
ZAPISNIK

Prisotni: dr. T. Angleitner Sagadin, ma8. B. Bedenik, mag. N. Brumen, D. Oonlagii, K. Kauiia, D. Kravania,

B. Svetel, V. Vervega, M.sobernik (raiunovodkinia), dr. M. JagodiE in T. Zagoranski

Opraviieno odsoten: M. Mohorko

Odsotna: l. Rajid Kranjac in L. Galuf

Dnevn i red:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta Solev iolskem lelu 2022/23

2. Obravnava in sprejem Letnega porodila ll. Eimnazije Maribor za lelo 2022 in seznanitev z

Letnim poroiilom notran.ie revizije za leto 2022

3. Potrditev sklepa za izstop ll. gimnazije Maribor iz ZSD

4. Druge aktualne informacije

predsednica sveta Sole je pozdravila vse prisotne in predlagala dnevni red z dopolnitvijo na koncu

drugih aktualnih informacij: Redna delovna uspesnost ravnatelia za leto 2022.

Popravljen dnevni red so alani sveta iole soglasno potrdili.

Ad, I Potrditev zapisnika 2. redne seie sveta Sole v Solskem lelu 2022123

Predsednica sveta iole je povedala, da je bil zapisnik poslan kot priloga vabilu na sejo, in ker nanj ni

bilo pripomb, je bil z glasovanjem soglasno potrjen,

Ad.2 Obravnava in sprejem Letnega poroEila (bilance) ll. gimnazije Maribor za leto 2022 in

seznanitev z Letnim porofilom notranje revizije za leto 2022

Predsednica sveta Sole je besedo predala ravnatelju. Ravnatelj je povedal, da smo eno porotilo ie
potrjevali, in sicer za iolsko leto 2o2t/2o22. To letno porodilo pa je za leto 2022 in je sestavljeno iz

dveh delov, poslovnega in radunovodskega.

A) Vsebinski del prika:e realizacijo pouka, vzgojne ukrepe, rezultate sploSne in mednarodne

mature, izvenSolske dejavnosti, mednarodna tekmovanja, potem pa ie kadrovsko strukturo
konec leta 2022, cilje in kazalnike, ki pa so teiko primerljivi, ker so bila vmes koronska leta.

B) Ratunovodski del poroiila je ravnatelj na kratko povzel:

a. PRIHODKI - pozna se, da v letu 2022 vei ni bilo omejitev zaradi epidemije, koronskih

dodatkov, nekaj projektov se je izteklo (RAST, NAMA Poti), zaradi uporabe Solskih

prostorov je uporabnina spet normalna, poveiala so se tudi donatorska sredstva.

Zneski 2021 in 2022 so primerljivi.

b. ODHODKI - viije ogrevanje, malica, udeleiba na seminarjih, CSOD-ji v aasu OtV tedna,
stroiki dela so viSji (ker je Sola spet brez koronskih omejitev), tudi strolki sklada
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(pomot dijakom) itn. V poroailu za lelo 2022 je tudi pojasnjen znesek preseika

prihodkov na odhodki preteklih let, ki ga moramo s sklepom potrditi (v nadeljevanju).

Ker ni bilo dodatnih vpra5anj ali razprave, je predsednica sveta Sole predlagala naslednji sklep in

glasovanje.

Sklep 1: Preseiek prihodkov nad odhodki preteklih let v znesku 22.405,75 EUR, za leto 2022 v znesku

184.886,43 EUR, to je v skupnem znesku 207.293,19 EUR, se prenese v leto 2023 in uporabi za nakup

osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter investicijskega vzdrievanja.

Sklep 1je bil soglasno potrjen

Sledilje kratek povzetek ravnatelja o vlaganjih in realizaciji finaninega nairta in kadrovskega nairta iz
poroiila:

vlaganie v osnovna sredstva in llcence v poslovnem lelu 2022 - licence za raiunalniike
programe so preteino za delo uaiteljev (tudi EXAM), oprema za amfiteater Ue ie zastarela in

obrabljena), nakup varnostne omare za kemikalije, prenosniki, inteligentne luai itn,

vlaqanie v drobni inventar in kniige v poslovnem letu 2022 - letno znaia znesek za nakup novih

knjig okrog 15.000,00 €, nekaj bo nakupa novega pohiatva, raiunalniSke opreme, diktafonov,

kalkulatorjev za mednarodno maturo, ostalo je nakup drobne opreme,

realizaciia finananeea in kadrovskega nadrta za leto 2022 - vis.ii prihodki (obdinska sredstva in

sredstva ZPM za tekmovanja, investicijsko vzdrZevanje, tekmovanja, oddaja prostorov v

uporabo, donacijska in sponzorska sredstva in tudi vea dejavnosti, zato je bilo vei plaiil) in

manj5i odhodki (manj napredovanj od nairtovanih in ni bilo kovidnih dodatkov). PoveEano je

itevilo zaposlenih ob koncu lela 2022 zaradi sklenjenih pogodb o zaposlitvah z uaitelji, ki so

pred tem delali po drugih oblikah pogodb, narodilnicah (makedonidina), zaradi povedanega

Stevila ur (pri mednarodni maturi), zaradi spremembe normativov in standardov (svetovalna

sluiba) ter zaradi zaposlitve spremljevalca gibalno oviranega dijaka.

Ravnatelj je povzel tudi poroiilo revizorke za lelo 2022 - izvedla je notranjo kontrolo na podroEju

nabave blaga in storitev ter notranjo kontrolo izplafil za material in storitve. Priporoail ni bilo veliko in

smo jih ie urejali. Za leto 2022 je ugotovila, da Sola nima posebnih odstopanj. Tudi letos bo revizijo

izvajala ista revizorka in bo preverila izvajanje priporoiil iz leta 2022.

Ker ni bilo vpraSan.j ali razprave, je predsednica sveta iole lodeno prebirala sklepe in za vsakim pozvala

tlane h glasova nju:

Sklep 2: Svet Sole potriuje Letno poroEilo (bilance) ll, gimnazije Maribor za leto 2022.

Sklep 2 je bil soglasno potrjen.

Sklep 3: Svet 5ole je seznanjen z realizaciio Finantnega naErta za leto 2022.



Ad 3 Potrditev sklepa za izstop ll. gimnaziie Maribor iz ZSD

Predsednica sveta iole je besedo predala ravnatelju. Povedal je, da je v Zvezi srednjih iol in dijaikih

domov Slovenije (ZsD) 17 razliinih skupnosti in vsaka ima svoj glas- Gimnazije pokrivajo 40 % vsega

lolstva, imamo svoj zakon o gimnazijah in svoje cilje, zato ravnatelii Simnazij menijo, da bi bilo bolje

imeti svojo organizacijo. K temu je prvi korak soglasje sveta zavoda, da izstopimo iz zveze.

MaB. N. Brumen je vpraiala, kaj je doprinos teBa izstopa, pa ji je ravnatelj odBovoril, da je lahko primer

tega )situacija opravljanja 5. predmeta(, ko gimnazije ne morejo uainkovito pojasniti stali5aa, ker so le

1/17 te velike zveze.

Predsednica sveta Sole je zato predlagala naslednji sklep (z glasovanjem soglasno potrjen):

Sklep 5: ilani sveta ll, gimnazije Maribor so sotlasno potrdili, da ll. gimnazija Maribor izstopi iz Zveze

srednjih 5ol in dija5kih domov Slovenije in pristopi k novi samostojni skupnosti gimnazij'

a) Ravnatel.i je ilane sveta Sole seznanil z informacijo, da je z Uredbo o ukrepih na podroiju plai

in drugih stroikov dela v javnem sektorju za leli 2022 in 2023 dolo.eno, da bo potrebno s 1.

aprilom letos vsem javnim usluibencem zviiati plaie za 1 plaani razred, zato bo potrebno

pripraviti anekse k pogodbam o zaposlitvi. Mogoie bo potrebna korespondentna seja zaradi

spremembe sistemizacije (plaina lestvica), zato informacijo predaja ie na tej seji.

Predsednica sveta Sole se je ravnatelju in raaunovodkinji zahvalila za sodelovanje in sta se.io zapustila.

b) Predsednica sveta Sole je vpraiala D. Donlagii, ali ima kot predstavnica dijakov kakSno

vpraianje, pa je le povedala, da so bili dijaki zadovoljni z letoSnjim pustovanjem, predsednica

pa ji je odgovorila, da so bili zadovoljni tudi utitelji.
c) Potem je predsednica sveta iole predala besedo 5e predsednici sveta stariev dr. T. Angleitner

Sagadin z vpraianjem, ali bi ielela 5e kaj povedati o zadnjem sestanku sveta starsev. Dr. T.

Angleitner Sagadin je izpostavila problematiko negativnih ocen pri enem predmetu, ki ga Sola

ie reiuje in problematiko vejpanja, ki ga vodstvo sicer 5e ni zaznalo, bo pa pozorneje opazovalo

situacijo na !oli. Ravnatelj je ie poslal film, ki ga je NUZ pripravil za javnost kot opozorilo o

nevarnosti tega podetja.

d) Dodatnih vpraianj ali mnenj ni bilo, zato je predsednica sveta sole predlagala 5e obravnavo
zadnje naloge, in sicer oceno uspe5nosti dela ravnatelj a za leto 2027. Poveda la je, da ravnatelju
pripada del plade za delovno uspeinost 2022 in temu lahko namenimo od2o/odo 5 % njegove

Sklep 3 je bil soglasno potrjen.

Sklep 4: Svet Sole je seznanjen z Letnim PoroEilom notranje revizije za leto 2022.

Sklep 4 je bil soglasno potrjen.

Ad 4 Druge aktualne informacije



osnovne plaae. Ker smo iz obravnavanega na seji ugotovili, da je bilo delo ravnatelja v letu 2022

uspeino je predlagala, da mu v letu 2022 dodelimo 100 % delovno uspe5nost in 5 % delei
p laf ila.

Z glasovanjem je bil soglasno potrjen naslednji:

Sklep 5: Svet 5ole je potrdil 100 % delovno uspesnost dr. Marka JagodiEa za leto 2OZ2 in 5 % delei
plaEila.

3. redna seja sveta 50le je bila zakljutena ob 17.45.
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