ZAPISNIK
2. seje Sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 28. 1. 2016
Prisotni: mag. V. Brantuša, S. Cvar, S. Gril, J. Holc, dr. M. Jagodič, mag. I. Ketiš, dr. L. Kodrin, mag. I.
Lorenčič, M. Mladič, H. Ponudič, J. Šnuderl, Mojca Šobernik in T. Petrović
Opravičeno odsotni: J. Dvoršak
Odsotni: J. Pušič

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta šole v šolskem letu 2015/16
2. Sprejem Finančnega načrta II. gimnazije Maribor za leto 2016
3. Druge aktualne informacije

Ad. 1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednica sveta šole je v uvodu povedala, da so bile na prejšnji seji obravnavane tri teme in sicer
Poročilo o delu za šolsko leto 2014/15, Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 in predlog nabave
dodatnih gradiv iz sredstev učbeniškega sklada za šolsko leto 2015/2016. Vse tri točke so bile na seji
soglasno potrjene in ker ni bilo dodatnih pripomb so člani sveta šole zapisnik soglasno potrdili.

Ad 2. Sprejem Finančnega načrta II. gimnazije Maribor za leto 2016
G. ravnatelj se je najprej opravičil, ker je bilo gradivo poslano z zamudo, a ministrstvo je določilo rok
oddaje do konca januarja. Za računovodske izračune je bilo potrebno zbrati vse dokumente lanskega
leta, ki smo jih prejemali še velik del januarja 2016, zato je posledično sledil zamik pri pošiljanju
gradiva.
Najprej je predstavil vsebinski del finančnega načrta. Le-ta je povzetek LDN 2015/2016, dodani so le
novi dolgoročni kazalniki do leta 2020. Novi, spremenjeni kazalniki, kažejo na to, da so
donatorska/sponzorska sredstva nižja zaradi spremenjenih gospodarskih razmer, ostali kazalniki pa se
niso bistveno spreminjali. Ker je število vpisanih otrok v našo šolo stabilno, lažje načrtujemo kot
nekatere šole, kjer se vpis zmanjšuje.
Finančni del je predstavila Mojca Šobernik, računovodkinja. Povzela je, da se spremembe v primerjavi
z lanskim finančnim načrtom kažejo v znesku povišanja plač (zaradi napredovanj v nazive in plačne
razrede ter nove plačne lestvice, ki bo veljala od jeseni). Indeksi so višji tudi za investicijske odhodke,
ker bi naj nakup vršili iz presežka odhodkov oz. denarja na TRR.
Predsednica sveta šole je pozvala člane k razpravi.

M. Jagodiča je zanimalo, kaj je odpravnina iz poslovnih razlogov in mu je M. Šobernik odgovorila, da
so v njej zajeti načrtovani obvezni odhodi v pokoj (po ZUJF - 40 let delovne dobe in dopolnjena
starost). Vprašal je tudi, kako je z obvezo v oddelku MM, pa mu je gospod ravnatelj odgovoril, da se
pripravlja nov pravilnik o MM, ki bo to področje uredil. Zanimalo ga je še, ali ne bi tega programa
ukinili, če se vedno več dijakov vpisuje na študij v tujino. Gospod ravnatelj je odgovoril, da programa
gotovo ne bodo ukinili, prej ga bodo morda širili še na Primorsko in dodal, da je obenem tudi vse več
dijakov splošnega programa, ki se vpisujejo na študij v tujino.
M. Mladič je zanimalo kaj pomeni primanjkljaj v točki III., pa je M. Šobernik odgovorila, da kupujemo
iz presežkov, ki so na stanju računa, zato se pokaže primanjkljaj. Gospod ravnatelj je povedal, da je
sistem financiranja nastavljen na 26 dijakov in vsak dodatni dijak prinese več denarja za šolo.

Sklep 1: Člani sveta šole so Finančni načrt II. gimnazije Maribor za leto 2016 soglasno sprejeli in s
tem tudi namenili presežek prihodkov nad odhodki leta 2015 za nakup novih osnovnih sredstev,
drobnega inventarja in investicijsko vzdrževanje.
Ad 3. Razno
a) Predsednica sveta šole je povedala, da se bomo v letošnjem šolskem letu še nekajkrat srečali,
ker bo v februarju potrebno potrditi Letno poročilo za leto 2015, sledile pa bodo še seje,
vezane na razpis za delovno mesto ravnatelja, ker mag. Lorenčiču letos mandat poteče.
b) V. Brantušo zanima, ali je bilo v viziji predvideno, kaj bi se zgodilo, če bi se povečala obveza
učitelja oz. upadlo število vpisanih dijakov. Gospod ravnatelj je odgovoril, da dvomi, da bi se
to zgodilo.

2. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 17.45.
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