
Z A P I S N I K 

1. seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 13. 10. 2015 

 

Prisotni: S. Cvar, J. Dvoršak, S. Gril, dr. L. Kodrin, mag. I. Lorenčič, J. Šnuderl in T. Petrović 

Opravičeno odsotni: J. Holc, dr. M. Jagodič, mag. I. Ketiš, M. Mladič, H. Ponudič in J. Pušič 

Odsotni: mag. V. Brantuša 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov zadnje redne seje sveta šole v šolskem letu 2014/15 in prvih 

korespondenčnih sej sveta šole v šolskem letu 2015/16 

2. Obravnava in sprejem Poročila o delu za šolsko leto 2014/15 

3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 

4. Obravnava in potrditev predloga nabave dodatnih gradiv iz sredstev učbeniškega sklada za 

šolsko leto 2015/2016 

5. Druge aktualne informacije 

 

Ad. 1. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej 

Predsednica sveta šole je v uvodu povedala, da je prisotnih premalo članov in svet šole ni sklepčen, 

zato bo sklicana korespondenčna seja, kjer bo opravljeno glasovanje. Prebrala je dnevni red in 

predlagala, da gospod ravnatelj na kratko predstavi vsako točko dnevnega reda. Povedala je, da je bil 

zapisnik zadnje redne seje posredovan v pregled skupaj z vabilom in ostalim gradivom, medtem pa smo 

imeli tudi štiri korespondenčne seje. Na zapisnike ni bilo pripomb. 

Zapisnike so potrdili vsi prisotni člani. 

 

Ad 2. Obravnava Poročila o delu za šolsko leto 2014/15 

G. ravnatelj je povedal, da je bilo poročilo predstavljeno na svetu staršev, dijaški skupnosti in 

konferenci učiteljskega zbora, članom sveta pa posredovano z vabilom na sejo. Ker nihče ni imel 

vprašanj ali pripomb, je sledilo glasovanje. 

Sklep 1: Poročilo o delu za šolsko leto 2014/2015 je potrjeno. 

 

Ad 3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16 

Tudi ob tej točki je gospod ravnatelj povzel, da je bil Letni delovni načrt predstavljen enakim skupinam. 

J. Dvoršak je vprašal, če je možno v načrtu še kaj popraviti, pa mu je gospod ravnatelj odgovoril, da le, 

če je kaj izrecno novega. Z glasovanjem je bil sprejet sklep: 

Sklep 2: Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 je potrjen. 



Ad 4. Obravnava predloga nabave dodatnih gradiv iz sredstev učbeniškega sklada za šolsko leto 

2015/2016 

Predsednica sveta šole je prisotnim članom predstavila predlog nabave gradiv iz sredstev US – 32 

izvodov Atlasa sveta za OS in SŠ. Na podlagi 7. člena Pravilnika o upravljanju z učbeniškimi skladi je 

aktiv učiteljev predlagal dodatno nabavo gradiva za zagotavljanje boljše kakovosti pouka, skupna 

vrednost nabave pa ne presega 10 % sredstev sklada v tem šolskem letu. 

Sklep 3: Predlog nabave dodatnih gradiv iz sredstev učbeniškega sklada za šolsko leto 2015/2016 je 

potrjen. 

 

Ad 5. Razno 

Gospod ravnatelj je sejo zaključil s povzetkom, da kmalu prihaja premiera novega muzikala EST, Alica 

v čudežni deželi, pred novim letom bodo na šoli spet novoletni koncerti Drug'orkestra, naslednje leto 

pa bo sledilo novo imenovanje ravnatelja, ko bo pravočasno sklicana redna seja sveta šole. 

 

1. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 17.15. 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta šole: 

Tatjana Zagoranski       Sanja Cvar 


