
Z A P I S N I K 

3. seje Sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 25. 2. 2021 

 

Prisotni: S. Cvar, L. Galuf, dr. M. Jagodič, mag. I. Ketiš, T. Klis, T. Simonič, B. Svetel, V. Tement, V. 

Verdnik, mag. I. Lorenčič, M. Šobernik in T. Zagoranski 

Opravičeno odsotni: A. Gačanovič 

Odsotni: L. Kopše, mag. H. Kujundžić Lukaček in A. Ziherl 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta šole v šolskem letu 2020/21 

2. Obravnava in sprejem Letnega poročila II. gimnazije Maribor za leto 2020 

3. Seznanitev z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2020 

4. Druge aktualne informacije 

5. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja 

6. Ocena uspešnosti dela ravnatelja za leto 2020 

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

šole soglasno potrdili. 

 

 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta šole v šolskem letu 2020/21 

Predsednica sveta šole je povedala, da je bil zapisnik poslan z vabilom in vprašala, če ima kdo kakšno 

vprašanje ali pripombo. 

Ker na zapisnik zadnje seje ni bilo dodatnih pripomb, je bil z glasovanjem soglasno potrjen. 

 

 

Ad. 2 Obravnava in sprejem Letnega poročila II. gimnazije Maribor za leto 2020 

G. ravnatelj je povedal, da je vsebinski del letnega poročila mešanica Poročila o delu za leto 2019/2020 

in LDN 2020/2021. 

Glavni poudarek leta 2020 je na tem, da zaradi epidemije covid-19 nekatere naloge niso bile izpeljane. 

Predvsem so to bile izven šolske dejavnosti – pevski zbor in nekatera tekmovanja. Od jeseni naprej 

potekajo na daljavo tiste dejavnosti, ki se lahko v tej obliki tudi izvajajo, najtežje je to pevskemu zboru, 

debati in gledališki dejavnosti. Tudi razvoj socialnih kompetenc stoji zaradi nekajmesečne odsotnosti 

dijakov, prav tako vpliv na širše okolje (prostovoljstvo, EST …). Zaradi šolanja in dela od doma smo sicer 

prihranili nekaj stroškov (ogrevanje, elektrika, voda …). Žal tudi po izboljšanju situacije ne bo mogoče 

izpeljati vsega, kar smo načrtovali (tudi 70. obletnica šole je dokončno odpovedana). 



M. Šobernik je povedala, da se tudi v finančnih podatkih kaže situacija korone: 

- manj je prihodkov in obenem tudi manj stroškov, 

- presežek v višini 239.018,51 EUR bomo namenili za nabavo in vlaganja v nova OS, DI in investicijsko 

vzdrževanje, 

- v letu 2020 ni bilo sodnih stroškov, ki smo jih načrtovali, ker zadeva še ni zaključena, zato je ta 

vrednost preknjižena na časovne razmejitve. 

 

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je predsednica sveta šole predlagala glasovanje za sprejem dveh sklepov: 

Sklep 1: Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v znesku 84.189,30 EUR, za leto 2020 v znesku 

154.829,21 EUR, to je v skupnem znesku 239.018,51 EUR, se prenese v leto 2021 in uporabi za nakup 

osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter investicijskega vzdrževanja. 

Sklep 1 je bil soglasno potrjen. 

 

Sklep 2: Svet šole potrjuje Letno poročilo II. gimnazije Maribor za leto 2020. 

Sklep 2 je bil soglasno potrjen. 

 

 

Ad 3. Seznanitev z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2020 

G. ravnatelj je povedal, da smo imeli v letu 2020 v skladu z zakonom notranjo revizijo in poročilo, ki ga 

je pripravila Suzana Pomer, preizkušena državna notranja revizorka, je bilo članom sveta šole poslano 

v pregled. Poročilo ne navaja posebnosti pri porabi javnih financ. Dodatnih vprašanj ni bilo. 

Sklep 3: Svet šole je seznanjen z Letnim poročilo notranje revizije za leto 2020. 

 

 

Ad 4. Druge aktualne informacije 

a) V. Tement je vprašala, če je g. ravnatelj seznanjen z današnjo situacijo po tem, ko so morali dijaki 

zaradi suma okužbe domov – popoldan so namreč pisali test iz kemije na daljavo, ker je bil za danes 

napovedan, kar pa je bil za nekatere šok, saj so mislili, da ga bodo pisali v šoli. 

T. Simonič je povedala, da so se otroci na test sigurno pripravljali in nekateri so ga verjetno želeli pisati, 

dobili pa bodo vsekakor tudi drugo možnost. 

M. Jagodič je dodal, da so dijaki fiziko želeli pisati tudi na daljavo in so jim to tudi uredili. 



G. ravnatelj je povedal, da bo sporočil dijakom, da je bila danes posebna situacija in jih bo pomiril. 

Dodal je še, da je zadnja informacija, ki jo ima, da je dijakinja po dodatnem testu negativna in bodo 

dijaki in starši obvestilo o tem, da je jutri spet pouk v šoli, tudi dobili. 

b) V. Tement je dodala, da v spomladanskem času po vrnitvi nazaj v šolo ni bilo okuženega dijaka in je 

šola torej dobro delala, zato verjame, da bo šola tako delala tudi naprej. 

c) Čestitala je tudi g. ravnatelju za nagrado »Bob leta«. 

 

 

Ad 5. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja 

Predsednica sveta šole je razložila rokovnik postopka imenovanja ravnatelja in povedala, da bo seja 

sklicana vsaj še tri krat: 

- sredina/konec marca zaradi pregleda prejetih vlog in priprave dokumentov za pridobitev 

mnenj, 

- konec aprila zaradi predstavitve kandidatov in izbire, 

- junija zaradi imenovanja novega ravnatelja. 

M. Jagodič je povedal, da se je odločil kandidirati in je 9. februarja 2021 Svetu šole predal izjavo o 

izločitvi iz postopka imenovanja ravnatelja. Ker ga ne pozna, je L. Galuf prosil, da mu pove koliko let 

dela pri nas, kaj poučuje in če izpolnjuje vse pogoje, pa mu je M. Jagodič na vsa vprašanja tudi odgovoril. 

Predsednica sveta šole je osnutek razpisa prikazala na tabli preko projektorja in dodala, da bo objavljen 

na RZZ, Časniku Večer in spletni strani šole. Ker nanj ni bilo pripomb, je svet šole sprejel sklep: 

Sklep 4: Svet šole razpiše prosto delovno mesto ravnatelja. 

Sklep 4 je bil soglasno potrjen. 

 

 

Ad 6. Ocena uspešnosti dela ravnatelja za leto 2020 

Na podlagi okrožnice je kot vsako leto potrebno ugotoviti delovno uspešnost ravnatelja tudi za leto 

2020. Predsednica sveta šole je pri vseh točkah ocenitve predlagala maksimalni delež, ker je g. ravnatelj 

poskrbel za uspešno realiziranje obsega programa, poskrbel za kakovostno izvedbo le-tega, poskrbel 

za razvojno naravnanost zavoda in zagotavljanje materialnih pogojev. Vsota vseh deležev je tako 100 

% in vsi člani sveta šole so se s tem strinjali, zato je predlagala naslednji sklep: 

Sklep 5: Svet šole je potrdil 100 % delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020. 

Sklep 5 je bil soglasno potrjen. 



Ker je letos po mnogih letih spet dovoljeno izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljev, je 

predsednica sveta šole tudi predlagala, da se mu nameni 5 % osnovne plače ravnatelja. Mag. I. Ketiš je 

dodal, da je ob 100 % delovni uspešnosti izplačilo tudi 5 %. 

Sklep 6: Svet šole je sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020 nameni 5 % 

osnovne plače ravnatelja. 

Sklep 6 je bil soglasno potrjen. 

 

 

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

 

Številka: 900-1/2020/14 

Datum:  25. 2. 2021 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta šole: 

Tatjana Zagoranski       Sanja Cvar 


