
ZAPISNIK 
 

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

 

Seja Sveta staršev je potekala 13. 10. 2016 ob 16. uri. 

 

Prisotnost: prisotnost je razvidna iz liste prisotnosti, ki je priloga zapisnika. 

Prisotni so bili tudi: ravnatelj Darko Petrijan, namestnica ravnatelja Cvetka Gomboc Alt in svetovalni 

delavki Nataša Gomiunik in mag. Evelina Katalinić. 

 

Dnevni red je bil naslednji: 

1. Ugotovitev prisotnosti in dokonstituiranje Sveta staršev 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Obravnava analize Letnega delovnega načrta za šol. leto 2015/16 

4. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17 

5. Obravnava in sprejem dopolnitve Šolskih pravil. 

6. imenovanje predstavnikov staršev v svet zavoda EŠMS. 

7. Vprašanja in pobude staršev 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in dokonstituiranje Sveta staršev 

 

Predsednica sveta staršev Valerija Mes Forjan je pozdravila prisotne starše, ravnatelja, namestnico 

ravnatelja in svetovalno delavko. 

Prisotnih je bilo 12 staršev od 17, tako da je bil svet staršev sklepčen. 

Predlagala je razširitev dnevnega reda s  5. točko: obravnava in sprejem Šolskih pravil. 

Predstavila je nove člane, to so: iz 1. A Nives Cipot, iz 1. C Bojan Horvat, iz 1. D Milka Gumilar in iz 1. E 

Sabrina Kuzma. 

V novi sestavi je svet staršev sprejel prvi sklep. 

 

Sklep 1: Člani Sveta staršev soglasno dokonstituirajo Svet staršev z novimi člani. 

 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

 

Predsednica je prebrala zapisnik prejšnje seje. Predlagala je, zaradi prenehanja mandata gospe Mariji 

Merčnik, da bo nova overiteljica zapisnika Maja Mešič. 

Člani Sveta staršev so se s predlogom strinjali. 

 

Sklep 2: Člani Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik prejšnje seje. 

 

Sklep 3: Svet staršev potrdi overitelja zapisnika 1. seje Sveta staršev: gospo Melito Gruškovnjak in 

gospoda Viljema Kočarja. 

 

3. Obravnava analize Letnega delovnega načrta za šol. leto 2015/16 

 

Analizo LDN je predstavila gospa Cvetka Gomboc Alt. 

Na začetku šolskega leta 2015/16 je bilo vpisanih 300 dijakov, na koncu šolskega leta pa 292. 



Z učno uspešnostjo ob koncu šolskega leta smo bili zadovoljni: 4. letniki so bili 100% uspešni, 1. letniki 

94,2%, 2. letniki 95,5%  in 3. letniki 93,2%. 

Glede na zadnja šolska leta se je uspešnost v vseh letnikih  in posamezno po letnikih povečala. 

Po programih je najnižja učna uspešnost ob koncu pouka v programu trgovec. Nekatere ukrepe v 3. 

letniku smo že sprejeli. 

 

Na zaključnem izpitu so bili kandidati 100% uspešni, na spomladanskem roku na poklicni maturi so bili 

dijaki programa ekonomski tehnik prav tako 100 % uspešni. Dijaki programa logistični tehnik pa so 100 

%opravili maturo skupaj v spomladanskem in jesenskem roku. V programu ekonomski tehnik smo imeli 

tudi zlato maturantko. 

 

Realizacija pouka je bila skupaj 100,2%. 

 

Gospa Cvetka Gomboc Alt je nato predstavila tudi najpomembnejše dosežke naših dijakov in učiteljev: 

 Siva ekonomija mene briga: 1. in 3. mesto 

 1. mesto za najboljši poslovni načrt 

 Priznanje Raziskovalna šola 

 Projekt Izzivi za mlade: 1. in 2. mesto ter priznanje 

 Mednarodna turistična tržnica- zlato priznanje s projektom Načik kak ovačik... 

(dosežki so del Analite LDN šole 2015/2016, ki je dostopna na spletni strani šole) 

 

Ravnatelj je prikazal tudi spletno stran in zavihke, kjer najdejo vse te informacije, ki so bile 

predstavljene. 

 

Sklep 4: Svet staršev soglaša s poročilom Analiza realizacije LDN v šolskem letu 2015/16. 

 

4. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/17 

 

Predlog Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2016/17 je predstavil ravnatelj šole. Pojasnil je 

vizijo šole, predvsem željo, da bi postali središče odločnosti. Ena izmed razvojnih prioritet šole je 

povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja. V okviru tega smo na šoli že organizirali obiske v 

zunanjih institucija in na šoli. 

Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil organiziranost zavoda in številčno stanje dijakov po oddelkih v 

programih rednega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Dalje je opisal prostorske in kadrovske 

pogoje, urnik zvonenja in novosti v izvedbenem kurikulu v programih logistični tehnik (na področju 

poslovne logistike, šola želi omogočiti tudi opravljanje licence za viličarje) in programu trgovec 

(tehnologija komuniciranja). 

Prav tako so v Letnem delovne načrtu določene OIV (obvezno izbirne vsebine) in ID (interesne 

dejavnosti) ter športni dnevi. Ob tem je ravnatelj pojasnil tudi težave s prevozom na prvem športnem 

dnevu, ko je ena skupina dijakov dlje časa čakala na avtobus. 

OIV in ID bodo potekale tudi ob ponedeljkih 6. uro, vsak dijak se bo moral nekam vključiti. 

 

Ravnatelj je tudi povedal, da bosta potekala dva maturantska plesa: 14. 1. 2017 bo potekal ples za 4.a 

in 4.d v Hotelu Diana, 20. 1. 2017 pa za 4.c, 2.g in 3.e pa v organizaciji plesne šole Pingi. 

 

V Letnem delovnem načrtu so zapisani tudi svetovni dnevi, ki jih bodo obeležili, prav tako šolski 

koledar, ki je določen s strani ministrstva.  



V LDN šola predlaga pouka prost dan 2. 1. 2017, ki ga bo nadomestila 11. 2. 2017, ko bodo potekali 

informativni dnevi. Aprila 2017 pa bodo potekale tudi večdnevne ekskurzije 

 

Del LDN je tudi program dela z dijaki s posebnimi potrebami in program dela šolske svetovalne službe, 

program šolske knjižnice in šolskega sklada. Predlagani znesek prispevka staršev v šolski sklad bo 20 

eurov, prav tako smo predvidevali področja porabe. 

 

V predlogu vpisa za naslednje šolsko leta novih programov nismo predlagali. 

 

V LDN so predstavljeni tudi projekti šole: Erasmus +, Eko šola, Zdrava šola, Izzivi za mlade, Dvig poklicnih 

kompetenc učiteljev, Usposabljanje za samoevalvacijo. 

 

Predsednica se je ravnatelju zahvalila za predstavitev in povabila starše k vprašanjem in predlogom. 

 

Gospo V. Mes Forjan je zanimalo zapisano: posebna skrb bo namenjana delu z nadarjenimi dijaki. Ali 

jih tudi mi evidentiramo? 

Svetovalna delavka Nataša gomiunik je povedala, da je možno, predvsem na strokovnih področjih s 

pomočjo ocenjevalnih lestvic, splošna področja (testi sposobnosti in ustvarjalnosti) pa se že ugotavljajo 

v osnovni šoli. 

 

Sklep 5: Svet staršev daje soglasje k predlaganemu Letnemu delovnemu načrtu v šolskem letu 

2016/17. 

 

5. Obravnava in sprejem dopolnitve Šolskih pravil. 

 

Dosedanja pravila so veljala 5 let in so se strokovni delavci šole odločili za nekaj sprememb. 

Spremembe je predstavila Cvetka Alt Gomboc. 

Šola je predlagala naslednje spremembe: 

- o prepovedi prisotnosti pri pouku posamezne ure odloča učitelj, o prepovedi prisostvovanja pri pouku 

za ves dan odloči ravnatelj, na predlog učitelja ali razrednika 

 Tu so bili starši mnenja, da bi v tem primeru učitelj dijaka poslal v šolsko svetovalno službo. 

- učitelj lahko dijaku zaseže napravo (mobilni telefon, napravo za snemanje ipd.) in zadrži do koncu 

pouka na ta dan, lahko pa jo preda tudi staršem. 

Starši menijo, da lahko učitelj odvzeme in isti dan vrne. Prav tako ne vidijo težave v vdiranju v 

dijakovo zasebnost, če je odvzeti telefon na vidnem mestu. 

- snemanje ali slikanje dijaka ali učitelja z mobilnim telefonom 

- v primeru suma, da je dijak v vinjenem stanju kontaktiramo starše, ki dijaka odpeljejo domov 

 

Sklep 6: Svet staršev daje soglasje k dopolnitvam Šolskih pravil. 

 

Del šolskih pravil je tudi Hišni red, kjer je šola predlagala prepoved zvočnega in slikovnega snemanja 

dijakov ali zaposlenih na šoli. Dežurni dijaki morajo v času dežurstva opravljati svoje zadolžitve in ne 

smejo motiti pouka, prav tako ne smejo zapuščati šole. Dodali smo tudi pravila o obnašanju na 

strokovnih ekskurzijah, laboratorijskih vajah in pravila obnašanja na javnih prireditvah. 

 

Sklep 7: Svet staršev daje soglasje k dopolnitvam Hišnega reda. 

 



V šolskih pravilih o izrekanju vzgojnih ukrepov smo na novo dodali snemanje kot lažjo kršitev. Dopolnili 

smo tudi meje za neopravičeno izostajanje: do 10 ur neopravičene odsotnosti je lažja kršitev, do 20 

težja kršitev in do 35 ur najtežja kršitev šolskih pravil. 

 

Sklep 8: Svet staršev daje soglasje k dopolnitvam Šolskih pravil. 

 

6. Imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠMS 

 

S strani Sveta zavoda je Svet staršev prejel dopis, da poteče mandat sedanjim predstavnikom staršem 

v Svetu zavoda. Svet staršev je moral izvoliti 3 nove predstavnike. Predsednica je predstavila postopek. 

Svet je izvolil volilno komisijo: Nives Cipot, Bojan Horvat in Sabrina Kuzma. Ta je razdelila volilne liste. 

 

Člani Sveta zavoda predlagajo naslednje kandidate: Majo Mešič, Tatjano Gyergyek in Valerijo Mes 

Forjan. 

Vse oddane glasovnice so bile veljavne. Zapisnik je  

 

Sklep 9: Člani Sveta staršev soglasno imenujejo Majo Mešič, Tatjano Gyergyek in Valerijo Mes Forjan                       

za predstavnike staršev v Svetu zavoda EŠMS. 

 

7. Vprašanja in pobude staršev 

 

Predstavnica 3.D oddelka je postavila vprašanje glede športne vzgoje. Dijak, ki se ukvarja izven šole s 

športom in utrpi poškodbo, ali bi lahko v tem primeru upoštevali opravičilo starša. 

Podoben primer je izpostavila tudi predstavnica 1. A. 

 

Ravnatelj pove, da vsako opravičilo s strani staršev upoštevamo, lahko se dogovorimo v teh primerih, 

da starši napišejo opravičilo. Zdravniki napišejo opravičilo nad 5 dni odsotnosti dijaka od pouka. 

 

Starši so dopolnili tudi upravni odbor Šolskega sklada, saj je enemu članu prenehal mandat. 

 

Sklep 10.: Svet staršev soglasno potrdi Nives Cipot za novo članico UO ŠS. 

 

Svet staršev je bil zaključen ob 18.35 uri.  

 

Zapisničarka: Nataša Gomiunik 

 

 

Overitelja zapisnika: 

Melita Gruškovnjak 

 

Viljem Kočar. 

 

 

Predsednica Sveta staršev: Valerija Mes Forjan 

 


