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ZAPISNIK 2. sestanka 
F r a n c a  M i k l o š i č a  Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012 

L j u t o m e r  v četrtek, 8. marca 2012 ob 15.00 uri 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

Predlagane točke dnevnega reda: 
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
3. Informacije o poslovanju v letu 2011 in finančnem planu za leto 2012 
4. Razno 
 
Prisotnost je razvidna iz priložene podpisane liste prisotnosti. 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Na seji so bile prisotne pripravnice Laura Gerenčer, Mihaela Sušec in Katja Pintarič ter 
praktikanta Peter Škofič in Lea Dominko. Opravičeno je bila odsotna predsednica sveta staršev ga. 
Silva Duh ter naslednji člani: g. Dominik Rudolf, ga. Melita Vratar, ga. Milena Nemec, ga. 
Zdenka Čižić, g. Franc Šadl, ga. Tanja Koščak, ga. Jacqueline Steržaj in g. Igor Majerič. 

 

Sklep št. 1:  

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

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

3. Informacije o poslovanju v letu 2011 in finančnem planu za leto 2012 
Na sestanku so prisotni prejeli gradivo o strukturi prihodkov in odhodkov v letu 2011, ravnatelj pa 
jim je podal kratko računovodsko poročilo. Iz poročila, ki je tudi v prilogi tega zapisnika, je 
razvidno, da je imela gimnazija v lanskem poslovnem letu presežek prihodkov nad odhodki, ki je 
znašal 60.822€. V primerjavi s poslovnim letom 2010 je gimnazija v letu 2011 pridobila manj 
sredstev, manjši pa so bili tudi njeni odhodki. 
Ravnatelj je opozoril tudi, da sredstva ustanovitelja MoFAS iz leta v leto ne rastejo tako kot bi 
pričakovali, druga sredstva MŠŠ pa se celo zmanjšujejo. Poudaril pa je še, da je gimnazija v letu 
2011 pridobila več sredstev preko različnih projektov in natečajev kot v prejšnjih letih. 
Na razpisu za različne investicije, ki ga je izdalo MŠŠ, je gimnazija pridobila sredstva za obnovo 
strehe v TVD Partizan ter polovico sredstev za nakup računalnikov. Iz lastnih sredstev pa se je 
financiral nakup digitalnega kamkorderja, ureditev pisarne tajništva za potrebe šolskih malic ter 
interaktivni katedri. 
 
Ravnatelj je člane sveta staršev seznanil s finančnim planom za poslovno leto 2012, v katerem je 
predvidena izgradnja dvigala za gibalno ovirane dijake. Upa, da bo večina sredstev za izgradnjo 
zbrana s pomočjo dobrodelnih prireditev in donacij, preostanek stroškov pa bo pokrila gimnazija.  



V planu je tudi preselitev knjižnice v prostore TVD Partizan s katero bi pridobili prostor za 
dodatno učilnico, ki jo šola potrebuje. 

4. Razno 
Ø Ravnatelj se je prisotnim zahvalil za podporo in številčno udeležbo na obeh dobrodelnih 

prireditvah ter najavil gostovanje gimnazijske igralske skupine po različnih krajih v 
Pomurju. Celoten izkupiček gostovanj bo ravno tako namenjen izgradnji dvigala za gibalno 
ovirane osebe na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 

Ø Ravnatelj je predstavnike sveta staršev seznanil tudi z okvirnim programom za prihajajoči 
Model evropskega parlamenta, ki ga bo gostila gimnazija Ljutomer. 

 
Seja je bila zaključena ob 16. uri. 
 

Zapisničarka: Ravnatelj: Namestnica predsednice 
Sveta staršev: 

Mihaela Sušec Zvonko Kustec Brigita Čeh 

           
 
 
 


