
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 2014/2015, ki je bila v torek, 9. 6. 2014, ob 15.30 uri v učilnici N34. 

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

 

Predsednik Sveta staršev gospod Vladimir Skuhala je pozdravil prisotne in predlagal naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Pregled aktivnosti od zadnje seje 

4. Rezultati dijakov šole in vključenost v okolje 

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

6. Soglasje Sveta staršev k pričetku pouka v šol. letu 2015/16 

7. Vprašanja in pobude staršev 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K tč. 1: 

 

Predsednik Sveta staršev je na podlagi števila prisotnih članov ugotovil sklepčnost.  

 

Svet staršev je bil sklepčen, od 19 povabljenih je bilo prisotnih 10 staršev.  

 

G. Skuhala je za overitelja zapisnika predlagal g. Venčeslava Lihtenvalnerja  in ga. Vido 

Nemec. 

 

SKLEP št. 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili za overitelja zapisnika ga. Vido Nemec 

in g. Venčeslava Lihtenvalnerja.  

 

K tč. 2:  

 

G. Vladimir Skuhala je na kratko povzel zapisnik prejšnje seje Sveta staršev. Člani Sveta 

staršev niso imeli pripomb na zapisnik.  

 

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 februarja do junija 

2014, in na katerih so sodelovali dijaki in učitelji šole (za podrobnejšo predstavitev glej 

prilogo), pri čemer je izpostavil priznanje mednarodnega projekta učečih se organizacij in 

priznanje za sodelovanje v projektu Simbioza. 



Med navedenimi aktivnostmi v prilogi je ravnatelj še posebej izpostavil sledeče: 

- 23. in 27.2.2015: brezplačne računalniške delavnice Simbioza 

- 4.6.2015: prejem naziva Simbioz@šola.  

- 4.3.2015: razglasitev rezultatov zimske poklicne mature 

- 10.3.2015: regijsko tekmovanje iz geografije v Slovenskih Konjicah 

-11.3.2015: 9. mednarodni sejem učnih podjetij v Celju  

- UP Pasji hotel d.o.o. je dosegel najboljše rezultate (1. mesto na mednarodnem nivoju, 1.   

  mesto za razstavni prostor in 3. mesto za osebje na državnem nivoju) 

- 20.3.2015: strokovna ekskurzija 4. letnikov pri internem delu mature geografije in 

zgodovine, ostali letniki so se istega dne udeležili koncerta Nuške Drašček  

- 30.3.-31.3.2015: dvodnevna strokovna ekskurzija logističnih tehnikov  

- 8.4.2005: državno tekmovanje iz ekonomije v Kranju 

- 10.4.2015: državno tekmovanje iz poslovne matematike in statistike v Kopru. 

- 14.4.2015: državno tekmovanje iz geografije v M.Soboti 

- 17.4.2015: smo gostili evropska poslanca Lojzeta Peterleta in Tanjo Fajon 

   Javna debata na temo evropsko leto za razvoj 2015 s sloganom »Naš svet, naše   

  dostojanstvo, naša prihodnost« z gostujočima evropskima poslancema Lojzetom Peterletom   

  in Tanjo Fajon 

-20.4.2015: strokovna ekskurzija Ekonomskih tehnikov v Budimpešto 

- 22.4.2015: Otvoritev šolskega recikliranega-zeliščnega vrta ob dnevu Zemlje 

- 18.4.2015: državno tekmovanje v angleščini Poliglot 

- 24.4.2015 inovacijski projekt Linz, strokovna ekskurzija 3. letnikov ekonomske gimnazije 

- 23.4.2015: varna vožnja v Španik centru 

- 17.4.2015: 13. državno tekmovanje iz logistike 

- 15.5.2015: medpredmetna ekskurzija Ostri vrh 

- 15.5.2015:Teden vseživljenjskega učenja - udeležitev prireditve »Dan slovenske vojske« in   

                    tematsko predavanje »Kako smo dobili državo« 

- 16.5.2015: športni dan Maraton treh src 

- 22.5.2015: predaja ključa dijakov zaključnih letnikov ter ulični ples četvorke 

- 28.5.2015 potopisno predavanje študentke Nastje Novak o Avstraliji, Maleziji in Singapurju. 

 

G. ravnatelj je predstavil tudi vzgojno-izobraževalne rezultate ob koncu pouka v zaključnih 

letnikih po posameznih oddelkih. Komentiral je uspeh posameznih oddelkov.  

 

Sklep št.3: 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.  

 

G. ravnatelj je starše seznanil s tem, 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.  

 

Izposojevalnina po oddelkih in programih je priloga zapisnika. Priloga so tudi seznami 

učbenikov in delovnih zvezkov po programih.  

 

Dijaki iz socialno šibkejših družin lahko vložijo vlogo za oprostitev izposojevalnine skrbnici 

učbeniškega sklada. 

 

 

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

drugih učnih gradiv za posamezni letnik.  

 

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 2014/15 začne ob 7.05 

uri. 

 

K tč. 8: 

 

Ravnatelj predstavi samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14 glede zadovoljstva 

dijakov s šolo in učitelji. Poudari, da je samoevalvacijsko poročilo zajemalo področja nalog, 

ki si jih je zadala komisija za kakovost v šolskem letu 2014/15. Pri predstavitvi rezultatov 

ankete prikaže še rezultate ankete v primerjavi s slovenskim povprečjem. V slovenskem 

povprečju so učitelji bili do sebe bolj kritični kot učitelji Ekonomske šole M.Sobote. Najvišja 

stopnja strinjanja dijakov s trditvami je opazna pri: dostopnosti učiteljev za pogovor, pravično 

ocenjevanje, upoštevanje predstavljenih kriterijev ocenjevanja znanja ter podajanje jasnih 

navodil pri samostojnem delu dijakov. 

 

V nadaljevanju ravnatelj povabi starše k evalvaciji dela učiteljev in šole še z njihove strani ter 

pove, da bodo vprašalnike za potrebe ocenjevanja dobili preko mailov. 

 

G. Lihtenvalner vpraša, kdaj bodo objavljeni razporedi ustnih izpitov na maturi. Ravnatelj 

pove, da bodo seznami objavljeni po končanih pisnih delih mature, in sicer na spletni strani 

šole. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17.10 uri. 

 

     Zapisnikar:                      Overitelja zapisnika:  Predsednik sveta staršev: 

 

mag. Evelina Katalinić          Vida Nemec              Vladimir Skuhala 

 

        Venčeslav Lihtenvalner 


