
Z A P I S N I K 

2. seje Sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 27. 1. 2021 (preko meet-a) 

 
Prisotni: S. Cvar, L. Galuf, dr. M. Jagodič, T. Klis, L. Kopše, mag. H. Kujundžić Lukaček, T. Simonič, B. 
Svetel, V. Tement, V. Verdnik, A. Ziherl, mag. I. Lorenčič, M. Šobernik in T. Zagoranski 
Opravičeno odsotni: A. Gačanovič in mag. I. Ketiš 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta šole v šolskem letu 2020/21 in korespondenčne seje 
19. 1. – 21. 1. 2021 

2. Obravnava in sprejem Finančnega načrta II. gimnazije Maribor za leto 2021 
3. Druge aktualne informacije 

S. Cvar, predsednica sveta šole, je virtualno pozdravila vse prisotne in predlagala dnevni red, ki so ga 
člani sveta šole soglasno potrdili. 

 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta šole v šolskem letu 2020/21 in korespondenčne seje 
19. 1. – 21. 1. 2021 

Predsednica sveta šole je povedala, da sta bila zapisnika poslana z vabilom in vprašala, če ima kdo 
kakšno vprašanje ali pripombo. 

Ker na zapisnike zadnji dveh sej ni bilo dodatnih pripomb, sta bila z glasovanjem soglasno potrjena. 

 

Ad. 2 Obravnava in sprejem Finančnega načrta II. gimnazije Maribor za leto 2021 

G. ravnatelj je najprej povedal, da je MIZŠ določil rok za oddajo finančnega načrta tako hitro in je 
načrtovanje zaradi epidemije bilo letos zelo težko, ker ne vemo, kako dolgo bo le-ta trajala. Na kratko 
je predstavil vsebinski del finančnega načrta: 

- v šoli imamo program splošne gimnazije z enim oddelkom športnega razreda in program mednarodne 
mature, 
- še vedno izvajamo projekt Konfucijeve učilnice, 
- načrtovanih imamo veliko interesnih dejavnosti, vendar jih kar nekaj ne bo mogoče izvesti, ker je vse 
potrebno delati na daljavo (npr. muzikal se lahko pripravi in izvede le v živo z velikim številom 
udeležencev), 
- pripravili smo tudi tri dolgoročne cilje, kratkoročno pa lahko pogledamo le kazalnik deleža zlatih 
maturantov, kazalnika deleža dijakov vključenih v interesne dejavnosti in v programe solidarnosti pa 
zaradi situacije najverjetneje ne bosta primerljiva, ker dijakov ni v šoli, 
- načrtovanje virov: 



a) kadrovski načrt je pripravljen – projekt RAST se konec februarja zaključi (1, 5 delavca manj). Trije 
zaposleni se bodo upokojili in namesto njih načrtujemo tri nadomestne zaposlitve. Z novim šolskim 
letom načrtujemo tudi dodatno zaposlitev 1 učitelja ŠVZ in 0,2 učitelja informatike (oba potrebujemo 
zaradi znižanja obveze po 55. letu starosti trenutno zaposlenih učiteljev). Zanimanje za izbirni predmet 
UM ZGO pri maturi je spet večje, zato načrtujemo 0,3 dodatnega učitelja (k 0,1 deležu, ki smo ga imeli 
v lanskem letu). Prav tako zaradi povečanega števila ur pri matematiki načrtujemo 0,65 dodatnega 
delavca. 
b) načrt vlaganj – sredstva bomo črpali iz presežkov tekočega leta po načrtovani tabeli. G. ravnatelj je 
pohvalil tudi dijake, ki zelo skrbno ravnajo s šolskim inventarjem in prostori, zato posebnih vzdrževalnih 
del ne potrebujemo. 
 
M. Šobernik je povedala, da imamo dva načrta za leto 2021 – po denarnem toku in obračunskem 
načelu. Ker je bilo leto 2020 zaradi epidemije covid-19 drugačno kot prejšnja, smo morali za 
načrtovanje 2021 uporabiti tudi podatke iz leta 2019. 

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 147.979 € ni dokončen, ker bo jutri en podatek še usklajen 
s podatki MIZŠ. Bomo pa za nakup opreme po seznamu in vzdrževalna dela črpali sredstva iz tega 
zneska. 

A.Ziherl je vprašal, čemu je namenjen nakup prenosnika in Ipada, pa mu je g. ravnatelj odgovoril, da za 
snemanje video produkcij, ker takšne opreme še nimamo (EST, maraton…). 

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je predsednica sveta šole predlagala glasovanje za sprejem sklepa. 

Sklep 1: Finančni načrt II. gimnazije Maribor za leto 2021 je sprejet. 

 

Ad 3. Druge aktualne informacije 

Dodatnih vprašanj ni bilo, zato je predsednica sveta šole obvestila prisotne člane, da bo naslednja seja 
25. 2. 2021, kjer bo potrebno obravnavati finance kot vsako leto ob tem času in začeti s postopkom 
razpisa za imenovanje novega ravnatelja. L. Galuf je vprašal, kdaj nas g. ravnatelj zapušča in mu je le-
ta odgovoril, da s 1. 9. 2021. 

 

2. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 17.20. 

 

Številka: 900-1/2020/12 

Datum:  27. 1. 2021 
 

 

Zapisala:        Predsednica sveta šole: 

Tatjana Zagoranski       Sanja Cvar 


