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1. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA 

Za Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer je že več kot 50 let delovanja. Tudi v preteklem 

poslovnem letu smo sledili viziji, ki smo jo sprejeli vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa na gimnaziji in smo jo zajeli v naslednji slogan šole:  

»Z znanjem ponosni v prihodnost.« 

Smo zavod, ki že več kot 50 let izobražuje mladino v tem prostoru. Našim udeležencem 

izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno 

rast, zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. 

Vključujemo se v domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med 

najboljšimi. 

Pri tem poslanstvu smo: 

1. strpni, 

2. se spoštujemo in smo iskreni, 

3. vnašamo življenjskost, toplino, vedrino in prijaznost drug do drugega, 

4. zaupamo vase in v druge, 

5. ohranjamo humane odnose, 

6. sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo našim 

izobraževalcem, 

7. vključujemo in odpiramo se v okolje, 

8. izkušnje iz preteklosti povezujemo s sedanjostjo, 

9. z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritično in 

odgovorno), 

10. zaupamo v svoje delo, pri katerem smo odprti in dinamični, vnašamo nove oblike in metode 

dela ter sodelujemo drug z drugim, 

11. razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost, 

12. stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope. 

Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo na inovativen način. 

Naši delovni načrti ponujajo zbir možnosti in rešitev pouka ter izbirnih dejavnosti, ki  omogočajo 

dijakinjam in dijakom raznovrstno razvijanje in dokazovanje v šolskih ter obšolskih dejavnostih, 

v smislu pridobivanja kakovostnega znanja in kompetenc, ki vodijo do uspeha v življenju. 

2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA 

2.1. Kratka predstavitev 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila 

vlada Republike Slovenije. Zadnji Sklep o ustanovitvi je vlada Republike Slovenije izdala po 

spremembi ZOFVI-ja, in sicer 2. septembra 2008. 
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Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna 

služba na področju izobraževanja, na podlagi izobraževalnih programov. 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka: 

- od 1. do 4. letnika programa splošna gimnazija, 

- od 1. do 4. letnika programa umetniška gimnazija, smer gledališče in film (od septembra 2017), 

- 5. letnik programa maturitetni tečaj, 

- od 1. do 4. letnika programa predšolska vzgoja, 

- priprava na splošno maturo za odrasle, 

- prekvalifikacija, dokvalifikacija in poklicni tečaj za poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok za 

odrasle, 

- tečaji tujih jezikov za odrasle, 

- UŽU MI, BIPS in IP in 

- računalniški tečaji za odrasle. 

Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. 

Za dijake in dijakinje, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, šola organizira 

dodatni neformalni pouk. Pouk je namenjen za poglabljanje in razširjanje znanja. Dijakom 

omogočamo udeležbo na regijskih, državnih in meddržavnih tekmovanjih. 

Šola ima vzpostavljen dober sistem tutorstva, kar pomeni, da starejši dijaki, ki so uspešni pri 

določenih predmetih, nudijo pomoč dijakom, ki iz različnih razlogov niso dosegli minimalnih 

standardov znanja ali bi svoje znanje želeli izboljšati. 

Za razvijanje različnih interesov dijakov in dijakinj izvaja šola interesne oz. izbirne dejavnosti. 

Vodijo jih predvsem učitelji, zainteresirani starši in zunanji sodelavci. Šola je odprta za vsa 

sodelovanja na področju izbirnih oz. interesnih dejavnosti. 

 

2.1.1. Osnovni podatki zavoda 

Naziv: ................................... Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Sedež:  .................................. Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer 

Ustanovitelj:  ........................ Republika Slovenija 

Sklep Vlade RS številka: 01403-90/2008/4 z dne 2. 9. 2008 

Vpis v sodni register: ........... Številka vložka: 069/10005400 RC-069-2004/1795 

Vpis v razvid pri MŠŠ RS .... Številka odločbe: 608-01-86/2001 in 608-01-256/2004 z dne 2. 12. 

2004 za naslednje programe vzgoje in izobraževanja: 

- izobraževalni program Gimnazija, 

- izobraževalni program Maturitetni tečaj in 

- izobraževalni program Predšolska vzgoja. 

                                              Številka odločbe: 6033-77/2017/1 z dne 5. 6. 2017: 

                                              - izobraževalni program Umetniška gimnazija, smer gledališče in 

film 
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Številka odločbe: 6033-131/2007 z dne 24. 5. 2007: 

- računalniška pismenost za odrasle. 

                                              Številka odločbe: 6033-122-123/2007 z dne 7. 5. 2007: 

- angleščina za odrasle. 

                                              - nemščina za odrasle. 

Številka odločbe: 6033-296,-297,-298/2007 z dne 12. 2. 2008: 

- usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo 

skupaj, 

- usposabljanje za življenjsko uspešnost –  Most do izobrazbe in 

- usposabljanje za življenjsko uspešnost –  Izzivi podeželja. 

                                              Številka odločbe: 6033-75/2017/2 z dne 29. 6. 2017: 

- predšolska vzgoja (SSI) 

                                               Številka odločbe: 6033-74/2017/3 z dne 29. 6. 2017: 

- predšolska vzgoja (PT) 

Matična številka ................... 5084652.000 

Šifra dejavnosti ..................... 85.310 

Davčna številka .................... 32934335 

Št. tekočega računa: ............. SI56 0110 0603 0694 703 

 ......................................... +386 2 58 58 700 

E-pošta: ................................ gfml@gfml.si   

Internetni naslov: .................. www.gfml.si 

2.2. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

2.2.1. Organizacijska struktura 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je organizirana v treh sektorjih: 

- pedagoško-strokovnem, 

- andragoško-strokovnem in 

- gospodarsko-upravnem sektorju. 

mailto:gfml@gfml.si
http://www.gfml.si/
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2.2.2. Organi zavoda 

2.2.2.1 Svet zavoda  

Svet šole je deloval v skladu s programom dela in se je v šolskem letu 2017/2018 sestal štirikrat, 

trikrat pa je bila sklicana tudi korespondenčna seja. Zapisniki so javno dostopni in objavljeni na 

spletni strani gimnazije.  

Sedanji Svet šole sestavljajo: 

Ime in priimek Predstavnik Imenovan/izvoljen 

1. ga. Silva Smeh staršev 11. 10. 2018/11. 10. 2018 

2. ga. Sandra Bezjak staršev 11. 10. 2018/11. 10. 2018 

3. g. Dušan Prelog staršev 26. 9. 2016/26. 9. 2016 

4. ga. dr. Teja Gracin  lokalne skupnosti 20. 12. 2016/20. 12. 2016 

Kolegij

Strokovni aktiv učiteljev 

umetniške gimnazije
Knjižnica Tehnični del. - vzdrževalec-ka IKT

Strokovni aktiv učiteljev 

izobraževanja odraslih

Vodja strokovnega aktiva 

izobraževanja odraslih

Strokovni aktiv učiteljev 

družboslovja

Vodja strokovnega aktiva 

naravoslovja
Hišnik-ca

Strokovni aktiv učiteljev 

športne vzgoje

Vodja strokovnega aktiva 

jezikoslovja

Strokovni aktiv učiteljev 

slovenščine in TJ
Svetovalna služba

Tehnični del. - vzdrževalec-ka učne 

tehnologije

Tajnik-ca VIZ

Strokovni aktiv učiteljev 

programa predšolska vzgoja
Vodja strokovnih aktivov 

programa predšolska 

vzgoja, družboslovja in 

ŠVZ, umetniške gimnazijeStrokovni aktiv učiteljev 

naravoslovja z laboranti
Čistilec-ka

Svet šole

Svet staršev

Ravnatelj-ica

PEDAGOŠKI  IN ANDRAGOŠKI SEKTOR SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB

Pomočnik ravnatelja Računovodja-kinja
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Ime in priimek Predstavnik Imenovan/izvoljen 

5. ga. Lea Lihtenvalner ustanovitelja vlade RS 14. 12. 2016/20. 12. 2016 

6. ga. Petra Mlinarič Jager ustanovitelja vlade RS 14. 12. 2016/20. 12. 2016 

7. ga. Štefka Štrakl zavoda 26. 8. 2016/20. 12. 2016 

8. ga. Liljana Kosič zavoda 26. 8. 2016/20. 12. 2016 

9. ga. Ines Sever zavoda 26. 8. 2016/20. 12. 2016 

10. ga. Nina Pečnik zavoda 26. 8. 2016/20. 12. 2016 

11. g. mag. Jernej Jakelj zavoda 26. 8. 2016/20. 12. 2016 

12. Jure Miholič dijakov 4. 10. 2018/11. 10. 2018 

13. Valentina Koroša dijakov 4. 10. 2018/11. 10. 2018 

Svet šole se je v sedanji sestavi sestal dvakrat, in sicer dne 11. 10. 2018 in 22. 11. 2018. 

2.2.2.2 Svet staršev 

Svet staršev je prav tako deloval v skladu s programom dela in se je v preteklem šolskem letu 

2017/18 sestal trikrat. Zapisniki so javno dostopni in objavljeni na spletni strani gimnazije.  

Sestava Sveta staršev je v tekočem šolskem letu naslednja: 

Razred Ime in priimek člana Sveta staršev 

1. a ga. Jana Križanič 

1. b g. Oton Bogdan 

1. c ga. Mateja Ranca 

1. u ga. Silva Smeh 

1. v ga. Sandra Bezjak 

2. a ga. Nataša Duh 

2. b g. Boštjan Šutar 

2. c ga. Sonja Stolnik 

2. u ga. Albina Novak Kavaš 

2. v g. Tomaž Lopert 

3. a ga. Matejka Žekš 

3. b g. Anastazij Rudolf 

3. c ga. Cvetka Bogdan 
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Razred Ime in priimek člana Sveta staršev 

3. d g. Dušan Prelog 

3. va g. Borut Zrim 

3. vb ga. Tatjana Majerič Maček 

4. a g. Franc Mihalič 

4. b ga. Mateja Štabuc Šumak 

4. c g. Janče Gartner 

4. d ga. Milena Štuhec 

4. va g. Boštjan Fujs 

4. vb g. Anton Kreslin 

2.2.3. Strokovni organi zavoda 

- učiteljski zbor, 

- oddelčni učiteljski zbori, 

- programski učiteljski zbor, 

- razredniki in 

- strokovni aktivi. 

Šolska svetovalna služba, knjižnica, tajništvo in računovodstvo so organizirani v skladu z 

veljavno zakonodajo in normativi MIZŠ. 

Zaradi samoplačniškega izobraževanja mlajših odraslih in odraslih smo organizirali Andragoško-

strokovni sektor, ki se v celoti financira s šolnino udeležencev tega izobraževanja. 

Zasedba delovnih mest oziroma sistematizacija je narejena na osnovi normativov in navodil MIZŠ 

ter potrjena za vsako šolsko leto posebej. 

- Vodja strokovnega aktiva slovenistov in učiteljev tujih jezikov je bila Klaudija Tivadar. 

- Vodja strokovnega aktiva naravoslovcev je bila Mateja Godec. 

- Vodja strokovnega aktiva družboslovcev in ŠVZ,  predšolske vzgoje, umetniške gimnazije 

ter pomočnik ravnatelja je bil Franc Čuš. 

- Vodja andragoškega sektorja je bil Zvonko Kustec, ravnatelj. 

- Vodja svetovalne službe je bila Liljana Fajdiga. 

2.2.4. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 

posrednega uporabnika 

- Sklep o ustanovitvi zavoda z dne 2. 9. 2008, št.: 01403-90/2008/4; 

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 

127/06); 
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- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl. US, 13/10, 

59/10, 85/10, plačna lestvica 107/10, 35/11, 27/12-odl. US, 46/13, 50/14, 95/14, 

82/15,  23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18); 

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 

75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12)  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)  

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07,  52/10-odl. US, 58/11, 

40/12-ZUJF, 90/12,  41/17 – ZOPOPP); 

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002, 103/2007, 21/2013, 78/13 – popr., 47/15 – 

ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16  in 15/17 – odl. US); 

- Interni akti zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda: Pravilnik o organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest); Pravilnik o varstvu osebnih 

podatkov (z zbirkami osebnih podatkov); Pravilnik o uporabi, hranjenju in varovanju pečatov; 

Pravilnik o popisu; Požarni red; Izjava o varnosti z oceno tveganja; Pravilnik o 

računovodstvu; Register tveganj; Poslovnik sveta staršev; Poslovnik sveta zavoda; Načrt 

integritete zavoda; Pravilnik o gibanju računovodskih listin 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS 41/94 in 

spremembe); 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

52/94 in spremembe);   

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 

št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/

18); 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 

113/09); 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. 

RS, št. 53/08, 89/08); 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 69/08, 

97/09, 41/12); 

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 

57/08, 85/10); 

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. 

l. RS, št. 14/09 in spremembe); 

- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe); 

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18); 

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06); 

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15); 

- Pravilnik enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, 

št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=95460&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95361
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96328&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99155&part=&highlight=zakon+o+sistemu+pla%C4%8D+v+javnem+sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100484&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101571&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
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- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02,21/03,134/03,126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 

104/10, 104/11, 86/16); 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01,10/06, 8/07, 102/10); 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/0, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15); 

- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS, 

št. 106/13 in 94/14)  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur. l. RS, št. 134/03,34/04,13/05, 138/06,120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15,  75/17 in 82/18);  

- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 109/07, 68/09); 

- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18); 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 

5/09, 96/09, 43/10, 59/11,  24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 

69/17 in 79/18); 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št.  40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 

ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 

ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 

US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R  in 77/17 – ZMVN-1); 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 

71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) 

2.3. Okolje, v katerem zavod deluje 

Gospodarski kazalci "regije" so slabi, brezposelnost je velika. S tem namenom smo s šolskim 

letom 2013/2014 uvedli sofinanciranje obveznih ekskurzij, saj se zavedamo, da za marsikatero 

družino plačilo slednjih predstavlja velik strošek. 

Gimnazija se povezuje, v smislu vizije šole, z vsemi institucijami na področju od koder izhajajo 

naše dijakinje in dijaki, pa tudi širše. Posebej bi izpostavil sodelovanje med šolami, katere nas je 

združil projekt Evropski oddelki, Model evropskega modela mladih in Mednarodni debatni turnir, 

ki poteka na naši šoli. 

Vsa povezovanja so namenjena dijakinjam in dijakom naše šole, kot državljanom Evropske 

skupnosti, pa tudi lokalni skupnosti, s katero dobro sodelujemo na vseh področjih. Sodelovanje s 

socialnimi partnerji je zgledno.  

Nekaj konkretnih povezav: 

1. OŠ: izmenjava učiteljev, poklicno usmerjanje otrok, delavnice za nadarjene, …; 
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2. RK Slovenije: krvodajalske akcije, sodelovanje v projektu uvedbe vsebin humanitarnega dela 

RK v srednješolske programe, …; 

3. ZD Ljutomer: organiziranje predavanj o zdravi prehrani, življenju in spolnosti ter 

zagotavljanje rednih in izrednih zdravniških intervencij, …; 

4. Policija: varnost v cestnem prometu, samozaščita, mamila, …; 

5. CSD: ugotavljanje potencialnih upravičenosti do regresiranja malice in obveznih izven 

šolskih dejavnosti, ugotavljanje nasilja v ali izven družine, socialno stanje, …; 

6. ZRSŠ: sodelovanje v projektih, na natečajih, …;  

7. ZRSZZ: poklicno usmerjanje, …; 

8. Vrtci: obiski lutkovne skupine, hospitacije, praktično usposabljanje na delovnem mestu, …; 

9. Občine v Pomurju: IO, projekti; 

10. Hiša EU: informiranje dijakov o EU, projekti. 

2.3.1. Šolski okoliš 

"Šolski okoliš", iz katerih se vpisujejo učenke in učenci je velik, kar je razvidno iz naslednje 

tabele, ki prikazuje izvor dijakov in dijakinj po občinah. 

Preglednica 1: Izvor dijakov po občinah stalnega prebivališča v šolskem letu 2017/2018 

Občina Gimnazija 
Umetniška 

gimnazija 

Predšolska  

vzgoja 

Maturitetni  

tečaj 
Skupaj 

1. Apače 9 0 1 0 10 

2. Beltinci 30 3 19 2 54 

3. Benedikt 1 0 0 0 1 

4. Črenšovci 14 0 6 0 20 

5. Dobrovnik 4 0 6 0 10 

6. Gornja Radgona 15 0 10 3 28 

7. Gornji Petrovci 1 1 0 0 2 

8. Grad 1 1 1 0 3 

9. Grosuplje 0 0 0 1 1 

10. Hodoš 0 0 1 0 1 

11. Kobilje 1 0 0 0 1 

12. Križevci pri Ljutomeru 17 1 5 1 24 

13. Kuzma 0 1 0 0 1 

14. Lendava 12 2 5 1 20 

15. Ljutomer 74 1 17 3 95 

16. Maribor 0 0 0 4 4 

17. Markovci 1 0 0 0 1 
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Občina Gimnazija 
Umetniška 

gimnazija 

Predšolska  

vzgoja 

Maturitetni  

tečaj 
Skupaj 

18. Moravske Toplice 5 2 9 0 16 

19. Murska Sobota 48 6 28 2 84 

20. Odranci 9 0 7 0 16 

21. Ormož 11 1 4 1 17 

22. Ptuj 0 0 1 0 1 

23. Puconci 3 2 3 2 10 

24. Radenci 28 1 4 2 35 

25. Razkrižje 11 1 1 0 13 

26. Rogašovci 0 0 2 1 3 

27. Središče ob Dravi 4 0 1 0 5 

28. Sveta Ana v Slovenskih goricah 1 0 0 0 1 

29. Sveti Jurij ob Ščavnici 6 0 5 2 13 

30. Sveti Tomaž 2 0 1 0 3 

31. Šalovci 2 0 1 0 3 

32. Šentilj 0 1 0 0 1 

33. Tišina 11 0 8 0 19 

34. Turnišče 14 2 6 0 22 

35. Velika Polana 5 1 1 0 7 

36. Veržej 11 0 1 0 12 

3. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

3.1. Poročilo ravnatelja  

Poslovno leto 2018 je bilo, v primerjavi z letom 2017 po prihodkovni plati skoraj na enaki ravni, 

po odhodkovni plati pa smo bili z indeksom 1,04 racionalni, kar je lepo razvidno iz preglednice 

2 in 3.  

Uspehi dijakov so še vedno na zadovoljivi ravni. Vpisanih je bilo 584 dijakinj in dijakov. Različne 

oblike izobraževanja odraslih je obiskovalo okrog 230 udeležencev. V izobraževalnem procesu 

je sodelovalo okrog 60 učiteljev in učiteljic ter 10 delavk in delavcev v administrativno-tehničnem 

sektorju. 
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Šolsko leto je minilo v znamenju učnih in tekmovalnih dosežkov dijakov ter izvedenih projektov. 

Vseh dogodkov je bilo veliko in vsi so bili dokumentirani v naši letni publikaciji. Vse vzgojno 

izobraževalne aktivnosti pa so prav tako zapisane v dokumentu Poročilo o realizaciji Letnega 

delovnega načrta 2017/2018, ki je dostopen na spletni strani šole.  

Preteklo leto so posebej zaznamovali naslednji najpomembnejši dogodki: 

− 100 % matura v spomladanskem izpitnem roku in 7 zlatih maturantov na splošni maturi,  

− 100 % matura v spomladanskem izpitnem roku in 7 zlatih maturantk na poklicni maturi, 

− veliko najboljših dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanj, 

− v novembru 2017 smo uspešno organizirali tradicionalne Miklošičeve dneve, 

− v marcu 2018 smo uspešno izpeljali Mednarodni debatni turnir, 

− organizacija delavnic za učence osnovnih šol z naslovom Znanje za mlade, 

− ob koncu pouka smo izvedli 18. kulturni maraton, ki je tudi letos bil posvečen 

Evropskemu letu kulturne dediščine in je potekal na Blaguškem jezeru.  

Na šoli deluje tudi dijaška skupnost, ki se je redno sestajala. Delo dijaške skupnosti je bilo 

konstruktivno in ga ocenjujem kot zelo dobro. 

Sodelovanje s starši je bilo dobro, saj so se le-ti odzivali na posamezne probleme, ki so se 

pojavljali. Večino problemov smo rešili v obojestransko zadovoljstvo. Posledica dobrega 

sodelovanja s starši je tudi zanemarljivo število vzgojnih ukrepov.  

Zavedamo se, da za marsikatero družino plačilo ekskurzij predstavlja velik strošek, zato od 

šolskega leta 2013/14 sofinanciramo obvezne ekskurzije. Dijakom, zraven izposoje vseh 

učbenikov v učbeniškem skladu, omogočamo tudi nakup delovnih zvezkov, tako da lahko vso 

potrebno gradivo dobijo na enem mestu in po ugodnejši ceni.  

Tudi v šolskem letu 2017/18 so dijaki dosegali odlične rezultate na vseh nivojih, kjer so 

tekmovali. S strani učiteljev je bilo vloženega veliko truda in dodatnega dela, ki se je obrestovalo, 

saj beležimo kopico zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. 

Najvišja priznanja so dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih: 

a) jezikoslovje 

- za Cankarjevo priznanje: 4 zlata in 2 srebrni priznanji; 

- 1. mesto na literarnem natečaju Spominska obeležja pripovedujejo; 

- iz angleščine: 1 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot 1. tuji jezik; 2 zlati 

in 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz angleščine za dijake 3. letnikov; 5 bronastih 

priznanj na državnem tekmovanju iz angleščine (film) za dijake 2. letnikov; 2 srebrni 

priznanji iz angleške bralne značke EPI na državni ravni; 

- iz nemščine: 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju; 10 srebrnih priznanj na 

državnem tekmovanju iz nemščine; 35 nemških jezikovnih diplom na ravni DSD1 in 17 na 

ravni DSD 2; 

- iz španščine: 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz španskega jezika. 

b) naravoslovje 
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- iz matematike: 1 zlato in 7 srebrnih priznanj na državnem tekmovanju v znanju matematike 

za Vegova priznanja; 2 zlati in 3 srebrna priznanja iz razvedrilne matematike ter druga 

nagrada na državnem tekmovanju; 1 zlato in 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz 

logike; 2 zlati in 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz logične pošasti; 1. mesto na 

državnem tekmovanju Hitro in zanesljivo računanje; 

- iz biologije: 2 zlati in 6 srebrnih priznanj na tekmovanju iz poznavanje rastlin Flora 2018, 6 

srebrnih priznanj na tekmovanju iz znanja biologije, 6 zlatih priznanj iz znanja o sladkorni 

bolezni; 2 zlati in 2 srebrni ter 5 bronastih priznanj na državnem tekmovanju mladih 

raziskovalcev ZOTKS.  

- iz ekologije: srebrno priznanje na državnem tekmovanju EKO kviz za srednje šole; 

- iz fizike: 5 srebrnih priznanj na državnem nivoju iz fizike za Stefanova priznanja; 2 srebrni 

ter 1 bronasto priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS; 

- iz kemije: 4 srebrne Preglove plakete; 4 zlate in 1 srebrno ter 4 bronasta priznanja na državnem 

tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS; bronasto priznanje na tekmovanju podjetniških 

idej Popri; 

- iz naravoslovja: 2 srebrni priznanji na tekmovanju iz naravoslovja EUSO; 

c) družboslovje 

- iz zgodovine: prvo mesto ter zlato priznanji na tekmovanju v poznavanju sodobne zgodovine 

Pot v prihodnost, 4 srebrna priznanja na tekmovanju v poznavanju sodobne zgodovine Pot v 

prihodnost; 

- iz geografije: 1 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije,  

- iz sociologije: 1 zlato in 1 bronasto priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev 

ZOTKS. 

- iz psihologije: 2 bronasti priznanji na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS. 

d) umetnost 

- 2 diplomi za uvrstitev na razstavo najboljših likovnih del mednarodnega natečaja Together 

na Finskem, 

- posebna omemba na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2018; 

e) šport 

- 9 srebrnih priznanj za uspeh na državnem tekmovanju šolskega plesnega festivala;  

- bronasto priznanje v teku na 100 m na srednješolskem državnem prvenstvu v atletiki; 

f) debata 

- 1.  in 2. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Mariboru; 

- 1. in 2. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Litiji; 

- 2. mesto ekipno na angleškem državnem debatnem turnirju v Litiji. 

g) drugo 

- Naj dijakinja leta. 

Bile so tudi slabosti, ki jih bomo morali v naslednjem letu odpraviti. Pred nami so tudi novi izzivi, 

s katerimi se bomo morali spoprijeti.  
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3.2. Glavni podatki o poslovanju 

Pogoje za osnovno delo zavoda zagotavlja Republika Slovenija. Šola je od šolskega leta 

2005/2006 vključena v program MoFas. Pogodba je bila podpisana 20. 12. 2005. Šola dobiva 

sredstva za delovanje po sklepu ministra, glede na število vpisanih dijakov v tekočem šolskem 

letu. 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer pridobiva sredstva za delo: 

- sredstev ustanovitelja (MIZŠ), 

- prispevkov staršev (šolski sklad in donacije), 

- sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 

- donacij, prispevkov sponzorjev ter 

- iz drugih virov. 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je 1. 9. 2004 formirala šolski sklad, iz katerega se 

financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz 

javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka. Sklad pridobiva 

sredstva iz prispevkov staršev. 

Naslednji dve tabeli prikazujeta pregled poslovanja in strukturo prihodka po obračunani 

realizaciji. 

Preglednica 2: Pregled poslovanja leta 2018 v primerjavi z letom 2013 naprej 

 2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) Indeks 

Celotni  

prihodki 
2.874.836 2.624.685 2.450.869 2.372.229 2.367.880 2.386.334 1,01 

Celotni  

odhodki 
2.734.732 2.465.691 2.435.642 2.413.794 2.288.610 2.382.175 1,04 

Presežek oz. 

primanjkljaj 
140.103 158.944 15.227 - 41.565 79.270 4.159 0,05 

 

Preglednica 3: Struktura prihodkov v letu 2018 v primerjavi z letom 2013 naprej 

Vir 

prihodkov 
2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) Indeks 

Sredstva 

ustanovitelja 

MoFAS 

2.358.033 2.198.937 2.044.553 1.975.241 1.947.527 1.882.499 0,96 

Druga 

sredstva 

MIZŠ 

224.735 162.058 153.391 203.547 181.429 

 

184.114 

 

1,01 

Prispevki 

staršev 

(Šolski 

sklad) 

17.992 27.470 20.478 9.478 24.495 31.545 1,29 
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Vir 

prihodkov 
2013 (€) 2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) Indeks 

Sredstva od 

prodaje 

storitev in 

izdelkov 

70.719 67.766 77.238 47.893 45.118 25.385 0,56 

Donacije, 

sponzorska 

sredstva 

8.342 5.150 10.895 5.025 8.701 5.835 0,67 

Drugi viri 

(projekti, 

natečaji) 

143.170 163.304 144.314 131.045 150.610 256.956 1,71 

SKUPAJ 2.822.991 2.624.685 2.450.869 2.372.229 2.367.880 2.386.334 1,01 

 

Graf 1: Struktura prihodkov v letu 2018 
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4. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

4.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 

Vse načrtovane dejavnosti smo realizirali in izpeljali. Podrobno poročilo je razvidno iz Poročila 

o realizaciji LDN-ja ter Letopisa šolskega leta 2017/2018. V nadaljevanju navajamo samo kratke 

povzetke. 

4.1.1. Vpis 

V šolskem letu 2017/2018 so se vpisali štirje oddelki splošne gimnazije, dva oddelka programa 

predšolska vzgoja in oddelek maturitetnega tečaja, v skladu z razpisom. V šolskem letu 2017/2018 

smo vpisali štiri oddelke splošne gimnazije, en oddelek umetniške gimnazije, smer gledališče in 

film, en oddelek programa predšolska vzgoja in en oddelek maturitetnega tečaja. 

Dober vpis ugotavljamo tudi v programu Predšolska vzgoja za odrasle. Primerjalni podatki so 

razvidni iz naslednje preglednice. 

Preglednica 4: Pregled števila udeležencev v izobraževalnih procesih v preteklih šolskih letih 

Program 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Št. oddelkov/št. 

dijakov/št. dijakov na 

oddelek SG  

16/485/30 16/481/30 16/455/28 15/433/29 15/414/28 15/398/27 14/354/25 

Št. oddelkov/št. 

dijakov/št. dijakov na 

oddelek UMG 

- - - - - - 1/27/27 

Št. oddelkov/št. 

dijakov/št. dijakov na 

oddelek PV 

7/211/30 8/235/29 8/223/28 8/200/25 8/186/23 8/183/23 7/159/23 

Št. oddelkov/št. 

dijakov/št. dijakov na 

oddelek MT 

1/36/36 1/36/36 1/36/36 1/33/33 1/30/30 1/35/35 1/32/32 

Skupaj št. dijakov 732 752 714 666 630 616 572 

Št. odraslih 

udeležencev – priprave 

MT 

6 6 13 2 - - - 

Št. odr. udeležencev 

predš. vzgoje 
46 46 17 14 17 25 25 

Št. udeležencev jez. 

tečajev  
55 12 110 - - - 54 
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Program 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Št. udeležencev rač. 

tečajev (RDO, RPO, 

excel, word) 

160 101 - - - 25 36 

Št. udeležencev 

splošno neformalno 

izobraževanje odraslih:  

komunikacija, zdrav 

življenjski slog, 

podjetnost… 

- - - - - 74 36 

Št. udeležencev 

Program priprav na 

NPK 

- - - - - 36 12 

Št. udeležencev 

Študijski krožki 
- 12 9 8 9 - 67 

Koordinacija prireditev 

TVU 
- - - - - 

27 

podizvajalc

ev in 149 

prireditev 

46 

podizvajalc

ev in 191 

prireditev 

Skupaj št. odraslih 348 238 149 24 74 219 230 

SKUPAJ 1080 990 863 690 704 835 802 

4.1.2. Rezultati mature 

Preglednica 5: Kazalniki splošne mature 

 Pristopili Opravili Skupaj 

Leto 4.l. Ostali 4.l. % Ostali % Pristopili Opravili % 

2008 134 23 134 100,00 % 14 60,86 % 157 148 94,26 % 

2009 125 10 125 100,00 % 5 50,00 % 135 130 96,30 % 

2010 129 8 129 100,00 % 4 50,00 % 137 133 97,08 % 

2011 143 10 143 100,00 %     7 70,00 % 153 150 98,04 % 

2012 120 7 120 100,00 % 4 57,14 % 127 124 97,63 % 

2013 137 9 135 98,54 % 3 33,33 % 146 138 94,52 % 

2014 103 9 103 100,00 % 7 77,80 % 112 110 98,20 % 

2015 109 11 107 98,20 % 7 63,60 % 120 114 95,00 % 

2016 117 4 116 99,10 % 3 75,00 % 121 119 98,30 % 

2017 110 8 110 100,00 % 6 75,00 % 118 116 98,30 % 

2018 79 4 79 100,00 %  °4 100,00 %  83 83 100,00 % 
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Graf 2: Povprečno število doseženih točk na splošni maturi od leta 2008 do leta 2018 

 
 

Preglednica 6: Kazalniki poklicne mature 

 Pristopili Opravili Skupaj 

Leto 4.l. Ostali 4.l. % Ostali % Pristopili Opravili % 

2008 33 31 33 100,00 % 29 93,54 % 64 62 96,87 % 

2009 32 49 31 96,88 % 41 83,67 % 81 72 88,89 % 

2010 33 54 33 100,00 % 51 94,44 % 87 84 96,55 % 

2011 33 71 33 100,00 % 68 95,77 % 104 101 97,11 % 

2012 31 49 31 100,00 % 44 89,79 % 80 75 93,75 % 

2013 56 23 56 100,00 % 18 78,26 % 79 74 93,67 % 

2014 58 17 58 100,00 % 17 100,00 % 75 75 100,00 % 

2015 63 27 63 100,00 % 23 85,30 % 90 86 95,60 % 

2016 48 23 48 100,00 % 18 78,30 % 71 66 92,30 % 

2017 49 16 49 100,00 % 16 100,00 % 65 65 100,00 % 

2018 36 20 36 100,00 % 20 100,00 % 55 55 100,00 % 
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Graf 3: Povprečno število doseženih točk na poklicni maturi od leta 2012 do leta 2018 

 

Rezultati splošne mature so zelo dobri, saj beležimo 100,00 % uspeh dijakov 4. letnikov in dijakov 

maturitetnega tečaja. Povprečno število doseženih točk je zopet naraslo nad državno povprečje. 

Število zlatih maturantov je na več kot zadovoljivi ravni, saj je 7 maturantov doseglo 30 točk in 

več.  

Poklicno maturo so naši dijaki opravili 100,00 %. Prav tako je tudi tukaj povprečno število točk 

nas državnim povprečjem ter tudi pri poklicni maturi beležimo sedem zlatih maturantov.  

 

Graf 4: Število zlatih maturantov na splošni in poklicni maturi od leta 2008 do leta 2018 
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4.1.3. Učni uspeh dijakov 

Zastavljeni cilj 98 % učni uspeh ob koncu šolskega leta smo dosegli samo v programu splošna 

gimnazija in umetniška gimnazija. V programu predšolska vzgoja je učni uspeh nekoliko slabši, 

vendar še zmeraj razmeroma zelo dober. Najslabši učni uspeh ob koncu šolskega leta so dosegli 

dijaki maturitetnega tečaja. 

Preglednica 7: Primerjava učnega uspeha ob koncih šolskega leta 

Šolsko leto: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Učni uspeh 1. l. Gimnazija 96,4 % 99,2 % 100,0 % 99,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Učni uspeh 1. l. Umet. gim.        100,0 % 

Učni uspeh 2. l. Gimnazija 100,0 % 98,1 % 99,1 % 99,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,1 % 

Učni uspeh 3. l. Gimnazija 98,4 % 99,3 % 99,0 % 97,3 % 100,0 % 97,4 % 97,5 % 100,0 % 

Učni uspeh 4. l. Gimnazija 99,3 % 98,4 % 100,0 % 100,0 % 99,1 % 99,2 % 100,0 % 100,0 % 

Učni uspeh Gimnazija 98,6 % 98,8 % 99,6 % 98,9 % 99,8 % 99,0 % 99,5 % 99,7 % 

Učni uspeh Predšol. vzg. 94,1 % 96,7 % 96,6 % 96,9 % 97,5 % 94,2 % 96,7 % 96,8 % 

Učni uspeh Maturitetni tečaj 22,9 % 20,0 % 17,1 % 22,9 % 37,5 % 16,7 % 25,0 % 16,0 % 

Učni uspeh šole 93,9 % 94,4 % 94,8 % 94,5 % 96,0 % 94,4 % 98,6 % 95,2 % 
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Preglednica 8: Učni uspeh na koncu šolskega leta 2017/2018

+  - %

Opr. Neop. Skupaj Na dijaka

R Razrednik VSI M Ž Σ M Ž M Ž Σ % (1) % (2) M Ž Σ % M Ž Σ % ure ure ur ur

1. a ÜLEN S./FAJDIGA L. 27 13 14 27 11 16 11 16 27 100,0 100,0 1845 1845 68,3 7 12 8 3,96

1. b ERHATIČ D. 21 6 15 20 5 15 -1 -4,8 5 15 20 95,2 100,0 1325 20 1345 64,0 1 1 9 7 3 1 4,20

1. c FERČAK S. 21 10 11 23 11 12 2 9,5 11 12 23 109,5 100,0 1286 14 1300 61,9 3 14 6 3,87

69 29 40 70 27 43 1 1,4 27 43 70 101,4 100,0 4456 34 4490 65,1 1 1 19 33 17 1 4,00

1. u BIGEC T. 29 4 25 28 5 23 -1 -3,4 5 23 28 96,6 100,0 2723 2 2725 94,0 4 11 13 3,68

2. a KOSIČ L. 22 7 15 23 7 16 1 4,5 7 16 23 104,5 100,0 2050 2 2052 93,3 1 1 4 9 9 1 3,70

2. b PERGAR S. 30 9 21 30 9 21 9 21 30 100,0 100,0 1436 1436 47,9 11 13 6 4,17

2. c RIŽNAR N. M. 30 11 19 30 11 19 10 19 29 96,7 96,7 1 1 3,3 2547 7 2554 85,1 1 2 3 6 10 13 1 3,67

2. d ČREŠNJEVEC N./ČUŠ F. 26 13 13 26 13 13 13 13 26 100,0 100,0 2282 9 2291 88,1 4 12 9 1 3,73

108 40 68 109 40 69 1 0,9 39 69 108 100,0 99,1 1 1 0,9 8315 18 8333 77,2 1 1 2 4 25 44 37 2 1 3,83

3. a VRBNJAK S. 25 6 19 25 6 19 6 19 25 100,0 100,0 3595 52 3647 145,9 1 1 2 4 16 4 1 3,92

3. b PETERKA N. 26 9 17 26 9 17 9 17 26 100,0 100,0 2884 4 2888 111,1 8 16 2 4,23

3. c KOS A. 24 12 12 24 12 12 12 12 24 100,0 100,0 2935 13 2948 122,8 1 1 2 12 10 1 1 4,38

3. d ROGAN L. 19 4 15 19 4 15 4 15 19 100,0 100,0 2558 29 2587 136,2 1 2 10 5 2 3,63

94 31 63 94 31 63 31 63 94 100,0 100,0 11972 98 12070 128,4 2 2 1 5 26 52 12 4 4,06

4. a FRAS G. 27 9 18 27 9 18 9 18 27 100,0 100,0 2359 11 2370 87,8 9 15 3 4,22

4. b KUSTEC A. 26 8 18 26 8 18 8 18 26 100,0 100,0 2148 10 2158 83,0 17 7 2 4,58

4. c LOPERT T. T. 27 7 20 27 7 20 7 20 27 100,0 100,0 2772 55 2827 104,7 1 1 14 11 1 1 4,41

80 24 56 80 24 56 24 56 80 100,0 100,0 7279 76 7355 91,9 1 1 40 33 6 1 4,40

351 124 227 353 122 231 2 0,6 121 231 352 100,3 99,7 1 1 0,3 32.022 226 32.248 91,9 4 3 3 1 11 110 162 72 8 1 4,05

1. v RAUTER S. 28 2 26 26 26 -2 -7,1 24 24 85,7 92,3 1 1 3,8 1 1 3,8 2072 8 2080 74,3 5 11 8 1 1 3,65

2. va VIZJAK H. M./VOGRINEC J. 21 4 17 21 4 17 4 17 21 100,0 100,0 2334 28 2362 112,5 1 1 1 3 3 8 9 1 3,62

2. vb PERŠAK H. K. 24 5 19 24 5 19 5 17 22 91,7 91,7 1 1 4,2 1 1 4,2 3014 104 3118 129,9 1 5 14 2 1 1 3,04

3. va PEČNIK N. 22 5 17 22 5 17 5 17 22 100,0 100,0 2001 21 2022 91,9 10 5 7 4,14

3. vb FIJAVŽ L. 26 5 21 26 5 21 5 21 26 100,0 100,0 2668 69 2737 105,3 4 17 5 3,96

4. va KRSTIĆ S. 19 19 19 19 19 19 100,0 100,0 2084 6 2090 110,0 13 5 1 4,63

4. vb ERJAVC K. 19 1 18 18 1 17 -1 -5,3 1 16 17 89,5 94,4 1 1 5,6 2366 2366 124,5 7 7 3 1 4,06

159 22 137 156 20 136 -3 -1,9 20 131 151 95,0 96,8 2 2 1,3 3 3 1,9 16.539 236 16775 105,5 1 1 1 3 43 58 47 3 2 3 3,84

539 150 389 537 147 390 -2 -0,4 146 385 531 98,5 98,9 1 2 3 0,6 3 3 0,6 51.284 464 51.748 96,0 5 4 4 1 14 157 231 132 11 3 3 3,97

MT JAKELJ J. 32 12 20 25 10 15 -7 -21,9 2 2 4 12,5 16,0 8 13 21 84,0 112 84 196 6,1 1 3 21 1,36

571 162 409 562 157 405 -9 -1,6 148 387 535 93,7 95,2 1 2 3 0,5 8 16 24 4,3 51.396 548 51.944 91,0 5 4 4 1 14 157 232 135 11 3 24 3,86

Število dijakov Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2017/18 Manjkanje od pouka Vzgojni ukrepi Število
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4.1.4. Zagotavljanje kakovosti v izobraževalnem procesu 

Komisijo za kakovost Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sestavljajo strokovni delavci šole,  

predstavnik dijakov, predstavnik delodajalcev in predstavnik staršev.  

Temeljni cilj Komisije za kakovost je, skladno z zakonodajnimi predpisi, zagotavljati kakovost 

po načelih celovitega vodenja kakovosti.  

4.1.4.1 Potek samoevalvacije  

4.1.4.1.1 Predstavitev obravnavanih prednostnih področij 

V šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali z delom na področju samoevalvacije z namenom 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Strokovni delavci smo sistematično načrtovali delo, ga 

izvajali in tudi spremljali v oddelkih oz. merili učinke vnašanja načrtovanih izboljšav v pouk. 

Tako smo v okviru projekta Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanje (v nadaljevanju OPK), v katerega 

smo vključeni kot razvojna šola, določili tri prednostna področja, ki smo jih tekom šolskega leta 

spremljali.  

Pri prvem področju smo nadaljevali z aktivnostmi za dvig bralne pismenosti dijakov GFML, 

kjer so učitelji izvajali različne dejavnosti tekom šolskega leta, poudarek pa je bil predvsem na 

uporabi bralnih učnih strategij pri pouku ter razvijanju kritičnega mišljenja pri dijakih. Ob koncu 

šolskega leta se je naredila analiza po strokovnih aktivih glede uporabe različnih bralnih učnih 

strategij pri pouku, hkrati so učitelji zapisali tudi refleksije ob uporabi posamezne bralne učne 

strategije.  

Drugo področje, ki smo ga zasledovali, je bilo razumevanje pomena formativnega spremljanja 

dijakovega napredka in uporaba le-tega pri izvedbi učnih ur. Cilj v tem šolskem letu je bil, 

da se vsi pedagoški delavci seznanijo s koraki formativnega spremljanja in jih začnejo uporabljati 

pri učnih urah.  

Kot tretji cilj smo si zastavili, da bomo spodbujali kakovostno komuniciranje in dobre 

medsebojne odnose med vsemi deležniki. Sprotno so se delale analize o kakovosti komunikacije 

in medsebojnih odnosih med dijaki ter med dijaki in učitelji na oddelčnih učiteljskih zborih, 

pedagoških konferencah, prav tako je kakovost komunikacije in medsebojne odnose med dijaki, 

delavci šole in ostalimi deležniki spremljala svetovalna služba. 

Med šolskim letom se je ponudila priložnost sodelovanja v spletnem anketiranju Skupine 

FABRIKA: Šolski barometer, v katerega smo se vključili. Dijake, zaposlene in starše smo 

povprašali o zadovoljstvu na naslednjih področjih: poučevanje in učenje, viri in infrastrukture, 

družbena vpletenost, varno in učinkovito okolje, zahtevnost šole. 

4.1.4.1.2 Načrtovanje, izvedba in spremljava doseganja zastavljenih ciljev 

Za izbrane cilje smo člani Tima za kakovost z ostalimi delavci šole pripravili načrt izboljšav, 

opredelili standarde kakovosti in aktivnosti za doseganje standardov ter določili roke, do kdaj jih 
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bomo dosegli. Načrt izboljšav za šolsko leto 2017/18 je bil predstavljen na seji Sveta zavoda, 

septembra 2017, in je podrobneje zapisan v Letnem delovnem načrtu. Tim za kakovost se je med 

šolskim letom sestajal na formalnih sestankih. 

4.1.4.2 Rezultati samoevalvacije 

4.1.4.2.1 Cilj: Razvijanje kritičnega mišljenja z uporabo bralnih učnih strategij, 

reševanja problemov in odločanja 

Področje: Dosežki učencev 

Standard: Učenci napredujejo v prečnih veščinah 

Kazalnik: Učenci napredujejo v kritičnem mišljenju, reševanju problemov in odločanju 

Že štiri leta zapored imamo na ravni šole zastavljen cilj, da pri dijakih razvijamo dvig bralne 

pismenosti, ki smo ga v tem šolskem letu uresničevali preko uporabe bralnih učnih strategij pri 

pouku. Z uporabo bralnih učnih strategij pri pouku smo hkrati pri dijakih razvijali kritično 

mišljenje, reševanje problemov in odločanje. Kritično mišljenje je namreč kompetenca, ki jo 

učitelji pri dijakih razvijajo pri pouku, saj ga uporabljajo pri obravnavi učnih snovi, ko dijakom 

postavljajo odprta vprašanja, ko morajo dijaki kaj med sabo primerjati, obrazložiti kakšne 

podatke, pripraviti predstavitve ugotovitev ipd. In prav uporaba bralnih učnih strategij je način, 

kako še bolj spodbujati kritično mišljenje pri dijakih ter s tem posledično dvigniti bralno 

pismenost pri njih. 

V mesecu novembru 2017 smo med zaposlenimi izvedli spletno anketiranje, s katerim smo 

preverili poznavanje bralnih učnih strategij, uporabo le-teh in lastno oceno o tem, ali imajo dovolj 

znanja, da jih lahko uspešno uporabljajo pri pouku. Analiza ankete je pokazala, da vsi učitelji ne 

uporabljajo bralnih učnih strategij, da ne poznajo vseh bralnih učnih strategij in da bi potrebovali 

dodatna znanja o njihovi uporabi. Na podlagi rezultatov ankete smo v mesecu decembru 2017 za 

učitelje izvedli predavanje o tem, kaj so bralne učne strategije, kako jih uporabiti pri pouku ter 

pokazali tudi konkretne primere. Predavanje je izvedel učitelj slovenščine ob sodelovanju z 

učiteljico zgodovine. Učitelji so se tako seznanili z različnimi bralnimi učnimi strategijami in na 

primerih spoznali, kako lahko posamezno bralno učno strategijo uporabijo pri izvedbi učnih ur, z 

zavedanjem, da vse bralne učne strategije niso vedno uporabne pri vseh predmetih.  

Skozi šolsko leto so nato učitelji uporabljali bralne učne strategije pri svojem pouku, ob čemer so 

imeli prosto izbiro, katere strategije bodo uporabljali in v kolikšni meri. Cilj je bil, da začnejo 

uporabljati vsaj eno in da je njena uporaba smiselna.  

Ob koncu šolskega leta smo po strokovnih aktivih naredili analizo glede uporabe bralnih učnih 

strategij pri pouku – katere so uporabljali in v kolikšnem deležu. Prosili smo jih tudi, da naredijo 

samorefleksijo. 

V aktivu jezikoslovcev je vprašalnik izpolnilo 12 (od 14) učiteljev. Od tega je 11 učiteljev 

odgovorilo, da so uporabljali bralno učno strategijo VŽN (kaj že vem, kaj še želim izvedeti, kaj 

sem se naučil, kaj že znam). Tej strategiji so v povprečju namenili 10 % svojih učnih ur, predvsem 

pred obravnavo nove učne snovi, kakor tudi ob koncu obravnave posameznega sklopa, vendar pa 

ugotavljajo, da se za uporabo te strategije porabi preveč časa. 10 učiteljev uporablja tudi Paukovo 
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strategijo, kateri namenijo v povprečju 16 % svojih učnih ur in poročajo, da je uporabna predvsem 

pri delu z besedilom, da dijakom pomaga razumeti besedila in razvijati sposobnosti sinteze in da 

znajo izluščiti ključne besede; ob tem ugotavljajo, da dijakom največ težav povzroča povzemanje. 

Manj učitelj v tem aktivu je uporabljalo strategijo PV3P (Pregledati celoto, Vprašati, kaj bo 

sledilo, kaj že vem, kaj želim izvedeti, Prebrati podrobno in z razumevanjem, Ponoviti večkrat in 

na različne načine preverjati ustreznost zapomnitve, Ponovno pregledati celoto), saj jo uporabljajo 

le štirje učitelji, ki ji namenijo v povprečju 22 % svojih učnih ur in ob tem ugotavljajo, da je 

strategija zelo uporabna pri splošnem razumevanju znanja tujega jezika. Iz vprašalnika je 

razvidno, da jo uporabljajo učitelji tujih jezikov. Prav vsi učitelji v strokovnem aktivu uporabljajo 

grafične organizatorje (miselni vzorec, primerjalna matrika, ribja kost, časovni trak, zaporedje 

dogodkov …), ker so zelo uporabni, dijaki lažje sledijo pouku, radi jih uporabljajo, pomagajo jim 

pri dojemanju snovi in z njihovo uporabo je pouk bolj dinamičen. Nekaj učiteljev je napisalo, da 

poleg strategij uporabljajo še IKT, kjer dijaki po spletu iščejo informacije, pišejo poročila, 

povzemajo, predstavljajo in poročajo. 

V aktivu naravoslovcev je na vprašalnik odgovorilo 10 (od 14) učiteljev, ki so prav tako 

uporabljali bralne učne strategije pri svojih učnih urah. Devet učiteljev je uporabljalo metodo 

VŽN, ki so ji v povprečju namenili 17 % učnih ur. Pri uporabi te strategije ugotavljajo, da je 

uporabna predvsem pri uvodu v novo snov, da jo uporabljajo skupaj s formativnim spremljanjem, 

predvsem, ko si postavljajo kriterije uspešnosti. Paukovo strategijo uporablja pet učiteljev in ji 

namenijo kar velik delež svojih učnih ur, to je okrog 32 %. Učitelji, ki jo uporabljajo, menijo, da 

je zelo uporabna, saj si dijaki izpišejo bistvo, ki jim pomaga pri pomnjenju. Tudi v tem aktivu se 

manj uporablja strategija PV3P, saj jo pri svojem pouku uporabljata le dva učitelja, ki ji v 

povprečju namenita 17 % svojih učnih ur. Menita, da je strategija uporabna predvsem pri analizi 

testov. Prav vsi učitelji pa uporabljajo grafične organizatorje, za katere menijo, da so uporabni 

pri obravnavi nove snovi, da dijaki z uporabo grafičnih organizatorjev boljše razumejo snov, lažje 

si zapomnijo postopke (npr. računske postopke), dijaki boljše povezujejo vsebine in da ta 

strategija pripomore k trajnostnemu znanju. Učitelji tej strategiji namenijo kar 40 % svojih učnih 

ur. 

V aktivu družboslovcev in aktivu predšolska vzgoja je na vprašalnik odgovorilo 15 (od 20) 

učiteljev. Bralne učne strategije pri svojem pouku uporablja 12 učiteljev, medtem ko so trije 

učitelji športne vzgoje odgovorili, da strategij pri svojem pouku ne uporabljajo. Zato nadalje 

upoštevamo odgovore 12 učiteljev, ki uporabljajo bralne učne strategije pri svojem pouku. Bralno 

učno strategijo VŽN uporabljajo štirje učitelji, ki ji namenijo v povprečju 12 % svojih učnih ur. 

Strategijo so uporabljali kot uvod v novo učno snov in pri preverjanju znanja. Z uporabo strategije 

tako ugotovijo, kakšno je predznanje dijakov. Paukovo strategijo uporablja sedem učiteljev, ki ji 

namenijo 12 % svojih učnih ur. Refleksija učiteljev je pokazala, da jo dijaki uporabljajo pri 

izdelovanju lastnih zapiskov, a je vsi dijaki niso najbolje sprejeli, saj jim je težka. Strategijo PV3P 

sta uporabljala samo dva učitelja, ki sta strategijo uporabila v tem šolskem letu prvič in 

ugotavljata, da uporaba te učne strategije zahteva več časa, da se mora učitelj dobro pripraviti in 

da je tudi dijakom povzročala težave. Kar 10 učiteljev uporablja pri svojem pouku grafične 

organizatorje, katerim v povprečju namenijo 25 % svojih učnih ur. Grafične organizatorje 

uporabljajo za povezovanje različnih snovi med sabo, ki tako postanejo bolj logične. Večinoma z 

dijaki izdelujejo miselne vzorce. Kot drugo navajajo domače branje, kjer dijaki najprej preberejo 
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leposlovna dela in jih nato analitično obravnavajo pri pouku. 

Tabela 1: Uporaba bralni učnih strategij po aktivih 

                                         Strategija 

Aktiv 
VŽN Paukova strategija PV3P Grafični organizatorji 

Jezikoslovci 11 10 4 12 

Naravoslovci 9 5 2 10 

Družboslovci in predšolska vzgoja 4 7 2 10 

Skupaj 24 22 8 32 

Kot je torej razvidno iz zgornje tabele, je najbolj priljubljena strategija grafični organizatorji, 

sledita VŽN in Paukova strategija. Najmanj pa učitelji uporabljajo PV3P. 

Tabela 2: Odstotek učnih ur, ki ga učitelji namenijo posamezni bralni učni strategiji po aktivih 

                                         Strategija 

Aktiv 
VŽN Paukova strategija PV3P Grafični organizatorji 

Jezikoslovci 10 % 16 % 22 % 45 % 

Naravoslovci 17 % 32 % 17 % 40 % 

Družboslovci in predšolska vzgoja 12 % 12 % 5 % 25 % 

Skupaj povprečje 13 % 20 % 15 % 37 % 

Iz druge tabele lahko razberemo, da se kar 37 % učnih ur nameni uporabi najbolj priljubljene 

strategije, to je grafičnim organizatorjem, 20 % učnih ur učitelji namenijo Paukovi strategiji, 

manjša deleža pa namenijo strategijama VŽN ter PV3P. 

Prav tako smo velik poudarek dvigu bralne pismenosti namenili pri izvedbi projektnih dni in 

medpredmetno izvedenih učnih ur, ko so se učitelji medpredmetno povezovali in tako načrtovali 

skupne naloge in predstavitve, pri katerih je bil poudarek na rabi knjižnega jezika tako pri pisnem 

kot govornem izražanju. V medpredmetno načrtovanih projektnih dnevih se je dijake spodbujalo 

ob uporabi bralnih učnih strategij tudi h kritičnemu mišljenju in reševanju problemov. 

4.1.4.2.2 Cilj: Razumevanje pomena formativnega spremljanja dijakovega napredka in 

uporaba le-tega pri izvedbi učnih ur  

Področje: Profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

Standard: Strokovni delavec usmerja učenje tako, da učencu omogoča optimalne dosežke in 

razvoj 

Kazalnik: Strokovni delavec vodi učni proces na način, ki učencu omogoča pridobivanje 

kakovostnega znanja, spretnosti in prečnih veščin 

V tem šolskem letu smo si zadali cilj, da čim več strokovnih delavcev začne uporabljati 

formativno spremljanje dijakovega napredka pri izvedbi učnih ur. Da bi cilj dosegli, smo na prvi 

pedagoški konferenci v mesecu avgustu 2017 izvedli predavanje o tem, kaj je formativno 

spremljanje dijakovega napredka in kateri so koraki formativnega spremljanja. Predavanju so 

sledile delavnice, kjer so strokovni delavci izkustveno, preko korakov formativnega spremljanja, 

načrtovali dejavnosti za izvedbo učne ure oz. sklopa. Predavanje in delavnice so izvedle učiteljice, 

ki so bile vključene v projekt ATS2020 in že uporabljajo formativno spremljanje pri svojih učnih 
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urah.  

V mesecu septembru 2017 smo na pedagoški konferenci še enkrat na kratko povzeli, kaj so koraki 

formativnega spremljanja in preko vprašalnika preverili razumevanje posameznih korakov pri 

učiteljih. Po konferenci se je ustvarila Googlova razpredelnica, v katero so lahko vstopili vsi 

učitelji in v katero je nato vsak zapisal vsaj dva ali več korakov formativnega spremljanja, ki jih 

bo izpeljal pri svojem pouku. Zapisati so morali, kateri korak formativnega spremljanja bodo 

uporabili, pri kateri učni snovi, v katerem razredu, katero šolsko uro in kateri so dokazi za to. Po 

pregledu razpredelnice ob koncu pouka ugotavljamo, da so prav vsi učitelji, 48 (100 %), uporabili 

vsaj en korak formativnega spremljanja. 19 učiteljev (39,6 %) je uporabilo dva koraka, 22 

učiteljev (45,8 %) je uporabilo tri korake in 7 učiteljev (14,6 %) je uporabilo več kot tri korake. 

Najpogostejše kombinacije posameznih korakov so bile aktiviranje predznanja, samovrednotenje 

in vrstniško vrednotenje ter povratna informacija. 

Vsi zaposleni so imeli možnost, da so lahko izvedli hospitacije pri učnih urah članic ATS2020 ter 

tako videli, kako izvajati formativno spremljanje v razredu, članice pa so hospitirale pri tistih 

učiteljih, ki so jih povabili k svojim učnim uram, ko so uporabljali korake formativnega 

spremljanja. Izvedenih je bilo več hospitacij posameznih ur, kjer so nekateri učitelji prikazali 

uporabo enega, dveh ali treh korakov formativnega spremljanja, nekatere učitelje pa smo 

spremljali pri več urah, saj so prikazali izvedbo celotnega cikla formativnega spremljanja 

dijakovega napredka. Na teh kolegialnih hospitacijah so spremljevalci preizkušali orodje za 

spremljavo hospitacij, ki ga želimo v bodoče dodelati in izpopolniti. 

4.1.4.2.3 Cilj: Spodbujanje kakovostnega komuniciranja in dobrih medsebojnih odnosov 

med vsemi deležniki 

Področje: Šolska klima in kultura 

Standard: V zavodu si prizadevamo za kulturo kakovostnega komuniciranja in dobre 

medsebojne odnose 

Kazalnik: V zavodu spodbujamo kakovostno komuniciranje in dobre medsebojne odnose  

V tem šolskem letu smo se želeli na področju komunikacije osredotočiti predvsem na vidik 

doživljanja komunikacijske klime in odnosov profesorjev do dijakov. Tako smo marca 2018 s 

spletnim vprašalnikom na spletni strani EnKlik anketa vse dijake povprašali o njihovem 

doživljanju komunikacije med njimi in profesorji ter odnosih, ki jih profesorji do njih 

vzpostavljajo. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 249 (46,12 %) dijakov. Od tega je bilo med 

dijaki, ki so odgovarjali na anketo 51 (20,48 %) dijakov in 198 (79,52 %) dijakinj. Anketirani so 

pri prvem vprašanju ocenjevali odnose znotraj šole po posameznih trditvah. 41 % vprašanih je 

odgovorilo, da se strinjajo s trditvijo, da se v razredu počutijo dobro in sprejeto, 30 % dijakov je 

odgovorilo, da se s trditvijo povsem strinjajo. Podobno so dijaki odgovorili na trditev, da se v 

razredu dijaki med seboj spoštujejo, skupno se s to trditvijo strinja 52 % vprašanih. Najmanj so 

se dijaki strinjali s trditvijo, da so v razredu enakopravni, 28 % vprašanih se s to trditvijo ni 

strinjalo. 33 % vprašanih je odgovorilo, da sta v razredu prisotna tekmovalnost in rivalstvo.  

Pri drugem vprašanju so dijaki ocenjevali svoje odnose s profesorji po posameznih trditvah. 

Spodbudno je, da se je kar 66 % vprašanih dijakov strinjalo s trditvijo, da učitelji spoštujejo njih 

in njihovo mnenje. Podobno (64 %) so vprašani pritrdili trditvi, da se učitelji trudijo za dober 

uspeh dijakov. Najbolj pa so dijaki soglašali z trditvijo »Med učitelji in nami ne prihaja do večjih 
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sporov oz. jih konstruktivno rešujemo.«, saj je kar 69 % vprašanih mnenja, da je tako.  

Med vsemi trditvami so dijaki najnižje ocenili trditev »Učitelji so do nas pravični, vse dijake 

obravnavajo enako.«, 26 % vprašanih se s trditvijo ne strinja. 

Pri četrtem vprašanju so dijaki označevali negativna dejanja, ki so jih bili sami deležni v razredu 

oziroma šoli v zadnjem mesecu. S tem vprašanjem smo želeli preveriti, v kolikšni meri je prisotno 

nasilje vseh oblik med dijaki. Kar 54 % vprašanih je odgovorilo, da v zadnjem mesecu niso bili 

deležni nobene izmed naštetih oblik nasilja. Najpogosteje izbrana odgovora sta bila a in b: 

norčevanje iz mene ali sošolcev in škodoželjna tekmovalnost med dijaki. 62 (24,90 %) vprašanih 

je odgovorilo, da je v zadnjem mesecu doživelo tako ravnanje. Nadalje nas je zanimalo, ali dijaki 

zaznavajo nasilje s strani profesorjev. Pri četrtem vprašanju so obkroževali oblike nasilnega 

vedenja, ki so jih bili deležni v zadnjem mesecu. Najpogosteje izbrana odgovora sta bila 

neenakopravna obravnava (84 (28,57 %) vprašanih) in sarkastičnega ali posmehljivega odnosa 

(59 (20,07 %) vprašanih). 120 (40,82 %) vprašanih je odgovorilo, da niso bili deležni nobene od 

zgoraj naštetih oblik psihičnega nasilja.   

Peto in hkrati zadnje vprašanje je dijakom ponujalo možnost, da izberejo negativne občutke, ki 

jih doživljajo v povezavi s šolo. Med najpogostejšimi odgovori so bili: pod izrazitim pritiskom in 

nesproščen. Najmanj pogosto se dijaki počutijo ogrožene ali nesprejete. Pri tem vprašanju je 

vidno, da so dijaki oblike negativnih občutkov v večini izbirali kot redke občutke.  

Zaradi sodelovanja v spletnem anketiranju Skupine Fabrika v svetovalni službi nismo dodatno 

anketirali staršev in učiteljev, saj je bilo le-to zajeto v njihovi analizi in bi se podatki podvajali. 

V okviru samoevalvacije smo slednjo nadgradili s sodelovanjem v spletnem anketiranju Skupine 

FABRIKA: Šolski barometer. Projekt je bil namenjen merjenju zadovoljstva dijakov, zaposlenih 

in staršev na štirih področjih: Poučevanje in učenje, Viri in infrastruktura, Družina in sodelovanje 

v skupnosti, Varno in učinkovito učno okolje. Projekt je bil izveden prvo leto in je bil pilotni 

preizkus, v njem so sodelovale štiri srednje šole. Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je 

ankete izpolnilo 460 deležnikov, od tega 295 dijakov (29 % dijakov 1. letnika, 28 % dijakov 2. 

letnika, 18 % dijakov 3. letnika in 25 % dijakov 4. letnika), 40 zaposlenih (68 %) in 125 staršev 

(od tega 32 % staršev dijakov 1. letnika, 26 % staršev dijakov 2. letnika, 27 % staršev dijakov 3. 

letnika in 15 % staršev dijakov 4. letnika). 

Analiza je pokazala, da so vse skupine anketiranih zadovoljne s svojo šolo – ocene splošnega 

zadovoljstva s šolo so namreč relativno visoke, prav tako bi velik delež anketiranih priporočil 

svojo šolo drugim (prijateljem, znancem, vrstnikom). Če primerjamo ocene, ki so jih podali starši 

in dijaki, ugotovimo, da so starši podali višje ocene kot dijaki, ki so praviloma bolj kritični, razen, 

ko je govora o njihovem trudu in skrbi za šolo. Tako starši in učitelji, kot tudi dijaki, izkazujejo 

občutek učnega napredka in razvoja. Prav tako se je pokazalo, da sta komunikacija in kontakt 

med zaposlenimi in dijaki ter njihovimi starši dobra, iz česar izhaja, da je šolska kultura na 

visokem nivoju, da je šola odprta za spoštovanje in sprejemanje drugačnih idej in mnenj.  
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Tabela 3: Zadovoljstvo staršev s komunikacijo in odnosi s šolo 

 
Iz tabele 3 je razvidno, da so starši zadovoljni s tem, kako šola komunicira z njimi, da se njihovo 

mnenje upošteva, prav tako je šola odprta do idej staršev. Zadovoljni so tudi z odnosom 

zaposlenih do njih. 

 

Tabela 4: Zadovoljstvo zaposlenih z odnosi s starši in z dijaki 
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Tabela 4 prikazuje zadovoljstvo zaposlenih z odnosom dijakov in staršev do njih. Razberemo 

lahko, da so z odnosi zadovoljni oziroma zelo zadovoljni, kar je zelo spodbudno. 

Tabela 5: Odnosi med zaposlenimi 

 

V tabeli 5 so prikazani odnosi med zaposlenimi na šoli. Večina zaposlenih z veseljem dela na šoli, 

saj se kar 67 % s to trditvijo strinja, prav tako se dobro počutijo v kolektivu šole (44 % se 

popolnoma strinja s trditvijo, 41 % se jih strinja). Velika večina zaposlenih (74 %) meni, da se 

konflikti na šoli dobro rešujejo, prav tako, da so odnosi med zaposlenimi dobri (73 %). 

Na podlagi rezultatov bomo v bodoče več pozornosti posvetili entuziazmu dijakov, ki v prvem 

letniku kažejo veliko entuziazma, nato pa ga z leti izgubijo. Pri nadaljnjem delu bomo te 

ugotovitve upoštevali.  

4.1.4.3 Ugotovitve 

Dvig bralne pismenosti dijakov GFML in s tem razvoj kritičnega mišljenja, reševanja problemov 

in odločanja pri dijakih je zahtevna naloga, ki jo uvajamo premišljeno in načrtno, saj bomo le-

tako lahko dosegli zastavljen cilj. Učitelji so v svoj pouk začeli bolj načrtno vključevati bralne 

učne strategije, še naprej pri pouku uporabljajo različne načine, s katerimi želijo izboljšati bralno 

pismenost dijakov in posledično tudi njihovo govorno izražanje ter tako razviti tudi njihovo 

kritično mišljenje. Predvsem aktiv jezikoslovcev veliko pozornosti nameni temu standardu 

kakovosti, a tudi v ostalih aktiv se učitelji trudijo, da sledijo zastavljenemu standardu.  



G i m n a z i j a  

 

POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO 

F r a n c a  M i k l o š i č a  POROČILO ZA LETO 2018 

L j u t o m e r  30 od 44 strani 
 

 

Analiza in spremljanje uporabe formativnega spremljanja dijakovega napredka pri pouku je 

pokazala, da so učitelji začeli vključevati le-tega v svoj pouk, da preizkušajo različne korake in 

usmerjajo učenje tako, da dijakom omogočajo optimalne dosežke in razvoj. Tekom šolskega leta 

je bilo nabavljene nekaj dodatne strokovne literature na temo formativnega spremljanja, ki so jo 

strokovni delavci veliko uporabljali. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo izvedenih več 

kolegialnih hospitacij, ki dodatno pripomorejo k profesionalnemu razvoju učiteljev. Največja 

korist kolegialnih hospitacij se je pokazala v evalvaciji izvedenih ur, ki so učiteljem v fazi 

uvajanja formativnega spremljanja v veliko pomoč, usmeritev in podporo. Vse skupaj pripomore 

k poglobitvi medosebnih odnosov in k dvigu motivacije za uporabo formativnega spremljanja. 

Analiza ankete, izpeljane med dijaki o njihovem doživljanju komunikacije in odnosov s 

profesorji, je v veliki meri pokazala, da se dijaki na šoli počutijo dobro, sprejeto in da je učno 

okolje spodbudno. Izkazalo se je, da imajo nekateri dijaki občutek večjega rivalstva in 

tekmovalnosti v lastnem razredu. Med oblikami nasilja, ki jih zaznavajo dijaki s strani 

profesorjev, sta bila najpogosteje izpostavljena posmehovalni odnos in sarkazem. Fizičnega 

nasilja ali hujšega psihičnega nasilja, kot so grožnje, dijaki niso zaznali. Korak v smeri reševanja 

izkazanih manj uspešnih področij komunikacije in medsebojnih odnosov bo predstavljala 

pedagoška konferenca, na kateri bodo predstavljeni rezultati ankete. Vsi strokovni delavci bomo 

na konferenci iskali odgovore in rešitve, kako odpraviti posamezne pomanjkljivosti oziroma šibke 

točke. 

Analiza ankete Šolski barometer je pokazala, da so vsi anketirani zadovoljni s svojo šolo, da se v 

njej dobro počutijo, da bi jo priporočili tudi ostalim. Pomanjkljivosti, ki jih je analiza ankete 

pokazala, bomo upoštevali pri nadaljnjem delu, predvsem bo naša akcija usmerjena v ohranjanje 

entuziazma dijakov skozi vsa štiri leta.  

4.1.4.4 Usmeritve za naprej 

V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z delom na zastavljenih standardih kakovosti, ki so 

postavljeni v okviru projekta Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Tako bomo na začetku šolskega leta 

2018/19 oblikovali aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev, skupaj z merili. Akcijski načrt bo 

zastavljen na ravni celotne šole, pri oblikovanju bodo sodelovali vsi učitelji. 

Prvi cilj bomo spremljali peto leto, zato bomo ob koncu šolskega leta pri dijakih četrtih letnikov 

preverili, ali so bile aktivnosti, ki smo jih na šoli izvajali skozi vsa leta, uspešne, ali so dijaki 

napredovali v kritičnem mišljenju in izboljšali svojo bralno pismenost. Naredili bomo analizo 

aktivnosti po strokovnih aktivih, anketirali dijake in primerjali rezultate mature.  

Drugi cilj bomo spremljali še naprej. Na podlagi ugotovitev načrtujemo več aktivnosti, ki bodo 

usmerjene predvsem na dijake 1. letnikov, kjer bi sistematsko izvajali cikle formativnega 

spremljanja pri različnih predmetih za posamezni razred. Nadaljevali bomo z izvajanjem 

kolegialnih hospitacij in evalvacijami izvedenih ur. V okviru tega želimo izpopolniti orodje za 

spremljavo pouka, ki bo ciljno usmerjeno, sistematsko in pregledno. Orodje samo bo sledilo 

korakom formativnega spremljanja in bo služilo za izvedbo analize stanja ob koncu prihajajočega 

šolskega leta. 
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Tudi tretji cilj bomo spremljali še naprej, pri čemer se bomo osredotočili na komunikacijo in 

odnose med dijaki, profesorji in starši, saj so ti temeljni kamen dobrega počutja in posledično 

uspešnega dela dijakov. V prihajajočem šolskem letu se bomo osredotočili na komunikacijo in 

delo razrednika, tako bomo že avgusta strokovne delavce usposobili za ravnanje v težjih 

komunikacijskih situacijah s starši. Nadalje bosta med šolskim letom sledili še dve usposabljanji 

na to temo. Ob zaključku šolskega leta bomo s samoevalvacijo zaposlenih evalvirali napredek na 

tem področju komunikacije. 

4.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih do leta 2018 

4.2.1. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega 

programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih 

programov 

V dolgoročne cilje smo si zapisali naslednje cilje: 

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževanja; 

- uvedba IKT; 

- zadovoljstvo zaposlenih in učečih se na GFML; 

- kakovostno uvajanje izboljšav in samoevalvacije. 

4.2.2. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega 

načrta ali v njegovem letnem programu dela 

Zap. 

št. 

cilja 

Dolgoročni cilj Opis kazalnikov 

Izho-

diščno 

leto 

Izh. 

vrednost 

kazalnika 

Načrto-

vano 

leto 

Pričak. 

vrednost 

kazalnika 

1 

Zagotovitev 

kakovostnega 

srednješolskega 

izobraževanja. 

1. 

kazalnik 

97 % pozitivno 

ocenjenih dijakov 

v programu 

splošna in 

umetniška 

gimnazija ob 

koncu pouka. 

2018 94 % 2021 97 % 

2. 

kazalnik 

92 % pozitivno 

ocenjenih dijakov 

v programu 

predšolska vzgoja 

ob koncu pouka. 

2018 89 % 2021 92 % 

3. 

kazalnik 

25 % pozitivno 

ocenjenih dijakov 

v programu 

2018 25 % 2021 25 % 
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Zap. 

št. 

cilja 

Dolgoročni cilj Opis kazalnikov 

Izho-

diščno 

leto 

Izh. 

vrednost 

kazalnika 

Načrto-

vano 

leto 

Pričak. 

vrednost 

kazalnika 

maturitetni tečaj 

ob koncu pouka. 

2 

Zadovoljstvo 

zaposlenih in 

učečih se na 

GFML. 

1. 

kazalnik 

Zadovoljstvo 

zaposlenih na 

GFML. 

2018  90 % 2021  90 % 

2. 

kazalnik 

Zadovoljstvo 

udeležencev 

izobraževanja 

odraslih. 

2018 80 % 2021 85 % 

3. 

kazalnik 

Zadovoljstvo 

maturantov. 
2018 85 % 2021 90 % 

3 

Kakovostno 

uvajanje izboljšav 

in samoevalvacije. 

1. 

kazalnik 
Načrtovanje. 2016 1 2019 3 

2. 

kazalnik 

Izvajanje in 

spremljanje. 
2016 1 2019 3 

3. 

kazalnik 

Vrednotenje in 

poročanje. 
2016 1 2019 3 

Pri realizaciji prvega zastavljenega dolgoročnega cilja v letu 2018 nismo bili uspešni, saj smo v 

programu splošna gimnazija in umetniška gimnazija beležili 96,1 % učni uspeh ob koncu pouka, 

v programu predšolska vzgoja 88,5 % in v programu maturitetni tečaj 16,0 %. Smo pa potem učni 

uspeh izboljšali do konca šolskega leta. 

Zadovoljstvo strokovnih delavcev in učečih se je na zadovoljivi ravni. Rezultati analize raziskave, 

ki jo je za nas opravila skupina Fabrika so razvidni iz poglavja 4. 1. 4. 

Leta 2016 smo si zastavili dodaten dolgoročni cilj, in sicer kakovostno uvajanje izboljšav in 

samoevalvacije, katerega smo že začeli sistematično uresničevati, kar je razvidno iz poglavja 

4.1.4.  

4.2.3. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa 

Pri izvajanju programov je prišlo do delno pričakovanih posledic v preteklem letu, saj: 

˗ se je zmanjšalo število dijakov in posledično so se zmanjšali prilivi sredstev po glavi dijaka, 

˗ so se v zadnjih letih zmanjšali prihodki v izobraževanju odraslih, 

˗ so se zvišali stroški dela, 

˗ so stroški nujnega investicijskega vzdrževanja še vedno zelo visoki (izliv vode).  
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4.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi 

cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

4.2.4.1 Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

V letu 2018 so prihodki po denarnem toku znašali 2.390.021 €, odhodki pa 2.411.819 €. 

Iz preglednice Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po denarnem toku je razvidno, da so 

bili prihodki v letu 2018  večji od predhodnega leta za 53.936 €, odhodki pa za 158.963 €. 

Investicijski odhodki so v letu 2018 znašali 59.036 €.  

Preglednica 9: Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 

- glejte prilogo 1 

Preglednica 10: Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

- glejte prilogo 2 

Prihodki po obračunskem načelu so bili  v letu 2018 doseženi v višini 2.386,334 €, manjši so iz 

naslova financiranja po metodologiji na dijaka, in sicer za 74.305 €.   Prihodki iz naslova prodaje 

storitev na trgu so manjši, prav tako prihodki MIZŠ. Med prihodki po denarnem in obračunskem 

načelu so večji prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije. Sodelujemo v več projektih, nekateri  se  nadaljujejo še v letu 2019. Presežek 

prihodkov nad odhodki ugotavljamo po obračunskem načelu, po denarnem toku in ugotavljamo 

presežek odhodkov nad prihodki.  Po obračunskem načelu znaša presežek prihodkov nad odhodki 

4.159 €. Del presežkov prihodkov nad odhodki smo že med leto 2018 porabili za investicijske 

namene – 2.231 €, neporabljeno ostane 1.928 €. 

4.2.5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi 

za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja 

Gospodarnost = 
Prihodki (AOP 870) 

= 
2.386.334 

= 1,002 
Odhodki (AOP 887) 2.382.175 

Naloge, ki si jih zastavljamo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, 

sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno 

racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo 

dodatna finančna sredstva vedno več. 

4.2.6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu. 

Naročila se izvajajo v skladu s sprejetim pravilnikom. 
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Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je podala predlog in zahtevo po materialu ali 

storitvi, nato jih odobri ravnatelj ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun 

vsebuje vse zahtevane elemente. 

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen za tekoče poslovanje in ga kontinuirano zboljšujemo. 

Prav tako vsako leto izvedemo inventuro osnovnih sredstev, pri čemer nismo zasledili nobenih 

nepričakovanih odstopanj. 

 Podjetje Audit-in d.o.o. iz Ljubljane, PE Murska Sobota  izvaja notranje revizije. Svet šole se s 

poročili seznani, v zavodu njihove pripombe upoštevamo. 

4.2.7. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 

Vse pomembne zastavljene cilje smo realizirali. 

4.2.8. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo 

okolja, regionalni razvoj ipd. 

Šola je odprta za vse vrste sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, društvi, združenji, zavodi in 

skupnostmi. Ocenjujem, da Gimnazija Franca Miklošiča zgledno sodeluje z vsemi. 

S sodelovanjem z vrtci regije smo zagotovili vsem našim dijakom in dijakinjam ter odraslim 

mesto za opravljanje obvezne prakse in hospitacij. Za gospodarske subjekte organiziramo dan 

odprtih vrat.  

Z Zdravstvenim domom smo organizirali predavanje za 1. in 3. letnike o zdravem načinu življenja 

in o vrstah, škodljivostih in nevarnostih drog. S sodelovanjem policije in Avtošolami smo 

organizirali predavanje o prometni vzgoji. Sodelujemo z Rdečim križem in Karitasom pri 

organiziranju različnih izobraževalnih in humanitarnih prireditev. Sodelujemo z Domom starejših 

občanov Ljutomer s prostovoljnim delom. 

Organiziramo zbiralne akcije starega papirja. Skozi celo leto zbiramo odslužene baterije. 

Organiziramo Varnostno preventivni dan, ko preverimo delovanje varnostnega načrta za primer 

požara ter v sodelovanju s Slovensko vojsko, Civilno zaščito, Rdečim križem in Policijo 

prikažemo praktično in teoretično delovanje teh ustanov. 

Sodelujemo z Razvojnimi agencijami v regiji, predvsem na področju podjetništva za mlade. 

Več kazalcev poslovanja je konkretno navedeno v vsakoletnem poročilu ob koncu šolskega leta. 

Poročila so na razpolago na spletnih straneh šole. 

4.2.9. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 

4.2.10. Kadrovska zasedba 

Naslednje tabele prikazujejo različne vidike kadrovske strukture. 
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Preglednica 11: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2018 po izobrazbi 

Št. koda 

 ravni 

Vrsta del. 

razmerja 

Skupaj 

31. 12.  

2017 

% I II III IV V VI VII/2 VIII/1 VIII/2 

Skupaj 

31. 12.  

2018 

% 
Indeks 

2018/2017 

NDČ 58 92,1  1  2 3 3 42 4 3 58 93,5 1,0 

DDČ 4 6,3       4   4 6,4 1,0 

PD               

Pripravniki               

Dopolnjevanje 1 1,6             

Javna dela               

Skupaj 63 100,0  1  2 3 3 46 4 3 62 100,0 0,98 

 

 Preglednica 12: Število učiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2018 

Naziv Skupaj 31. 12. 2017 % Skupaj 31. 12. 2018 % 
Indeks 

2017/2018 

brez naziva 11 20,0 6 11,1 0,5 

mentor 14 25,4 15 27,8 1,1 

svetovalec 20 36,4 23 42,6 1,2 

svetnik 10 18,2 10 18,5 1,0 

Skupaj učitelji  55 100,0 54 100,0 0,98 

 

Preglednica 13: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev 

Delovno mesto Skupaj 31. 12. 2017 % Skupaj 31. 12. 2018 % 

Strokovni delavci 55 87,3 54 87,1 

Administrativni delavci 3 4,8 3 4,8 

Tehnični delavci 5 7,9 5 8,1 

Skupaj 63 100,0 62 100,00 

 

 Preglednica 14: Starostna struktura strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2018 

Starost 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 in več Skupaj 

Število 0 2 6 12 14 10 10 54 

% 0,0 3,7 11,1 22,2 25,9 18,5 18,5 100,0 

4.2.11. Investicijska vlaganja  

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer si prizadeva zagotavljati zaposlenim in dijakom čim boljše 

pogoje za delo in učenje. V letu 2009 smo dogradili vhod in s tem pridobili dovolj prostora, da 

ima lahko vsak dijak svojo garderobno omarico. Preko poletja 2010 smo preuredili toaletni 
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prostor za osebje v prostor primeren za gibalno ovirane dijake. V jeseni 2010 smo v obstoječe 

ženske sanitarije dogradili štiri kabine in s tem vsaj malo omilili problematiko števila ženskih 

WC-jev. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je konec leta 2009 odkupilo TVD Partizan. V poletnih počitnicah 2010 

smo prostor preuredili v štiri učilnice. Tako najem, na sosednji OŠ Cvetka Golarja, ni več potreben in 

smo šolsko leto 2010/2011, prvič po desetih letih, ponovno začeli vsi pod »eno streho«. 

Decembra 2012 pa smo šolo naredili še prijaznejšo gibalno oviranim osebam, saj smo dogradili 

dvigalo iz pritličja v prvo nadstropje. Od večjih investicij bi omenil še temeljito obnovo neizrabljenih 

oz. do sedaj neuporabljenih delov TVD Partizan. 

V letu 2012 smo temeljito posodobili IKT tehnologijo in sicer smo zamenjali računalnike v drugi 

računalniški učilnici z zmogljivejšimi, da je z njimi mogoč pouk multimedije, posodobili serverje in 

opremili vse učilnice z interaktivnimi katedri. Glede na to, da smo montirali tudi informacijski sistem 

po šoli, bi lahko rekli, da smo zelo dobro opremljeni z IKT opremo. 

V letu 2013 smo nadaljevali s posodobitvijo multimedijske in IKT opreme, nekaj pomembnejših in 

večjih investicijskih vlaganj pa je bilo namenjenih za ureditev stavbe in okolice, saj je šola proslavljala 

50 let delovanja. Veliko smo vložili v nujno energetsko sanacijo, zamenjava dotrajanih oken v vezni 

zgradbi in nabavi tabličnih računalnikov za udeležbo v projektu Uvedba tabličnih računalnikov pri 

pouku. 

V letu 2014 smo še naprej nadaljevali s posodobitvijo multimedijske in IKT opreme, nekaj sredstev 

smo namenili tudi za izgradnjo zmogljivejšega brezžičnega omrežja. Nekaj pomembnejših in večjih 

investicijskih vlaganj pa je bilo namenjenih za nujno energetsko sanacijo kurilnice. 

V letu 2015 smo nabavili tablične računalnike za aktiv družboslovcev, zamenjali smo PC-je v 

računalniški učilnici ter kletne prostore preuredili v novo server sobo. 

V letu 2016 je največja investicija bila sanacija sanitarij, nabavili pa smo tudi nekaj multimedijske 

didaktične opreme. 

V letu 2017 smo imeli zelo velike probleme z izlitjem vode v temeljih, leta 1996 zgrajenem prizidku. 

Zato smo morali nad umetno urediti vso hidrantno in vodovodno napeljavo ter izsuševati celotno 

pritličje. 

 

Preglednica 15: Kronološki pregled večjih in pomembnejših investicij v zadnjih letih 

Leto Investicija 
Vrednost 

v € 
Vir 

2010 Uredimo štiri učilnice v TVD Partizanu 77.141,00 MoFas 

 

2011 

Sanacija strehe na TVD Partizanu 47.150,00 MŠŠ 

Uvedba elektronskega dnevnika in redovalnice 
mesečna 

najemnina 
MoFas 

Zamenjava PC-jev v računalniški učilnici 8.442,00 MŠŠ/ MoFas 

Povečanje števila ženskih kabin v toaletnih prostorih 8.666,50 MoFas 
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Leto Investicija 
Vrednost 

v € 
Vir 

Nakup videoopreme (kamera z dodatno strojno in programsko 

opremo  
16.909,00 MoFas 

Interaktivni katedri (PC, projektor, avdio oprema) - 11 kom 25.894,00 MoFas 

 

2012 

 

Interaktivni katedri, samo PC, projektor in avdio oprema - 11 kom 

 

9.832,00 
MoFas/tržna 

dejavnost 

Zamenjava PC-jev v računalniški učilnici, kabinetih in zamenjava 

serverjev ter dokup profesionalnega projektorja 
35.395,00 

MoFas/tržna 

dejavnost 

Sanacija razdelilnice hrane in hodnika poleg jedilnice 9.400,00 MoFas 

Obnovitev TVD-Partizan (prednja in desna stran) 24.500,00 
MoFas/tržna 

dejavnost 

Golarjeva spominska soba 8.700,00 MoFas 

Dvigalo 45.000,00 

MoFas/tržna 

dejavnost/ 

humanitarne 

akcije 

Šolski informacijski sistem (LCD TV in programska oprema) 12.914,00 
MoFas/tržna 

dejavnost 

Multimedijska oprema za snemanjenin video live stream z opremo 

(luči, avdio oprema) 
10.508,80 

MoFas/tržna 

dejavnost 

Obnova zbornice 16.300,00 MoFas 

Oprema v zbornici (kavni aparat, pomivalni stroj....) 4.750,00 Tržna dejavnost 

2013 

Klimatske naprave 3.379,40 
MoFas/tržna 

dejavnost 

Tlakovanje pred šolo 7.505,00 MoFas 

Ureditev in zasaditev okolice šole 19.396,61 MoFas 

Zasteklitev izhoda vajalnice 8.288,04 MoFas 

Zamenjava oken v veznem hodniku do TVD Partizana 6.527,57 MoFas 

Avtomat za pitno vodo 1.487,06 MoFas 

Vitrine 3.867,40 MoFas 

Multimedijska oprema (PC, zvočniki, mikrofoni, digitalni klavir, 

programska oprema za glasbo) 
12.535,76 

MoFas/tržna 

dejavnost 

IKT oprema (PC, tiskalniki, interaktivna tabla, …) 22.172,30 
MoFas/tržna 

dejavnost 

Tablični računalniki - XOOLTIME 4.950,00 MoFas 
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Leto Investicija 
Vrednost 

v € 
Vir 

Kavni avtomat 3.981,10 Tržna dejavnost 

Žična ograja (Topolinjak) 2.395,92 MoFas 

Zidarsko-pleskarska vzdrževalna dela na stavbi 15.000,00 MoFas 

Polaganje (TVD Partizan) in obnova talnih oblog 8.000,52 MoFas 

2014 

Prezračevalne nape v razdelilnici hrane 6.203,52 MoFas 

Barvni fotokopirni stroji 5.307,00 Tržna dejavnost 

Črnobeli fotokopirni stroji (3X) 5.770,14 MoFas 

Oprema za glasbeni studio 14.758,27 Tržna dejavnost 

Interaktivni zaslon Smart Board 6055 4.631,12 MoFas 

Izgradnja zmogljivejšega brezžičnega omrežja 11.061,40 MoFas 

Interaktivna tabla Smart Board M685S 3.577,65 MoFas 

Nabava PC-jev in serverjev  60.583,37 MoFas 

Energetska sanacija kurilnice 9.614,10 MoFas 

Daljinsko krmiljenje kurilnice 5.310,04 MoFas 

Sanacija kletnih prostorov 17.982,80 Tržna dejavnost 

Sanacija terase pri TVD Partizanu 13.920,20 MoFas 

2015 

3d printer s software opremo 5.136,02 MoFas 

Tablični računalniki za aktiv družboslovcev 4.723,50 MoFas 

Zamenjava PC-jev v računalniški učilnici 15.907,40 MoFas 

Preureditev kletnih prostorov – server soba 20.349,63 MoFas 

Elektroinštalacijska dela - ožičenje 21.052,06 MoFas 

2016 

Multimedijska oprema za kemijsko učilnico 3.169,40 MoFas 

Interaktivni zaslon – 3x 20.240,30 MoFas 

Didaktična oprema za pouk (prenosniki, tablice) 11.430,53 MoFas 

Sanacija sanitarij 38.677,57 MoFas 

2017 Izliv vode v novem delu GFML – sanacija 16.854,43 MoFas 

2018 
Sanacija dimnika in zidov 12.271,59 MoFas 

Nabava PC-jev (SIO 2020) 17.552,02 MoFas 
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5. BILANCA STANJA S PRILOGAMA 

˗ glejte prilogo 3 

5.1.1. Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev (NDS) in 

opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) (vsebina in oblika sta predpisana s 

pravilnikom o letnih poročilih  

– glejte prilogo 3.1. 

5.1.2. Pregled stanja in gibanja finančnih naložb in posojil 

˗ glejte prilogo 3.2. 

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

˗ glejte prilogo 4   

6.1.1. Po vrstah dejavnosti  

˗ glejte prilogo 4.1. 

6.1.2. Po načelu denarnega toka  

˗ glejte prilogo 4.2. 

7. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

˗ glejte prilogo 5 

8. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA  

˗ glejte prilogo 6 
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9. RAZKRITJA K IZKAZOM 

9.1.1. Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na 

dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

Za delitev odhodkov za izvajanje javne službe in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 

smo pripravili sodila, ki so v veljavi od leta 2007. Zato smo uporabili ključ delitve, glede na 

število redno vpisanih dijakov in število kandidatov, ki obiskujejo izobraževalne programe kot 

mlajši odrasli ali odrasli. Ključ delitve se nanaša na materialne stroške, zato so zajeti tisti 

udeleženci izobraževanja odraslih, ki so obiskovali predavanja v šolski zgradbi v Ljutomeru. Iz 

navedenega razmerja smo opravili tudi delitev stroškov, ki so vezani na delovanje zavoda pri 

izvajanju pridobitne dejavnosti, in sicer za naslednja stroškovna mesta 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 37, 99. 

Slika 1: Stroškovna mesta 
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0 0 Zgradba in okolica 0 Energija (elektrika, olje..) 0 Golarjeva domačija 0 LAS Prlekija

1 1 Pohištvo - oprema - orodje 1
Komunala (voda, smeti, 

kanalščina..)
1 ARNES-SIO2020 1 ATS 2020

2 Strokovno izobraževanje 2
Didaktična oprema in potrošni 

materijal za pouk
2 Pošta, telefon, GSM, CATV 2 Erasmus+:NIZOZEMSKA 2 MOVIT: Španija

3 3 Strojna oprema - Hardware 3 3 3 OUTJ in DSD

4 Članarine 4 Čiščenje - toaleta 4 Najemnine 4 SOFTCLIL E+ KA2 4 MOVIT: Makedonija

5 Publikacije - knjige 5 Programska oprem - Software 5
Zavarovalnine zaposlenih in 

dijakov ter infrastrukture
5 GEM E+ KA2 5

TVU-GFML prireditve in 

koordinacija

6 Učbeniški sklad 6
Pisarniški material za pouk in 

administracijo
6

Varnost - Požarna varnost -

Pregledi - CZ - RK
6 6 Študijski krožki

7 Plačajo zaposleni +/- 7 7 7
Energetska pregled, energetska 

sanacija
7 Parada učenja

8
Za zaposl.- oprema, zdravstv. in 

pravno varstvo
8 8 Tiskarna & Fotokopiranje 8 8 Podjetnost

9 Za zaposlene - jubileji 9 9 Promocija in oglaševanje 9 9 SKUM

S

M 

5

JAVNI RAZPISI - PROJEKTI - 

NATEČAJI

S

M 

6

PROJEKTI DIJAKI

S

M 

7

DEJAVNOSTI DIJAKI

S

M 

8
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9

PRIHODKI / ODHODKI

0
Dvig ravni pismenosti 

(UŽU&RPO)
0 Plačajo dijaki +/- 0 Obvezne ekskurzije 0 Zdrava šola 0

PRIHODKI za delovanje javne 

šole

1 MUNERA 1 Dijaki s posebnimi potrebami 1 Neobvezne ekskurzije 1 Likovna kolonija 1 Tržna dejavnost

2 U3 2 MEP in podobno - EU 2 Tekmovanje dijakov 2 RAST -nadarjeni - debata 2
Plače in prispevki za delovanje 

javne šole

3 LUMS-Kompetce 3 3 3 RAST - nadarjeni - kemija 3
Plače in prispevki za delovanje 

tržne dejavnosti

4 LUMS-Brezposelni 4 Izmenjave dijakov 4 Maturanti-dijaki 4 Znanost za mlade - dr.-ji 4
Poučevanje po pogodbi in 

nadomeščanja javni zavod

5 Noč raziskovalcev 5
Znanje za mlade OŠ-musikal-

tabor
5 Debata 5

YouthStart-podjetništvo 

K.Stolnik
5 Javna dela/pripravništvo

6
NaMa (naravoslovno-

matematična pismenost)
6 Gledališka šola GFML 6 6 Simpozij - VZG 6

7
JeŠt (jeziki štejejo-jezikovna 

pismenost
7 Kulturni maraton 7 Šolske prireditve 7

Vzgojiteljada in organizacija 

tekmovanj
7

8 Kakovost (OPK) 8 Mednarodni debatni teden 8 OIV 8 8 Šolski in humanitarni sklad

9 Mobilnost - Erasmus+ 9 PV-vrteci-sodelovanje 9 DIJAKI - dijaška skupnost 9 Sodelovanje v različnih projektih 9 Poslovanje
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Preglednica 16: Podatki za ključ delitve oz. sodilo 

Delitveni količnik 2018 Št. oseb Vel.skup. 
Št. 

skupin 
Št. 

tednov 
Št.ur/teden Št.ur/š.l. 

Št. dijakov 572 24 24,00 40 35 33.600 

Št. odraslih - Predšolska vzgoja 25 25 1,00 28 18 504 

SKUPAJ 597 49 25 68 53 34.104 

       

Delitveni količnik = 
št. ur odr. in teč. 

0,015 
   

št. ur red. dij.    

9.1.2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje 

in poraba dolgoročnih rezervacij 

V Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer v letu 2018 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij, 

prav tako  nismo imeli dolgoročnih rezervacij iz preteklih let, ki bi jih v letu 2018 odpravili. 

9.1.3. Vzroki za izkazovanje presežka  prihodkov v bilanci stanja in izkazu 

prihodkov in odhodkov  za leto 2018 

V letu 2018 smo v Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer ustvarili presežek prihodkov nad 

odhodki po obračunskem načelu  v višini 4.159  €. 

 Celotni odhodki  so v letu 2018 znašali 2.382.175 €, prihodki pa 2.386.334 €. Presežek prihodkov 

nad odhodki je posledica aktivnega dela na področju pridobivanja sredstev iz projektov. V letu 

2018 nismo izvajali večjih vzdrževalnih del in smo se glede na presežek odhodkov nad prihodki 

v prejšnjem letu racionalno obnašali na vseh ravneh. 

Celotni prihodki pridobitne dejavnosti (izobraževanje odraslih in najemnine) so bili doseženi v 

višini 25.385 €, z njimi smo pokrili vse odhodke te dejavnosti.  

Iz   naslova projektov - Evropske unije in proračuna RS iz evropskih skladov  smo v letu 2018 

pridobili denarna sredstva v višini  203.027 €. 

V okviru celotnih odhodkov za leto 2018 predstavljajo pretežni del stroški dela. Ti za leto 2018 

znašajo 1.737.214 € in so večji od leta 2018 za 19.504 €. Pri tem je potrebno omeniti, da so stroški 

dela dejansko manjši za 40.229 €, ki jih zaračunamo drugim zavodom za dopolnjevanje naših 

zaposlenih. 

Stroški storitev znašajo 522.981 €, kar je 22 % vseh odhodkov, od tega znašajo stroški malic za 

dijake 70.703 € ( enak znesek je prispevalo ministrstvo na prihodkovni strani), za stroške tekočega 

in investicijskega vzdrževanja smo porabili 47.099 €, za najemnine 43.425 € – pretežno za 

najemnino za športno dvorano,  za prevozne stroške za avtobusne prevoze dijakov, letalske karte, 

je bilo potrošenih 55.010 €. 
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9.1.4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodih in zalog nedokončane 

proizvodnje 

V Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer nimamo zalog gotovih proizvodov in ne zalog 

nedokončane proizvodnje. 

9.1.5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo 

oziroma razlogih neplačila 

Terjatve, ki so odprte na dan 31. 12. 2018, predstavljajo terjatve do Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, ki jih vodimo na kratkoročnih terjatvah do države za mesec december v višini 

170.572 € ter terjatve do kupcev.  

Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2018  znašajo 20.522 €. Do posrednih uporabnikov proračuna 

znašajo terjatve 16.795 €. 

Drugih večjih terjatev ne izkazujemo. V letu 2018 smo nadaljevali z izterjavo zapadlih terjatev  v 

sodelovanju z odvetniško pisarno. 

9.1.6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter 

o vzrokih neplačila  

Obveznosti, ki jih prikazujemo v bilanci stanja so  ne zapadle obveznosti iz naslova dobav blaga 

in storitev na dan 31. 12. 2018 ter obveznosti do zaposlenih za decembrske plače in povračila. 

Večje obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan poslovnega leta so  obveznosti za dobave v 

mesecu decembru – od komunalnih storitev, elektrike, poštnine, stroškov za vzdrževanja 

fotokopirnih strojev, računalniških programov. Svoje obveznosti poravnavamo tekoče in v 

zakonskih rokih. 

Obveznosti  do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znašajo 42.052 €  in do posrednih uporabnikov 

proračuna je večja obveznost do Občine Ljutomer za decembrsko najemnino športne dvorane v 

višini 2.904 €. 

9.1.7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe 

V letu 2018 smo nabavili osnovna sredstva v višini 59.036 €. 

Nabave, ki so presegle presežek prihodkov nad odhodkih iz preteklih obdobij so iz naslova 

amortizacije pridobitne dejavnosti preteklih let. 

Ministrstvo nam je brezplačno dalo v upravljanje licenci za programsko opremo v višini 1.558 € 

ter računalniško opremo v višini 10.823€. 
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9.1.8. Naložbe prostih denarnih sredstev 

V letu 2018 viška denarnih sredstev nismo posebej nalagali. Z racionalnim poslovanjem smo 

sproti poravnavali obveznosti iz tekočega poslovanja in investicije. 

9.1.9. Fiskalno pravilo 

Leta 2015 je bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki ureja način in časovni okvir 

izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez 

zadolževanja. 

Fiskalno pravilo posega tudi na računovodsko obravnavo in knjiženje presežka prihodkov nad 

odhodki pri proračunskih uporabnikih, in sicer po denarnem toku. 

 V letu 2018 po denarnem toku ugotavljamo presežek  odhodkov nad prihodki, zato ne  

izračunavamo presežek po fiskalnem pravilu.  

10. ZAKLJUČNI DEL 

V letu 2018 smo poslovali gospodarno. S pridobivanjem sredstev iz drugih virov ohranjamo 

finančno stanje, ki nam omogoča nemoteno poslovanje. 

V letu 2019 bo poudarek na posodabljanju učne in informacijske tehnologije za umetniški 

program.  

Kadrovsko problematiko pričakujemo v smislu viška kadrov, v kolikor bo vpis pod pričakovanim. 

Letno poročilo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je Svet zavoda obravnaval na svoji 3. seji 

v šolskem letu 2018/2019, 25. februarja 2019. 

 

Ljutomer, februar 2019 

Zvonko Kustec, 

ravnatelj 


