem dijakom 2.000.000,00 SIT 

Skupaj: 6.700.000,00 SIT 

Predlogam, da je v šolskem letu 2004/2005 višina prispevka 1.000,00 SIT/mesec za dijaka. 

Starši dijaka, ki tega zneska ne zmorejo, lahko vložijo vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 
svetovalni službi. Utemeljeni pisni vlogi je potrebno priložiti soglasje za preverbo navedenih 
podatkov. 

SODELOVANJE 

Šola je po tradiciji odprta za vsa sodelovanja, ki pomenijo obogatitev predmetnika in novih 
zanimivih dejavnosti za dijake. Takšna sodelovanja so opisana in navedena v dodatni ponudbi 
dejavnosti. Ostala pomembnejša sodelovanja so: 

1. Zavod RS za šolstvo – Evropski oddelek – koordinatorka: Martina Domajnko 

2. Šola za ravnatelje – projekt Mreža šol 1 – koordinatorka: Klaudija Tivadar 

3. Občina Ljutomer – dodatni prostori – koordinator: Zvonko Kustec 

4. Zavod RS za šolstvo, enota Murska Sobota – Otroci s posebnimi potrebami – koordinatorka: 
Martina Domajnko 

5. Zavod RS za šolstvo – Uporaba debate in debatnih tehnik pri pouku – koordinatorka: Liljana 
Fijavž 

6. Evropski svet in parlament – MEP – koordinatorka: Mojca Rižnar Nedeljko 
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7. Mediji – prepoznavnost gimnazije – koordinatorka: Irena Štuhec in Tanja Bigec 

8. Urad za mladino RS – Mladinski parlament – koordinatorka: Martina Vogrinec, Liljana Kosić 

9. ZIP – Mednarodna angleška debata – koordinatorka: Liana Miholič 

10. ZIP – Mednarodna nemška debata – koordinatorka: Martina Vogrinec 

11. ZIP – Mednarodna slovenska debata – koordinatorka: Martina Domajnko 

12. DMFA – Mednarodno matematično tekmovanje – koordinatorka: Anita Šimonka 

13. RRA Sinergija – Mednarodno sodelovanje poslovnih projektov – Simon Ülen 

FINANČNA IZVEDLJIVOST LDN 

Za obračunavanje stroškov šole predlagam na osnovi predkalkulacije v šolskem letu 2004/05 
naslednje postavke: 

� Fotokopiranje za potrebe pedagoškega dela v razredu – enostransko 12,00 SIT, obojestransko 
208,00 SIT za list fotokopije. 

� Izpit 5.000,00 SIT 

� Šolnina za poklicni tečaj v višini 173.000,00 SIT 

� Šolnina za prekvalifikacijo v višini 185.000,00 SIT 

� Šolnina za dokvalifikacijo v višini 216.000,00 SIT 

� Šolnina za program MT v višini 40.000,00 SIT za en predmet 

Vse cene vsebujejo DDV. 

Prav tako predlagam, da lahko dijaki pisno zaprosijo za delno oprostitev plačil šolskega sklada in 
obveznih medpredmetnih ekskurzij. 

POMEMBNEJŠE NALOGE 

Poleg nalog, ki so naštete v 2. členu Zakona o gimnazijah, bomo v letošnjem letu posvetili 
posebno pozornost in veliko energije: 

9. projektu evropski razred, 

10. mednarodnemu sodelovanju, 

11. pridobivanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov, 

12. prostorski problematiki, 

13. novi telovadnici, 

14. notranjim aktom, 

15. pridobivanju donatorskih sredstev in 

16. posodobitvi informacijske tehnologije. 

 


