
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK   

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

L j u t o m e r  v četrtek, 24. septembra 2009 ob 15.30 

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

Predlagane so bile naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poslovnik 
5. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 
6. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2009/2010 
7. Šolski sklad 2008/2009 in 2009/2010 
8. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
9. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 
10. Šolska pravila 
11. Razno 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 

Ravnatelj je pred pričetkom sestanka predal predstavnikom staršev seznam prisotnosti in ugotovil, 

da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih skupnosti. 

Sklep št. 1: Svet staršev je ugotovil, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih 

skupnosti. Prisotnost je razvidna iz priloţene podpisane liste prisotnosti. 

2. Volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika 

Po ugotovitvi prisotnosti je ravnatelj predlagal, da se morajo v novem šolskem letu izmed 

predstavnikov staršev razrednih skupnosti izvoliti predsednik in dva (2) namestnika Sveta staršev 

in sicer en (1) namestnik iz programa gimnazija in en (1) namesntik iz programa predšolske 

vzgoje. Pri tem je opozoril, da bodo ti, ki bodo izvoljeni v Svetu staršev tudi avtomatično v Svetu 

šole, kakor to določa Poslovnik Sveta staršev . Prisotni so se z dvigom rok strinjali in sprejeli 

naslednje sklepe:  

Sklep št. 2:   Svet staršev je z javnim glasovanjem soglasno izvolil g. Vladimirja Škofa  za 

predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010. 

Sklep št. 3:   Svet staršev je z javnim glasovanjem soglasno izvolil go. Silvo Duh za prvega 

namestnika predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010. 

Sklep št. 4:   Svet staršev je z javnim glasovanjem soglasno izvolil g. Janeza Brumna za drugega 

namestnika predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010. 

Sklep št. 5:   Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil naslednje člane Sveta staršev v Svet 

šole: g. Vladimir Škof, ga. Silva Duh in g. Janez Brumen. 

3. Sprejem dnevnega reda 

Po končani izvolitvi predsednika in dveh namestnikov v Svet staršev je g. Vladimir Škof po 

točkah predstavil dnevni red sestanka in prisotne povabil k njegovi potrditvi. Vsi prisotni so z 

dvigom rok soglasno potrdili dnevni red sestanka. 

Sklep št. 6:   Svet staršev je soglasno sprejel dnevni red v predlagani obliki. 

4. Poslovnik 

Ravnatelj je najprej preveril, ali so vsi prisotni prejeli poslovnik ter ugotovil, da so vsi potrdili 

njegov prejem. Izpostavil je, da poslovnik ni nov, ampak je podoben lanskemu. Dodana je le 

sprememba, da so v Svetu šole po novem trije (3) predstavniki iz Sveta staršev (prejšnji poslovnik 

je zahteval le dva (2) predstavnika).  
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G. Vladimir Škof je prisotne opomnil le, da bodo v tem šolskem letu še trije oziroma štirje 

sestanki Sveta staršev. Drugih predlogov in pripomb na poslovnik ni bilo, zato je g. Vladimir Škof 

pozval prisotne na potrditev poslovnika. Ugotovil je, da so vsi prisotni z dvigom rok soglasno 

potrdili poslovnik. 

Sklep št. 7:   Svet staršev je soglasno sprejel poslovnik v predlagani obliki. 

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

Ravnatelj je najprej preveril, ali so vsi prisotni prejeli poročilo, kar so vsi potrdili. Izpostavil je 

pomembnejše točke iz poročila: uspehi dijakov na koncu šolskega leta, uspehi dijakov na maturi 

ter vse realizirane napovedane in nenapovedane dejavnosti, ki so si jih začrtali dijaki in profesorji. 

Prav tako je poudaril novosti na šoli v smislu prenove gimnazijskega programa ter povedal, da je 

gimnazija vključena v projekta Evropski oddelki in Posodobitev gimnazijskih programov. Prisotni 

predlogov in pripomb niso imeli.  

Ravnatelj je nadaljeval z drugo novostjo na šoli in sicer z uvajanjem osnovne in poudarjene ravni 

pri pouku matematike in drugega tujega jezika v prvem, drugem in tretjem letniku. Poudaril je, da 

se dijaki sami odločijo, katero raven bodo obiskovali. Prav tako se dijaki tretjih letnikov lahko 

odločijo ali bodo obiskovali osnovno ali poudarjeno raven pri pouku prvega tujega jezika. 

Ravnatelj je ob tem izpostavil, da so dijaki z izvajanjem osnovne in poudarjene ravni pri pouku 

zelo zadovoljni ter, da so razlike v znanju med dijaki najbolj opazne pri predmetu matematika. 

Vendar pa je tu ključnega pomena predznanje, ki ga dijaki prinesejo iz osnovnih šol.  

Ravnatelj je prisotnim obrazloţil, da je Ministrstvo za šolstvo in šport spomladi ravnatelje 

pozvalo, da lahko prijavijo nove modele izvajanja osnovne in poudarjene ravni pri pouku. 

Gimnazija je tako predlagala model uvajanja osnovne in poudarjene ravni pri pouku biologije, 

kemije in fizike v tretjih letnikih gimnazije v drugem polletju. Drugi predlog pa je bil, da bi se 

predmet Slovenija v svetu, ki ga poslušajo prvi letniki gimnazije, dijaki učili še v prvem tujem 

jeziku. Ravnatelj bo o odločitvi Ministrstva za šolstvo in šport obvestil Svet staršev.  

Pri vzgojiteljskem programu pa je ravnatelj izpostavil, da je ţe lani potekal po prenovljenem 

programu.  

Sledila so vprašanja prisotnih glede poročila. G. Vladimir Škof je izpostavil statistiko uspeha pri 

maturi, starši pa so se dotaknili grafa izostankov dijakov pri pouku ter realizacije ur pouka. 

Ravnatelj je odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. 

G. Vladimir Škof je predlagal glasovanje za potrditev Poročila letnega delovnega načrta šole za 

šolsko leto 2008/2009. 

Sklep št. 7:   Svet staršev je soglasno z dvigom rok sprejel Poročilo letnega delovnega načrta šole 

za šolsko leto 2008/2009 v predlagani obliki. 

6. Obravnava Letnega delovnega načrta (LDN) šole za šolsko leto 2009/2010 

Ravnatelj je predstavil LDN šole za šolsko leto 2009/2010 ter se podrobneje ustavil pri 

zastavljenih ciljih v tem šolskem letu, predmetniku in izbirnih predmetih. Povedal je, da gimnazija 

letos ponuja tretji tuji jezik kot izbirni predmet. Španskega jezika ni v ponudbi, ker je premalo 

oddelkov. Tretji tuji jezik kot izbirni predmet traja dve (2) leti v sklopu 70 ur, kar pomeni 2 šolski 

uri na teden. Učenec pri tem dobi oceno. Vzgojiteljski program je prenovljen. Ugotovljeno pa je 

bilo, da se je predmet Kurikulum v vrtcu v lanskem šolskem letu izvajal 2 šolski uri na teden 

namesto 1 šolsko uro na teden. Posledično se je to poznalo pri predmetu Športna vzgoja, kjer je 

bilo manj realiziranih ur. Ta primanjkljaj ur se bo nadoknadil v novem šolskem letu. 

Sledila so vprašanja prisotnih. Prvo vprašanje se je nanašalo na problem praktičnega pouka 

vzgojiteljskega programa v vrtcu Beltinci in Gornja Radgona. Starše je zanimalo predvsem ali so 

se stvari uredile. Ravnatelj je odgovoril, da je zadeva urejena in da vsako leto povabijo na sestanek 

vse sodelujoče ravnatelje vrtcev in osnovnih šol.  

Go. Duh je zanimalo, zakaj se kot izbirni jezik ponuja tretji tuji jezik in ne drugi. Ravnatelj je 

odgovoril zaradi omejenosti ter da bo temu vprašanju posvetil razmislek. 

Ravnatelj je pozornost namenil tudi upadanju obiska pouka pri dijakih ter prisotne pozval naj na 

govorilnih urah izpostavijo to problematiko. Starši so iz poročila LDN opazili, da je ta upad večji 

v programu gimnazija kot v programu predšolska vzgoja. Ravnatelj je pri tem opozoril, da je pri 

tej statistiki potrebno upoštevati število vpisanih dijakov v obeh programih.    
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Predstavnik staršev 3.e, g. Goran Miloševič je opozoril na neenakomerno razporejenost skupine 

pri angleškem jeziku v 3. e oddelku. Ravnatelj je poudaril, da so te skupine določali dijaki, 

vsekakor pa bo zadevo preveril, kajti skupine morajo biti uravnoteţene. 

Predstavnike staršev je zanimalo tudi subvencioniranje šolske prehrane ter ali so spremembe v 

Zakonu o subvencioniranju dijaške prehrane ţe v izvajanju. Ravnatelj je povedal, da zakon še ni 

noveliran in da velja v letošnjem šolskem letu na tem področju isti sistem kot lani, v pripravi pa so 

spremembe za naslednje šolsko leto. 

Drugih vprašanj, predlogov in pripomb na LDN v šolskem letu 2009/2010 ni bilo. Sledilo je 

glasovanje o potrditvi LDN za šolsko leto 2009/2010, ki je bil z dvigom rok soglasno sprejet.   

Sklep št. 8:   Svet staršev je soglasno sprejel Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2009/2010 v 

predlagani obliki.  

7. Šolski sklad 2008/2009 in 2009/2010 

Ravnatelj je najprej predstavil poročil o porabi zbranih sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 

2008/2009 ter povedal, da se je v šolskem skladu nabralo 21.220,00 € ter ob tem izrekel zahvalo 

vsem staršem. Iz sklada se je porabil ves denar za fotokopije, mesečnike in generacijske knjige. 

Strošek tega je znašal 36.795,00 €, zato se je porabil ves denar iz šolskega sklada. Nastalo razliko 

pa bo poravnala šola. Ravnatelj je povedal, da se je v preteklem šolskem letu naredilo okrog 

450.000 fotokopij na ravni šole.  

Za tekoče šolsko leto je ravnatelj predlagal podobno in sicer, da se iz nadstandarda financirajo 

mesečniki, generacijske knjige ter fotokopije. Ob tem je predstavnike staršev pozval, naj na 

govorilnih urah ostalim staršem predstavijo moţnost, da lahko starši dijaka, ki zneska 

nadstandarda ne bodo zmogli poravnati, vloţijo vlogo za zmanjšanje višine prispevka v svetovalni 

sluţbi. Utemeljeni pisni vlogi pa bo potrebno priloţiti soglasje za preverbo navedenih podatkov. 

Prisotni so se strinjali. 

Sledila so vprašanja prisotnih. Predstavnike staršev je zanimalo ali je moţno plačilo nadstandarda 

v dveh obrokih. Ravnatelj je v to privolil in skupaj so določili, da en obrok poravnajo v mesecu 

februarju ter drugega v mesecu maju.  

Predstavnica staršev 3.a, ga. Ljubica Ţabota, je izpostavila problem pri pouku kemije, ker 

profesorji ne smejo kopirat gradiva. Ravnatelj je odgovoril, da mora Svet staršev najprej potrditi 

predlog, da se fotokopije gradiv za dijake financirajo iz šolskega sklada. Svet staršev je zato 

soglasno potrdil, da se kopije za gradiva dijakov lahko financirajo iz šolskega sklada. Ravnatelj je 

ob tem dodal, da bo naslednji dan takoj obvestil profesorje o potrditvi predloga in da lahko 

začnejo kopirati gradiva za dijake. 

G. Vladimir Škof je na to podal mnenje, da fotokopije gradiv naj ne bi spadale k nadstandardu, 

mesečnik pa naj bi se objavljal na internetni strani gimnazije in ne več v fizični obliki. Ostali 

prisotni mnenja na to niso podali.  

Drugih pripomb v zvezi s šolskim skladom prejšnjega in tekočega šolskega leta ni bilo.  

G. Vladimir Škof je začel z glasovanjem potrditve poročila o porabi zbranih sredstev iz šolskega 

sklada v šolskem letu 2008/2009 in predloga porabe zbranih sredstev iz šolskega sklada v šolskem 

letu 2009/2010. Svet staršev je soglasno z dvigom rok sprejel tako poročilo kot predlog. 

Sklep št. 9:   Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel poročilo o porabi 

zbranih sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2008/2009. 

Sklep št. 10:   Svet staršev je na osnovi predloga ravnatelja soglasno sprejel predlog porabe 

zbranih sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2009/2010. 

8. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples  

Ravnatelj je predstavnike staršev četrtih letnikov opozoril, da je potrebno imenovati komisijo za 

izbiro plesne šole za maturantski ples 2010. Komisijo sestavljajo predstavniki staršev razrednih 

skupnosti četrtih letnikov, predstavniki razrednih skupnosti četrtih letnikov in razredniki četrtih 

letnikov. Komisija mora izmed sebe izvoliti predsdenika in zapisnikarja. Ravnatelj je kot tajnik v 

tej komisiji poudaril še, da pri izbiri plesne šole ne glasuje. 
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Sklep št. 11:   Svet staršev je imenoval komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2010 v 

naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 4. letnikov, predstavniki razrednih 

skupnosti 4. letnikov in razredniki 4. letnikov. Komisija je izmed sebe izvolila predsednika in 

namestnika. Predsednik komisije je tako g. Vladimir Škof, zapisničarka pa je dijakinja Klavdija 

Glavač. 

9. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije  

Ravnatelj je predstavnikom staršev tretjih letnikov sporočil, da morajo imenovati komisijo za 

izbiro agencije za izvedbo maturantske ekskurzije 2010. Komisijo morajo sestavljati predstavniki 

staršev razrednih skupnosti 3. letnikov, predstavniki razrednih skupnosti 3. letnikov in razredniki 

3. letnikov. Komisija mora izmed sebe izvoliti predsednika in zapisnikarja. Ravnatelj je kot tajnik 

v tej komisiji poudaril še, da pri izbiri šole ne glasuje. 

Sklep št. 12:   Svet staršev je imenoval komisijo za izbiro agencije za izvedbo Maturantske 

ekskurzije 2010 v naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 3. letnikov, 

predstavniki razrednih skupnosti 3. letnikov in razredniki 3. letnikov. Komisija je izmed sebe 

izvolila predsednika in zapisnikarja. Za predsednika komisije je bil izvoljen, g. Oton Bogdan, za 

zapisničarko pa dijakinja tretjega letnika, Jasmina Hajdinjak. 

10. Šolska pravila  

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

spremembe: 

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

letnikov. 

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

odklenejo« doda ob »6.00«. 

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

brez zdravniškega potrdila prepovedano prihajanje v šolo.  

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

zbriše tablo in pospravi učilnico«. 

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

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

omaricah,«.  

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

doda besedilo »oziroma 031 559 549«. 

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

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

Predsednik Sveta staršev je po zadnji spremembi pozval starše, ali se z navedenimi spremembami 

strinjajo. Pripomb na spremembe ni bilo, z dvigom rok so bile spremembe potrjene. G. Vladimir 

Škof je k tem spremembam predlagal še naslednjo spremembo:  

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

nalogu ravnatelja«. 

S predlagano spremembo so se strinjali vsi prisotni. Ravnatelj pa je opomnil, da se bodo te 

spremembe vnesle in popravile naslednji dan. 

Sledila so še razna vprašanja v zvezi s pravili. Predstavnike staršev je zanimalo, kam se lahko 

obrnejo dijaki v primeru, da se jim noče odpreti šolska omarica. Ravnatelj je odgovoril, da se v 

tem priemru lahko obrnejo na hišnika šole, g. Škerlak Srečka ali na vzdrţevalko učne tehnologije, 

Ines Sever. Predstavnica staršev dijakov vzgojiteljske smeri je izpostavila prostor šolskih omaric 

za vzgojiteljice in sicer ali je moţno, da se te nahajajo na gimnaziji in ne na šoli Cvetka Golarja. 

Ravnatelj je odgovoril, da to zaradi prostorske stiske ni moţno.  
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Predstavnica staršev razrednih skupnosti je opozorila še na pravopisno napako v 31. členu Šolskih 

pravil in sicer besedi »črtanje« in črtanju« se nadomestita z besedama »izbris« in »izbrisu«. Z 

navedeno spremembo se strinjajo vsi, zato se tudi ta popravi. 

Drugih pripomb in predlogov glede šolskih pravil ni bilo, zato je g. Vladimir Škof predlagal, da se  

Šolska pravila podajo na glasovanje. Vsi prisotni so z dvigom rok soglasno potrdili Šolska pravila 

z omenjenimi spremembami.  

Sklep št. 13:   Svet staršev je soglasno potrdil Šolska pravila v predlagani obliki. 

11. Razno 

V zadnji točki dnevnega reda so predstavniki staršev imeli moţnost postaviti različna vprašanja. 

Najprej so izpostavili spletno stran šole, kjer pogrešajo navedbo vseh profesorjev ter da bi spletna 

stran lahko bila boljša. Ravnatelj je odgovoril, da se spletna stran ureja ter da bodo v bodoče 

navedeni tudi profesorji. Naslednje vprašanje se je nanašalo na knjige pri določenih predmetih. 

Predstavnica staršev je izpostavila problem, ki se nanaša pri predmetih zgodovine, biologije in 

tujega jezika in sicer, da profesorji teh predmetov zahtevajo še druge knjige, ki niso na seznamu iz 

učbeniškega sklada. Problem, ki se na to nanaša, je da se določene knjige v knjigarni ne dajo 

dobiti oziroma se na njih dolgo čaka. Ravnatelj je odgovoril, da bo to takoj preveril.    

Drugih vprašanj ni bilo, ravnatelj je opozoril le še na razkuţevala, ki so nameščena v vseh 

učilnicah in jih dijaki lahko uporabljajo kot preventivo.  

G. Vladimir Škof je opozoril še na naslednji sestanek Sveta staršev, ki pa bi se naj dogodil okrog 

novega leta (pred ali po novem letu). 

Sestanek se je končal ob 18. 40 uri. 

Priloge zapisnika: 

- Lista prisotnosti  

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

- Poslovnik 

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

- Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2009/2010 

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

- Šolska pravila 

 

Zapisničarka: Ravnatelj: Predsednik Sveta staršev: 

Nina Đekovski Zvonko Kustec Vladimir Škof 

 


