
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 
EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE 

 
 
1. seja Sveta staršev je potekala 17. 10. 2017. Pričela se je ob 16. 10 uri.  
 
Prisotnost: je razvidna iz liste prisotnosti, ki je priloga zapisnika. 
Prisotni so bili tudi: ravnatelj Darko Petrijan, namestnica ravnatelja Cvetka Gomboc Alt in 
svetovalna delavka Nataša Gomiunik. 
 
Dnevni red: 
 1. Ugotovitev prisotnosti in dokonstituiranje Sveta staršev 
 2. Imenovanje predsednika in namestnika Sveta staršev 
 3. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
 4. Obravnava analize Letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17 
 5. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18 
 6. imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠMS 
 7. Vprašanja in pobude staršev 
 
K tč. 1: Ugotovitev prisotnosti in dokonstituiranje Sveta staršev 

 
Ravnatelj je pozdravil navzoče. Pove, da seje vodi predsednik sveta staršev, ker pa je predsednici 
Sveta staršev Valeriji Mes Forjan potekel mandat, je potrebno izvoliti novega predsednika. Do 
izvolitve predsednika bo sejo vodil ravnatelj. 
 
Ravnatelj je predlagal dnevni red seje, ki so ga starši soglasno sprejeli. 
 
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red seje.  
 

Predstavil je nove člane, to so: 1. A Slavič Marko, 1. C Jančar Stanislav, 1. D Rajsar Polona in 1. E 
Lenarčič Martina. Prosil je, da se tudi sami na kratko predstavijo. 
 
K tč. 2: Imenovanje predsednika in namestnika Sveta staršev 
 
Ravnatelj je povedal, da bodo v nadaljevanju morali izvoliti še enega predstavnika v Svet zavoda. 
Dve predstavnici ostajata, to sta Tatjana Gyergyek in Maja Mešič. Še pred tem pa je svet prosil, da 
predlagajo kandidate za predsednika. 
Starši so predlagali naslednje kandidate: Majo Mešič in Stanislava Jančarja. Gospa Mešič se je 
kandidaturi odpovedala. 
Z 9 glasovi ZA in 1 zadržanim so izvolili gospoda Stanislava Jančarja za novega predsednika sveta. 
Namestnica ostaja gospa Tatjana Gyergyek. 
 
Sklep št. 2: Za predsednika Sveta staršev se imenuje gospod Stanislav Jančar. 
 
K tč. 3: Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 
Vodenje seje je prevzel novoimenovani predsednik sveta. Ravnatelj je prebral zapisnik. Predsednik 
je zapisnik predal v obravnavo, starši so ga soglasno potrdili. 
 



Sklep št. 3: Potrdi se zapisnik prejšnje seje. 
 
K tč. 4: Obravnava Analize realizacije Letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17 
 
Analizo/poročilo realizacije LDN je predstavila gospa Cvetka Gomboc Alt. 
Na začetku šolskega leta 2016/17 je bilo vpisanih 247 dijakov, na koncu šolskega leta pa 246. Na 
šolo so se vpisali tudi posamezni dijaki iz drugih šol in drugih izobraževalnih programov.  
Učna uspešnost ob koncu šolskega leta je bila naslednja: 1. letniki so bili 95, 9%, 2. letniki 97%, 3. 
letniki 90, 9% in 4. letniki so bili 100% uspešni. 
 
Na zaključnem izpitu so bili kandidati 100% uspešni, na spomladanskem roku na poklicni maturi so 
bili dijaki programa ekonomski  in logistični tehnik prav tako 100 % uspešni. V programu 
ekonomski tehnik smo imeli tudi dve zlati maturantki. V programu ekonomska gimnaziaj je maturo 
opravilo 11 dijakov od 16. 
 
Realizacija pouka je bila skupaj 107,3%. 
 
Gospa Cvetka Gomboc Alt je nato predstavila tudi najpomembnejše dosežke naših dijakov in 
učiteljev: 

 6 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju iz logike 

 6 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju iz diabetesa in 6 bronastih priznanj na 
državnem tekmovanju iz diabetesa  

 priznanje za najboljši poslovni načrt podjetja PER-FUMUM DAS v okviru ŠPIC-a svojili 1 
srebrno in 2 bronasti priznanji na šolskem tekmovanju iz nemškega jezika 

 1 srebrno in 2 bronasti priznanji na območnem tekmovanju iz Cankarjevega priznanja 

 2 bronasti priznanji na regijskem tekmovanju IATEFL 

 1. mesto in 2 zlati priznanji na Mednarodni turistični tržnici "Več znanja za več turizma" s 
projektom Malo gor, malo dol - z igro do potepanja po Prekmurju 

 4 bronasta priznanja na šolskem tekmovanju iz angleščine Poliglot 

 z učnim podjetjem BUŠ, d.o.o. so na 11. mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju dijaki 
3.c oddelka dosegli 3. mesto na mednarodnem nivoju in 2. mesto na državnem nivoju 

 priznanja za sodelovanje v projektu "Aktivacija mladih talentov v Pomurju - razvoj 
poslovnih idej in njihov preizkus v praksi" 

 2 srebrni in 2 bronasti priznanji na 18. državnem tekmovanju iz znanja ekonomije 

 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz geografije 

 6 bronastih priznanj na državnem tekmovanju iz zgodovine  

 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti priznanji na 41. državnem tekmovanju v tehniki prodaje 

 2 zlati in 2 srebrni priznanji ter ekipno 3. mesto na 19. državnem tekmovanju iz znanja 
računovodstva 

 bronasto priznanje na 51. državnem tekmovanju iz kemije 

 3. mesto na višjem težavnostnem nivoju na 15. državnem tekmovanju iz logistike 

 ekipno 3. mesto na srednješolskem tekmovanju v atletiki  

 ekipno 4. mesto v štafetnem teku pomurskih srednjih šol 

 2. mesto na področnem tekmovanju v malem nogometu za dijake srednjih šol Pomurja 

 3. mesto v okviru zimske lige v ženskem dvoranskem nogometu. Mentorji: učitelji športne 
vzgoje naziv Raziskovalna šola v okviru ZOTKS Murska Sobota 

 v okviru Life Learning Academia smo prejeli certifikat Učeče se organizacije  
 



Ravnatelj je poudaril, da je za dosežke potrebna pripravljenost dijakov za sodelovanje in mentorjev 
za dodatno strokovno delo. Poleg pouka se mu zdi pomembno tudi udejstvovanje dijakov pri 
različni interesnih dejavnostih, kjer lahko razvijajo različne veščine in kritično razmišljanje. 
 
Dalje je Cvetka Gomboc Alt predstavila projekt Uvajanja izboljšav in samoevalvacije, skozi katerega 
smo in bomo še naprej razvijali dva cilja. To sta povezovanje teoretičnega in praktičnega 
izobraževanja ter razvijanje učnih in delovnih navad. Prikazala je tudi dva posnetka, ki prikazujeta 
delo dijakov na praksi v tujini in na področju turizma. 
 
Predsednik sveta je pohvalil dosežke šole in realizacijo pouka, ki je celo nad 100%. Ravnatelj je 
pojasnil, da se z organizacijo nadomeščanj trudimo, da pouk ne odpada. Prav tako je pojasnil nekaj 
ukrepov, ki smo jih izvajali: pomoč dijakom z učnimi težavami, učenje učenja, sodelovanje s starši, 
razvijanje bralne in matematične pismenosti, nadomestni razredniki, dodatni in dopolnilni pouk. 
 
Sklep št. 4: Sprejme se poročilo realizacije LDN za šolsko leto 2016/17. 
 
K tč. 5: Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18 
 
Predlog Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2017/18 je predstavil ravnatelj šole. Pojasnil 
je vsebino LDN, vizijo šole in temeljne razvojne prioritete šole: povezovanje teoretičnega in 
praktičnega znanja, razvijanje učnih in delovnih navad ter razvoj naravoslovne, matematične in 
bralne pismenosti. 
Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil organiziranost zavoda in številčno stanje dijakov po oddelkih 
v programih rednega izobraževanja in izobraževanja odraslih. V rednem izobraževanju imamo 5 
oddelkov in 12 skupin, skupaj 247 dijakov. 
 
V nadaljevanju je opisal prostorske in kadrovske pogoje, urnik zvonenja, izvajanje govorilnih ur in 
izvedbene predmetnike. 
Prav tako so v LDN določene OIV (obvezno izbirne vsebine) in ID (interesne dejavnosti); to so 
športni dnevi, predstave, strokovne ekskurzije. Dijaki izbirajo tudi med interesnimi dejavnostmi po 
prosti izbiri. 
 
Nadstandardni program šola ne financira, pomaga pa pri organizaciji. K temu štejemo maturantski 
ples in maturantski izlet. Ravnatelj je tudi povedal, da bo maturantski ples potekal 20. 1. 2018 v 
Hotelu Diana. 
 
V Letnem delovnem načrtu so zapisani tudi svetovni dnevi, ki jih bo šola obeležila, prav tako šolski 
koledar, ki je določen s strani ministrstva. Dijaki 2. e odhajajo na PUD 12. 2. 2018, dijaki 3. E pa 5. 2. 
2018. 
Del LDN je tudi program dela z dijaki s posebnimi potrebami (trenutno jih je 18), program dela 
šolske svetovalne službe, program šolske knjižnice in šolskega sklada (proračun je okoli 6500 EUR, 
financirajo se nadstandardni programi in oprema za dijake, projekt Jabolko v šoli, sofinancirajo se 
ekskurzije socialno šibkih dijakov), dijaške skupnosti (predsednica je Lara Seredi, mentorica 
Barbara Baler). 
 
Šola bo za šolsko leto 2018/2019 predlagala razmestitev enega oddelka novega izobraževalnega 
programa gradbeni tehnik- srednje strokovno izobraževanje. 
 
Predlagani znesek prostovoljnega prispevka staršev v šolski sklad bo 20 eurov, položnice pošiljamo 



v mesecu januarju. 
V LDN so predstavljeni tudi projekti šole: Erasmus+ praksa v tujini, Eko šola, Zdrava šola, Izzivi za 
mlade, Dvig poklicnih kompetenc učiteljev, Usposabljanje za samoevalvacijo, projekt TZS, Aktivno 
državljanstvo- Moja prihodnost. 
 
Dalje je predstavljena organizacija malice. Ugotavljamo da je na malico prijavljenih 230 dijakov, še 
posebej jih opozarjamo na pravočasno odjavo malice. 
Dijaki 1. in 3. letnikov imajo organizirane tudi zdravstvene preglede. V tem šolskem letu bodo 3. 
letniki imeli tudi zobozdravstvene preglede. 
 
Predsednik se je ravnatelju zahvalila za predstavitev in povabila starše k vprašanjem in predlogom. 
 
 
Sklep št. 6: Daje se soglasje k predlaganemu Letnemu delovnemu načrtu SšiG za šolsko leto 
2017/18. 
 
K tč. 6: Imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠMS 
 
V Svetu zavoda je 17 članov, od tega 3 predstavniki staršev dijakov. Svet staršev mora izvoliti 1 
novega predstavnika. 
Predlagani kandidat je g. Stanislav Jančar, ki je tudi podal soglasje h kandidaturi. 
Svet je izvolil volilno komisijo: Marko Slavič, Bojan Horvat in Sabrina Kuzma. Ta je razdelila volilne 
liste. Glasovanje je potekalo tajno. 
Vse oddane glasovnice so bile veljavne. 
 
Sklep št. 7: Člani Sveta staršev soglasno z 9 glasovi ZA imenujejo Stanislava Jančarja za 
predstavnika staršev v Svetu zavoda EŠMS. 
 
 
K tč 7: Vprašanja in pobude staršev 
 
Predstavnica 2. E oddelka je postavila vprašanje glede PUD. V trgovini niso bili obveščeni, da 
prakse ne organizira prof. Jožef Rituper. Ravnatelj je povedal, da je z novim šolskim letom 
organizatorica PUD učiteljica Majda Svetec in da je šola s tem obvestila vse potencialne 
delodajalce.  
Glede matematike je izpostavila, da profesorica Stanislava Varga ne razloži zadovoljivo snovi in da 
dijaki ne razumejo njene razlage. Ravnatelj pove, da bo z učiteljico opravil razgovor in spremljavo 
pouka v razredu. 
Podobno situacijo je izpostavil tudi predstavnik 2. C oddelka. Pove, da situacija vpliva na dijake. 
 
Predstavnik 3. C je povedal, da kuhar s strani OŠ Bogojina ni dal  malice hčerki, ki se je evidentirala, 
malico pa je želela dati prijatelju. Ravnatelj je povedal, da bo informacijo preveril v šolski kuhinji.  
 
Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 18.25 uri.  
 
Zapisničarka: Nataša Gomiunik     Predsednik: Stanislav Jančar 


