
Z A P I S N I K 

4. redne seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 19. 3. 2013 

Prisotni: mag. V. Bevc, S. Gril, J. Hederih, L. Horvat, Z. Keuc, Ž. Lep, dr. L. Lorber, mag. I. Lorenčič, : I. 

Marovič, M. Peče, B. Svetel, M. Šobernik 

Opravičeno odsotni: D. Kotnik, M. Matjašič Friš, V. Vervega 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole v šolskem letu 2012/13 

2. Letno poročilo za leto 2012 

3. Ocena uspešnosti dela ravnatelja 

4. Druge aktualne informacije 

 

Po pozdravu predsednice sveta šole je sledil pregled dnevnega reda. 

Ad. 1. Potrditev zapisnikov zadnjih sej sveta šole 

Po kratki predstavitvi zapisnikov 3. redne seje, ki je bila nesklepčna, 2. redne seje, ki je bila prav tako 

nesklepčna in 1. redne seje v šolskem letu 2012/2013, so bili vsi zapisniki soglasno potrjeni. 

Soglasno je bilo tudi potrjeno soglasje 1. korespondenčne seje v letu 2012/13 k zaposlitvi. 

Obenem je predsednica sveta šole predstavila pridobljeno soglasje MIZKŠ k zaposlitvi tujega učitelja 

nemščine za 10 % (celotno plačo prejema iz Nemčije). Z glasovanjem je svet šole soglasno potrdil 

prejeto soglasje MIZKŠ k tej zaposlitvi. 

 

Ad 2. Letno poročilo za leto 2012 

Gospod ravnatelj je na kratko povedal, da prvih 8 točk Letnega poročila 2012 zajema vsebinski del , ki 

je vzet iz Poročila 2012, dodatno je opisana le točka 8. Vprašanj k vsebinskemu delu poročila ni bilo. 

Gospa Šobernik je pripravila finančni del Letnega poročila za leto 2012. Povzela je naslednje: 

Prihodki so se zmanjšali po 1. 6. 2012 zaradi ZUJF-a, zato so tudi stroški po tem datumu manjši. 

Dodala je, da se posebej trudimo pri zmanjševanju materialnih stroškov, tudi plače so bile v skladu s 

tem zakonom nižje. Indeks materialnih stroškov je sicer nekoliko v porastu, vendar na račun stroškov 

mednarodne mature, ki je financirana iz drugih virov. Pozna se tudi padec indeksa investicij, ker je 

bila šola v letu 2009 obnovljena in zato ni dodatnih izdatkov. Bilanca je prikazana v tabelah, člani 

sveta niso imeli vprašanj. Odpis terjatev se nanaša na eno samo podjetje (najem učilnice), ki so ga 

zaprli in od 2010 naprej dolga nismo mogli izterjati. Pošiljanje opominov ni prineslo plačila, izterjava 

pa zaradi zaprtja ni bila možna, zato je revizorka povedala, da je odpis najboljša rešitev (stroški bi bili 



drugače preveliki). Tudi popis sredstev je predložen v gradivu - prvi del tabele so osnovna sredstva, ki 

so že bila amortizirana, drugi del pa so tista osnovna sredstva, ki so bila 100 % amortizirana takoj. 

 

Sklep 1: Z glasovanjem je bilo celotno poročilo s popisom soglasno potrjeno. 

V nadaljevanju so člani sveta v neformalnem razgovoru razpravljali o trenutni finančni situaciji na 

področju šolstva.  

 

Ad 3. Ocena uspešnosti dela ravnatelja 

Ob odsotnosti gospoda ravnatelja je predsednica sveta šole povedala, da je kot vsako leto potrebno 

oceniti delovno uspešnost ravnatelja po kriterijih iz pravilnika o merilih s področja šolstva, čeprav se 

ta ne izplačuje. Po kriterijih realizacije obsega programa (20 % - rezultati iz Poročila 2012), kakovosti 

izvedbe programa (22 % - hospitacije, obveščanje, izobraževanje v skladu s katalogom), razvojne 

naravnanosti zavoda (35 %)in zagotavljanja materialnih pogojev (3 % - donacije in sredstva PRO 

oddelka in MM, poučevanje tujih jezikov in projekt posodobitve gimnazijskih programov) znaša 

skupna vsota 80 %. 

Sklep 2: 80 % delovna uspešnost ravnatelja je bila soglasno potrjena. 

Ad4. Druge aktualne informacije 

Dr. Lorberjeva je prosila, da preverimo veljavnost njenega članstva v svetu šole, kar je predsednica 

potrdila. 

Na vprašanje g. Maroviča kako je z letošnjim vpisom, je predsednica sveta odgovorila, da bo postopek 

zaključen 5. aprila. Odobren imamo vpis 168 otrok in letos je naša šola naredila veliko za promocijo, 

saj je sodelovala na vseh poklicnih tržnicah in uvedla novost na informativnem dnevu – aktivno 

sodelovanje učencev, bodočih dijakov. Žan Lep je povedal, da zadnje čase po Mariboru krožijo 

govorice o tem, da je naša šola težka. Mag. Bevčeva je dodala, da je rezultat procesa učenja znanje in 

to je merilo za nadaljevanje šolanja. Rezultati mednarodnih raziskav kažejo, da je II. gimnazija 

Maribor prepoznavna po znanju študentov, nekoč dijakov naše šole. Najboljši šolski sistemi imajo 

visoko raven pričakovanj in tako naj ostane tudi na naši šoli, čeprav se bo mogoče zaradi tega vpisal 

kak otrok manj. 

Dr. Lorberjevo je zanimalo, ali se bo mednarodna matura v balkanskem delu okrepila. Predsednica 

sveta šole je povedala, da se bodo po novem dijaki iz Črne Gore in Makedonije vpisovali pod enakimi 

pogoji kot slovenski. Širitve sigurno ne bo, lahko pa se zgodi, da bo v kvoti slovenskih dijakov tudi več 

tujcev. 

4. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 18.05. 

Zapisala:       Predsednica sveta šole: 

Tatjana Zagoranski      Zdenka Keuc 


