
Z A P I S N I K 

6. redne seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 24. 6. 2013 

Prisotni: V. Brantuša, S. Cvar, L. Horvat, M. Jagodič, Z. Keuc, D. Kotnik, Ž. Lep, I. Marovič 

Opravičeno odsotni: mag. V. Bevc, S. Gril, J. Hederih, mag. I. Ketiš, M. Matjašič Friš 

Odostna: dr. L. Lorber 

 

Dnevni red: 

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

2. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta zavoda 

3. Obravnava sklepov o imenovanju članov 

4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov članov sveta 

5. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika 

6. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole 

7. Druge aktualne informacije 

 

Predsednica sveta šole je predstavila nove člane sveta šole in ostale prisotne. 

 

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

Med drugim je bil na zadnji seji sveta šole obravnavan vpis v šolskem letu 2013/2014, zato je 

predsednica sveta šole predstavila trenutne spodnje meje vpisa (171 točk v gimnazijskem programu). 

Finančni načrt je bil predstavljen le za prvo polovico leta 2013, zato je možno, da bo naslednja seja 

sveta šole okrog 20. 8. 2013 – mogoče bo izvedena korespondenčna seja. Napovedana je bila tudi 6. 

seja sveta šole. 

 

Sklep 1: Z glasovanjem je bil zadnji zapisnik sveta šole soglasno potrjen. 

 

Ad 2. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta zavoda 

Volilna komisija v zasedbi: Tatjana Zagoranski, predsednica ter Ladislav Horvat in Darij Kotnik, člana, 

je poskrbela za nemotene volitve. Volilo je 65 zaposlenih naše šole, le ena glasovnica je bila 

neveljavna. Imeli smo 6 kandidatov in volili smo tri bodoče člane sveta šole. Volilna dokumentacija je 

na vpogled v tajništvu šole. 

 



Ad 3. Obravnava sklepov o imenovanju članov 

Po abecednem redu so v svet šole bili izvoljeni: V. Brantuša, S. Cvar in M. Jagodič. 

 

Ad4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov članov sveta 

Predsednica je povedala, da je konstituiranje sveta šole s to sejo opravljena. Septembra se bosta 

namesto sedanjih dveh dijakov četrtega letnika pridružila nova, kasneje jeseni pa še dva druga 

zaposlena, ker sedanjima poteče mandat. 

 

Ad5. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika 

Najprej je predsednica sveta predstavila pravila volitev predsednika in namestnika sveta šole po sedaj 

veljavnem PoslovnikuZa predsednika in njegovega namestnika so lahko imenovani vsi člani sveta 

šole. 

Najprej so člani sveta šole z dvigom rok glasovali o tem, če bo glasovanje javno ali tajno. ZA javno 

glasovanje je glasovalo 5 članov, proti sta bila 2. 

 

Sklep 2: Volitve za predsednika sveta šole in njegovega namestnika bodo javne. 

 

S predlogi so člani sveta šole predlagali naslednjo kandidatno listo: 

1. Sanja Cvar (se strinja) 

2. Igor Marovič (se strinja) 

3. Marko Jagodič (se strinja) 

Z dvigom rok je bilo najprej izvedeno glasovanje za novega predsednika sveta šole.  

Za kandidatko Sanjo Cvar je glasovalo 7 članov sveta šole, 1 vzdržan. 

S tem je bila Sanja izvoljena za novo predsednico sveta šole II. gimnazije Maribor.  

Sledilo je javno glasovanje za njenega namestnika.  

Izzidi volitev:  

1. Igor Marovič – ZA 1 glas, 7 zadržanih 

2. Marko Jagodič – ZA 7 glasov, 1 zadržan (namestnik predsednice). 

 

Sklep 3: Z volitvami je bila izvoljena Sanja Cvar za predsednico sveta šole in Marko Jagodič za 

njenega namestnika. 



Od junija 2013 do junija 2017 vodi svet šole II. gimnazije Maribor S. Cvar z namestnikom M. 

Jagodičem. Pristojnosti voljenih članov so v poslovniku sveta šole. 

Ad6. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole 

Akti na področju vzgoje in izobraževanja so: 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 

- Zakon o šolski inšpekciji, 

- Zakon o šolski prehrani, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in drugi podzakonski akti. 

- podzakonski akti. 

Igor Marovič je predlagal spremembo v Poslovniku sveta šole v zvezi z glasovanjem predsednika in 

njegovega namestnika. Bil je mnenja,  da Poslovnik ne sme dovoljevati javnih volitev. O tej 

spremembi bodo člani sveta odločali na seji v septembru, ko bodo prisotni tudi novi člani s strani 

dijaške skupnosti.  

Ad7. Druge aktualne informacije 

a) Predsednica sveta šole se je Ž. Lepu zahvalila za sodelovanje in zaželela, da bo novi 

predstavnik dijakov deloval v korist dijakov in šole kot celote..Vsem novim članom je zaželela 

uspešno in lahko delo ter konstruktivno sodelovanje vseh članov.  

b) I. Marovič je povedal, da je bil v juniju ustanovljen aktiv svetov staršev mariborskih srednjih 

šol (9 predstavnikov), ki bo v pomoč delovanju učiteljev, služil bo izmenjavi izkušenj v 

srednjih šolah, bo pa lahko direktni sogovornik šolskemu ministrstvu. Za člane svetov staršev 

bi naj pripravljali izobraževanje o njihovi vlogi. 

c) Ž. Lep je dodal, da bi naj bodočim dijakom, članom sveta šole bolje predstavili njihovo vlogo v 

svetu šole – to lahko opravi že učitelj, ki vodi dijaško skupnost. 

d) D. Kotnik razmišlja, da ima svet šole največ težav ob izvolitvi ravnatelja. Ponavadi pa le 

formalno potrjuje poročila in druge dokumente. Predlaga, da bi bilo po spletu možno svetu 

šole posredovati pobude, zato predsednica pove, da se doda forum sveta staršev k 

obstoječim objavam zapisnikov na spletni strani šole. Predlaga, da nova predsednica sveta 

šole zaposlene seznani z javnim objavljanjem zapisnikov, ki so arhivirani na spletni strani šole. 

e) D. Kotnika je zanimalo, zakaj se pri vpisu ne upoštevajo NPZ, saj samo točke niso dobro 

merilo in se zato pojavljajo nihanja iz preveč vpisanih v premalo.  

f) Predsednica sveta šole je zaključila, da si vodstvo šole prizadeva za ohranjanje dobrega vpisa, 

vendar to ni vedno enostavno.  

 

6. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 18.10. 

 

Zapisala:       Predsednica sveta šole: 

Tatjana Zagoranski      Zdenka Keuc 


