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Prisotni: Sandra Kuzmanovski 1.a, Lidija Filipič 1.b, Vadimir Škof 1.c, Ciril Kosi 1.e, Ivan Zajc 1.v, 

Franci Niderl 2.v, Marija Horvat 3.a, Daniel Zelko 3.b, Milena Mertik 3.c, Štefan Balažic 3.e, Boris 

Ostrc 3.v, Ester Prelog 4.a, Terezija Budja 4.b, Bernarda Biderman 4.c, Zlatko Kajdič 4.d, Slavica 

Ozmec 4.e, Jani Brumen 4.v 

Opravičeno odsotni: Marica Fijavž 2.a, Katarina Kranjec 2.b, Sonja Nemec 2.c, Maja Vinčec 2.e 

Ostali Prisotni: ravnatelj Zvonko Kustec, zapisničarka Vladka Nemec Koštric 

Sestanek je vodil ravnatelj Zvonko Kustec pri 1., 2. in 3. točki dnevnega reda, nadaljeval je g. Boris 

Ostrc. 

 

Dnevni red: 

1. ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev; 

2. sprejem dnevnega reda; 

3. volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika; 

4. imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples; 

5. imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije; 

6. obravnava letnega delovnega načrta šole; 

7. obravnava predloga nadstandardnih storitev; 

8. sprememba pravilnika o šolskem redu 

9. razno. 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 

Sklep št.1: Svet staršev je ugotovil, da je dovolj prosotnih za sklepčnost. 

Sklep št.2: Svet staršev se je konstituiral z novimi člani: 

1.A Sandra Kuzmanovski 

1.B Lidija Filipič 

1.C Vladimir Škof 

1.E Ciril Kosi 

1.V Ivan Zajc 

2.A Marica Fijavž  

2.B Katarina Kranjec 

2.C Sonja Nemec 

2.E Maja Vinčenc 
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2.V Franci Niderl 

3.A Marija Horvat 

3.B Daniel Zelko 

3.C Milena Mertik  

3.E Štefan Balažic 

3.V Boris Ostrc 

4.A Ester Prelog 

4.B Terezija Budja 

4.C Bernarda Biderman 

4.D Zlatko Kajdič 

4.E Slavica Ozmec 

4.V Jani Brumen 

 

2. Sprejem dnevnega reda 

Sklep št.3: Svet staršev je soglasno sprejel predlog dnevnega reda. 

3. Volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika 

Za predsednika sveta staršev je bil predlagan g. Boris Ostrc, ki je hkrati tudi predstavnik oddelka 

predšolske vzgoje.  

Za njegovega namestnika so izvolili g. Vladimirja Škofa, ki je hkrati predstavnik oddelka 

gimnazike. 

Tako predsednik kot njegov namestnik sta tudi člana sveta šole. 

Sklep št.4 Svet staršev je soglasno potrdil g. Borisa Ostrca za predsednika in g Vladimirja Škofa 

za namestnika predsednika.  

4. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 

Ravnatelj je predlagal komisijo za izbiro plesne šole za maturantski ples.  

Sklep št.5 Svet staršev je potrdil komisijo za izbiro plesne šole za maturantski ples, v sestavi:  

6 staršev (predstavnik vsakega razreda) 

6 razrednikov 

6 dijakov (predstavnik vsakega razreda) 

Komisija ima sestanek v ponedeljek, 2. 10. 2006 ob 16. uri. 
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5. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 

Ravnatelja je predlagal komisijo za izbiro maturantske ekskurzije. 

Sklep št.6 Svet staršev je potrdil komisijo za izbiro maturantske ekskurzije, v sestavi:  

5 staršev (predstavnik vsakega razreda) 

5 razrednikov 

5 dijakov (predstavnik vsakega razreda) 

Komisija ima sestanek v ponedeljek, 2. 10. 2006 ob 16. uri. 

6. Obravnava letnega delovnega načrta šole 

Ravnatelj je predstavil letni delovni načrt in poudaril predvsem OIV in ID. Opozoril je predvsem 

na obvezne in neobvezne ekskurzije.  

Ga. Marija Horvat (predstavnica 3.a) je vprašala zakaj dijakom tretjih letnikov ni dovoljeno iti na 

ekskurzijo v Prago, saj jim je bilo na začetku povedano, da lahko izbirajo med Salzburgom in 

Prago. 

Ravnatelje je odgovoril, da so se dijaki številčno udeleževali neobveznih ekskurzij, ki so potekale 

v različnih evropskih mestih (Rim, London, Praga …), pri obveznih ekskurzijah pa se je dogajalo 

da kar 30% dijakov manjka, z razlogom, da je udeleževnje vseh ekskurzij predrago. Ravnatelj je 

opozoril, da gimnazija ni turistična agencija in da ne bi dajali takšen vtis bo v prihodnje manj 

neobveznih ekskurzij oziroma bodo proti koncu šolskega leta, ko bodo vse ostale obveznosti že 

opravljene. Glede Prage pa je pojasnil, da se je naravoslovni aktiv, ki je odgovoren za ekskurzijo 

odločil, da je Salzburg primernejši.  

G. Štefan Balažic (predstavnik 3.e) je vprašal, če se da kako urediti, da se v urniku 3. letnikov ne 

bi pokrivala predmeta AN1 in NE1. 

Ravnatelj je odgovoril, da bodo to še poskušali urediti, saj zdaj še vedno poteka 2. poskusni rok 

urnika, kjer se bo poskušalo še vse urediti. 

 

Sklep št.7 Svet staršev je soglasno sprejel LDN. 

7. Obravnava predloga nadstandardnih storitev 

Ravnatelj je povedal koliko denarja se bo zbralo v šolskem skladu in zakaj ga bodo porabili. 

Sklep št.8 Svet staršev je soglasno sprejel predlog koriščenja zbranih sredstev iz šolskega sklada. 

Za dijake in dijakinje gimnazije je to 10 000 SIT, za dijake in dijakinje predšolske vzgoje pa 5 000 

SIT. Starši dijakov, ki tega zneska ne zmorejo plačati, lahko naslovijo utemeljeno prošnjo na 

svetovalno službo. 

8. Sprememba pravilnika o šolskem redu 

Ravnatelj je predlagal spremembe pravilnika o šolskem redu. Spremembe se nanašajo na X. točko 

šolskega pravilnika o VZGOJNIH UKREPIH in sicer je dodan 33. člen, ki natančno določa 

stopnjevanje vzgojnih ukrepov zaradi neopravičenih ur. 

33. člen 

Vzgojni ukrepi se za neopravičene izostanke izrekajo v skladu s spodnjo tabelo: 

 do 10 ur - opomin razrednika, 

 od 11 do 15 ur - ukor razrednika, 

 od 16  do 25 ur - ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 

 od 26 do 35 ur - ukor ravnatelja, 

 od 36 do 45 ur - ukor učiteljskega zbora, 
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 za več ko 45 ur se v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in Šolskimi 

pravili začne postopek za izrek pogojne izključitve ali izključitve. 

Sklep št.9 Svet staršev je soglasno sprejel predlagane spremembe. 

9. Razno 

Ni bilo razprave. 

 

Sestanek se je končal ob 16.30. 

 

Zapisničarka: 

Vladka Nemec Koštric 

 

Ravnatelj: 

Zvonko Kustec 

 

Predsednik Sveta staršev: 

Boris Ostrc 

 

Ljutomer, 27. 9. 2006 


