
ZAPISNIK 
 
3. seje Sveta staršev Srednje šole in gimnazije, Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bila  v 
torek, 13.6.2017, ob 16. uri v učilnici N34. 
 
Prisotnost članov Sveta staršev je razvidna iz liste prisotnosti in je priloga zapisnika. 
 
Predsednica Sveta staršev, gospa Valerija Mes Forjan, pozdravi prisotne ter predlaga  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 šolskem letu 2017/18 
7. Vprašanja in pobude staršev 

 
K tč. 1)  
Predsednica Sveta staršev na podlagi liste prisotnih ugotovi, da je svet staršev sklepčen. Od 17 
povabljenih staršev jih je prisotnih 9. Dva starša sta se opravičila. Lista prisotnosti je priloga k 
zapisniku. 
 
K tč. 2)  
Gospa Valerija Mes Forjan predstavi povzetek zapisnika s prejšnje seje Sveta staršev.  
 
SKLEP:   
Zapisnik prejšnje seje sveta staršev je s strani članov sveta potrjen.  
Potrdijo tudi overiteljici zapisnika gospo Tatjana Kramar in gospo Darjo Meolic. 
 
 
K tč. 3 in 4)  
Ravnatelj Darko Petrijan predstavi aktivnosti šole od zadnje seje Sveta staršev (glej Prilogo). 
Posebej izpostavi: v mesecu februarju smo imeli predstavo in razgovor z igralcem in 
režiserjem, športna tekmovanja, v angleščini, delavnice v okviru Simbioze, dobili smo dve zlati 
priznanji in 1. mesto na Več znanja na več turizma, izvedli smo pustno rajanje, udeležili smo se 
Dialoga med državljani, udeležili smo se mednarodnega sejma učnih podjetij, obeležili smo 
Gregorjevo, svetovni dan poezije, se udeležili tekmovanja iz ekonomije, poslovne matematike 
in statistike, področnega tekmovanja v namiznem tenisu, državnega tekmovanja iz geografije 
zgodovine, tehnike prodaje, računovodstva, obiskala nas je Marija Sreš, izvedli smo ekskurzije 
v Ljubljano, Dunaj, Prago-Dresden in München, udeležili smo se državnega tekmovanja iz 
kemije, obeležili smo dan Evrope, izvedli srednješolsko tekmovanje iz atletike in se udeležili 
državnega tekmovanja, udeležil smo se tekmovanja iz logistike, sodelovali na Ekonomijadi, 
dijakinja 4. c je prejela referenco za izjemne dosežke v različnih projektih, šola pa potrdilo 
učeča se organizacija Learning Brand 
 



 
K tč. 5)  
Ravnatelj predstavi ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po posameznih letnikih in 
programih. 
Starše seznani tudi s seznamom učbenikov, ki jih dijaki prejmejo v učbeniškem skladu in 
možnostjo oprostitve plačila. 
 
SKLEP:  
Svet staršev poda soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 
šolsko leto 2017/2018. 
 
K tč. 5)  
Ravnatelj seznani starše s pravilnikom o šolskem koledarju z vsebino naslednje seje Sveta 
staršev. S strani staršev ni bilo podanih nobenih vprašanj in pobud.  
 
SKLEP:  
Sveta staršev poda soglasje k pričetku pouka v šolskem letu 2017/18 ob 7. 05 uri. 
 
K tč. 6)  
Predsednica sveta staršev povabi starše, da podajo svoja mnenja ali vprašanja. 
Ravnatelj pove, da rešujejo težave pri matematiki v oddelku 1.a. Učiteljica je ob pričetku 
šolskega leta opravila diagnostični test, ki je pokazal, da nekateri dijaki izstopajo po uspešnosti, 
so pa dijaki, ki so v osnovni šoli dosegali dobre ocene, na testu dosegli nižji rezultat. Dogovorili 
so se za dodatne govorilne ure in prestavitev poprave pisne naloge. 
Tudi v zaključnih letnikih smo se soočali z učno neuspešnostjo pri matematiki. 
V tem šolskem letu smo uvedli univerzalno uro, ki je potekala 6. uro vsak drugi ponedeljek.  
V šolskem letu bo potekala praksa v tujini v Angliji in na Portugalskem. 
Izvajamo kar nekaj projektov, s katerimi bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 
 
Ravnatelj in predsednica se zahvalita vsem za sodelovanje v tem šolskem letu. 
Sestanek je bil zaključen ob  17.05 uri 
 

 
       Zapisnikar:                              Predsednica sveta staršev: 
Nataša Gomiunik                                          Valerija Mes Forjan 

 
    

Overiteljici zapisnika: 
-  

 


