ZAPISNIK
5. redne seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 29. 5. 2013
Prisotni: S. Gril, L. Horvat, Z. Keuc, D. Kotnik, mag. I. Lorenčič, I. Marovič, B. Svetel, M. Šobernik, V.
Vervega in M. Peče (javnost)
Opravičeno odsotni: mag. V. Bevc, mag. Ivan Ketiš, dr. L. Lorber
Odsotni: J. Hederih, Ž. Lep, M. Matjašič Friš

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
Potrditev 2. korespondenčne seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
Sprejem finančnega načrta II. gimnazije Maribor za leto 2013
Druge aktualne informacije

Po pozdravu predsednice sveta šole je sledil pregled dnevnega reda in pojasnilo o zaključku članstva
nekaterih članov sveta šole in imenovanju novih.

Ad. 1. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole
Po kratki predstavitvi zapisnika 4. redne seje, je sledilo glasovanje.
Sklep 1: Z glasovanjem je zapisnik soglasno potrjen.

Ad 2. Potrditev 2. korespondenčne seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
Predsednica sveta šole je člane sveta šole spomnila, da so na korespondenčni seji glasovali o omejitvi
vpisa v naslednjem šolskem letu: 168 dijakov v programu gimnazija in 18 dijakov v športnem oddelku.
Sklep 2: Z glasovanjem je bil sklep korespondenčne seje o omejitvi vpisa soglasno sprejet.

Ad 3. Sprejem finančnega načrta II. gimnazije Maribor za leto 2013
Gospod ravnatelj je povedal, da je finančni načrt sestavljen iz vsebinskega in finančnega dela. Na
kratko je predstavil vsebinski del in dodal, da so sponzorska sredstva nekoliko večja, nekateri projekti
pa se zaključujejo. Če bo vlada sprejela rebalans proračuna, bo potrebno ponovno pripraviti finančni
načrt za leto 2013. Gospa Šobernik je poudarila, da je finančni načrt pripravljen na podlagi sedaj
znanih podatkov – regres je višji zaradi poračuna za leto 2012, materialni stroški pa bodo višji zaradi
dviga DDV. Pogodba o financiranju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport do konca leta še

ni znana, trenutno imamo potrjene zneske le za prvo polletje. Lahko se zgodi, da bo potrebno okrog
10. 8. 2013 sklicati sejo sveta šole zaradi potrditve polletnega poročanja poslovanja.
Sklep 3: Finančni načrt za leto 2013 je bil soglasno potrjen.

Ad4. Druge aktualne informacije
Predsednica sveta šole se je članom sveta, ki jim bo potekel mandat, zahvalila za uspešno
sodelovanje in poudarila, da je bilo delo sveta šole v tem času dobro, šolsko leto zaključujemo s 7
olimpijci, velikim vpisom in zato moramo tudi na prihajajoče obdobje gledati z optimizmom.
Naslednja seja sveta šole bo sklicana 24. 6. 2013.

5.redna seja sveta šole je bila zaključena ob 17.30.

Zapisala:

Predsednica sveta šole:

Tatjana Zagoranski

Zdenka Keuc

