
Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

9000 Murska Sobota 

ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije, v šolskem letu 

2015/2016, ki je bila v torek, 14. 6. 2016, ob 16.00 uri v učilnici N34. 

 

Prisotnost članov Sveta staršev je razvidna iz liste prisotnosti in je priloga zapisnika.  

 

Predsednica Sveta staršev gospa Valerija Mes Forjan je pozdravila prisotne in predlagala 

naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje 

3. Pregled aktivnosti od zadnje seje 

4. Rezultati dijakov šole in vključenost v okolje 

5. Soglasje  Sveta staršev k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

6. Soglasje Sveta staršev k pričetku pouka v šol. letu 2016/17 

7. Vprašanja in pobude staršev 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K tč. 1: 

 

Predsednica Sveta staršev je na podlagi števila prisotnih članov ugotovila sklepčnost.  

 

Svet staršev je bil sklepčen, od 17 povabljenih je bilo prisotnih 10 staršev.  

 

Ga. Valerija Mes Forjan je za overitelja zapisnika predlagala ga. Merčnik Marijo in ga. 

Gyergyek Tatjano. 

 

SKLEP št. 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili overiteljici zapisnika. 

 

 

 K tč. 2:  

 

Ga. Valerija Mes Forjan je na kratko povzela zapisnik prejšnje seje Sveta staršev. Člani Sveta 

staršev niso imeli pripomb na zapisnik. Ravnatelj pojasni pisno ocenjevanje pri angleščini. 

Pove, da so dijaki pisali obsežen vsebinski sklop, zato je profesorica potrebovala za ocenjevanje 

dve šolski uri. Ocene niso izstopale ne navzgor ne navzdol. Glede plačila malice, pove, da šola 

položnice dijakom posreduje v kuverti preko razrednikom. Če kdo ne prevzame se jim pošlje 

po pošti. Glede opravičevanja je potrebno, da dijaki prevzamejo opravičilo pri razredniku. Pove, 

da razredniki sproti obveščajo starše o izostankih.  

 

SKLEP št. 2: Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Sveta staršev. 



 

K tč. 3 in 4: 

 

G. ravnatelj Darko Petrijan je predstavil aktivnosti, ki so se odvijale od januarja do junija 2016  

na katerih so sodelovali dijaki in učitelji šole: 

 

- projekt »Izzivi za mlade« 

- rezultati šolskega geografskega tekmovanja 

- šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev 

- najdištudij.si - Pomurje 2016 

- turistična tržnica v sklopu sejma »NATOUR Alpe Adria« 

- sodelovanje v radijski oddaji »Izzivi za mlade« 

- streljanje s standardno zračno puško 

- ogled predstave Ana Karenina 

 

- področno tekmovanje v nogometu 

- proslava ob kulturnem prazniku 

- državno tekmovanje v nemščini 

- informativni dnevi (12.2. in 13.2.2016) 

- organizacija 10. finala državnega tekmovanja v hitrem in zanesljivem računanju 

- počitniški raziskovalni tabor 

- zimsko športni dan na Rogli 

- državno tekmovanje v Ekokvizu 

- šolsko tekmovanje v kemiji 

- tekmovanje Poliglot v angleščini 

- delavnice »Konoplja in mladi« 

 

- dvodnevna ekskurzija »Pivška kotlina in Koprsko primorje« 

- Gregorjevo na šoli 

- obeležitev Svetovnega dneva voda 

- dvodnevna medpredmetna ekskurzija Budimpešta-Bratislava-Dunaj 

- ekskurzija v Budimpešto 

- praksa v tujini (Portugalska, Malta, kanarski otoki) 

- ekskurzija 4. letnikov čokoladnica Zotter 

 

- športni dan v povezavi s Svetovnim dnevom Zemlje 

- Svetovni dan knjige 

- merjenje moči v Paintballu 

- državno tekmovanje iz logistike 

- predstavitev knjige ga. Milene Miklavčič 

- naravoslovna ekskurzije dijakov v Velenje 

- tekmovanje v atletiki 

- predavanje z naslovom Psihologija nasilja mag. Gregor Jazbec 

- projektni dan Podnebne spremembe 

 

- dobrodelno zbiranje zamaškov 

- predaja ključa 

- podelitev letnih spričeval za zaključne letnike 23.5.2016 

- začetek splošne in poklicne mature 

- tekmovanje v tehniki prodaje 



 

Za zaključek staršem predstavi aktivnosti, ki bodo trajale do konca pouka. Doda, da bo zadnji 

športni dan izveden 23.6.2016. 11.7.2016 bo podelitev maturitetnih spričeval. 

 

Sklep št. 3 in 4: Predstavniki sveta staršev so se seznanili z aktivnostmi in rezultati dijakov 

šole od zadnje seje. 

 

K tč. 5: 

 

G. ravnatelj je povedal, da v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 

mora Svet staršev dati soglasje k izboru delovnih zvezkov in drugih gradiv.  

  

Staršem je predstavil spletno stran, na kateri si lahko starši pogledajo ponudbo učbenikov in 

sicer: Ekonomska šola Murska Sobota/dijaki/učbeniški sklad. Objavljeno je gradivo po 

programih in oddelkih.  

 

Ravnatelj je predstavil sezname učbenikov in delovnih zvezkov za posamezne programe.  

 

Starše seznani, da dijaki 1. letnikov dobijo učbenike v šolskem letu 2016/17 zastonj. 

 

G. ravnatelj doda, da znaša obrabnina učbenikov, ki jo starši prispevajo v učbeniški sklad, 

maksimalno 1/3 cene novega učbenika, lahko pa tudi manj, če gre za starejšo izdajo učbenika. 

Dijaki pa si morajo sami kupiti delovne zvezke in ostala gradiva za pouk pri posameznem 

predmetu.  

 

 

SKLEP št. 4: Svet staršev soglaša s skupno nabavno ceno učbenikov in delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv za posamezni letnik izobraževalnega programa. 

 

 

K tč. 6: 

 

G. ravnatelj je povedal, da 7. člena Pravilnika o Šolskem koledarju določa, da Svet staršev ob 

predhodnem soglasju učiteljskega zbora in dijakov lahko sprejme sklep za začetek pouka, če se 

pouk začne pred 8. uro.  

 

Svet staršev mora dati soglasje za začetek pouka, če se pouk začne pred 8. uro zjutraj. Predlagal 

je, da bi s poukom tudi naslednje šolsko leto začeli ob 7.05 uri. Razprave ni bilo. 

 

SKLEP št. 5: Svet staršev soglasno potrdi, da se pouk v šolskem letu 2016/17 začne ob 7.05 

uri. 

 

 

K tč. 8: 

 

Pod točko vprašanja in pobude staršev s strani staršev ni bilo posebnih pobud. 

 

Ravnatelj pove, da bo v šolskem letu 2016/17 poskrbljeno, da se bo lahko prakse v tujini 

udeležilo večje število dijakov. Izpostavi spremembe v odprtem kurikulu za šolsko leto 



2016/17, in sicer projekt, ki bo dijake naučil upravljanja z denarjem. Projekt s podjetjem GMT 

je odprt. Pove, da dijaki 2.a pripravljajo igro Romeo in Julija. 

 

Ga. Adorjan Dragica vpraša, koliko so v prakso v tujino vključeni trgovci. Ravnatelj pove, da 

za njih prakse ni, razen v primeru nadaljevanja izobraževanja v programu ET-pti, lahko pa bi 

opravljali prakso v Avstriji, če si jo sami uredijo. 

 

Za zaključek se ravnateljem zahvali vsem staršem za vse pobude in celoletno sodelovanje. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17.15 uri. 

 

 

 

     Zapisnikar:                      Overitelja zapisnika:  Predsednik sveta staršev: 

 

mag. Evelina Katalinić          Marija Merčnik              Valerija Mes Forjan 

 

        Tatjana Gyeryek



 


