
ZAPISNIK 

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

letu 2014/2015, ki je bila v torek, 10. 2. 2015 ob 16. 15 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 v 1. ocenjevalnem obdobju 

4. Rezultati v 1. ocenjevalnem obdobju 

5. Vprašanja in pobude. 

6. 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 17 staršev.  

Opravičeno odsotni so bili: Darja Meolic, Danica Kerec, Marija Merčnik, Cvetka Horvat, 

Marija Čontala in Jana Bučar . 

 

G. Skuhala predlaga za overitelja zapisnika go. Valerijo Mes Forjan in g. Venčeslava 

Lihtenvalnerja.  

 

SKLEP št. 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili za overitelja zapisnika go. Valerijo Mes 

Forjan 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: 

G. ravnatelj, Darko Petrijan je predstavil aktivnosti, ki so se odvijale od septembra 2014 do 

januarja 2015, na katerih so sodelovali dijaki in učitelji šole.  

(glej prilogo).  



Poudaril je dosežke naših dijakov (Mednarodni festival Več znanja za več turizma, šahovsko 

tekmovanje, tekmovanje v streljanju z zračno puško) in opaznejše prireditve in dogodke, ki so 

se odvijali na šoli. 

 

Ravnatelj je povedal, da imamo možnost nadaljevati s poučevanjem tujih jezikov na dveh 

nivojih, tako da bodo dijaki imeli možnost v 2. ocenjevalnem obdobju delati v manjših 

skupinah. 

 

K tč. 4: 

 

G. ravnatelj je predstavil vzgojno-izobraževalne rezultate ob koncu 1. ocenjevalne 

konference, ki se je zaključila 16. 1. 2015. 

 

Po oddelkih je bila uspešnost sledeča: 

1. Ekonomska gimnazija:  

1. a 71, 4%, 2. a 68, 8%, 3. a 56, 7%, 4. a 55%, 4. b 38, 9% 

2. Ekonomski tehnik:  

1. c 83, 3% (ostaja za enkrat ločen oddelek, jih nismo združili z 1. d, imajo pa trenutno 

nadomestno razredničarko Natašo Šiplič Šiftar), 2. c 56, 5%, 3. c 43, 8%, 4. c 42, 9% 

3. Logistični tehnik:  

1. d 60% (živahen razred, pri 2. tujem jeziku jih bomo po počitnicah ločili in bodo 

delali v manjši skupini), 2. d 48,3%, 3. d 54,5%, 4. d 42, 9%  

4. Trgovec:  

1. e 20%, 2. e 38, 9%, 3. e so bili na praktične usposabljanju, 1. redovalno konferenco 

imajo marca 

5. Ekonomski tehnik- pti:  

1. g 50%, 2. g 18, 2% 

 

Ravnatelj pove, da je dobil predlog za menjavo učiteljice v oddelku 2.g. Menjati učitelja ob 

polletju ni možno. Povedal je, da je bil dvakrat prisoten pri pouku in bo še spremljal pouk. V 

urnik smo dodali ločeno dodatno uro. Težava je v pomanjkljivem predznanju. Danes je prišlo 

tudi do primera, ko je dijak odšel od pouka zaradi ocenjevanja. Hujših vzgojnih težav nismo 

zaznali. Dva dijaka smo izključili iz šole. 

 

Predstavil je tudi predloge in ukrepe za izboljšanje učnega uspeha dijakov, med katere sodi 

pomoč dijakom z učnimi težavami, redno obravnavanje konkretne problematike oddelkov, 

sprotno sodelovanje  s starši, zmanjšati izostajanje od pouka, izboljšati delanje domačih nalog, 

svetovanje o učenju, nudimo jih govorilne ure in dodatni pouk, poskušamo nuditi aktualne 

teme. Opažamo tudi, da se manj odločajo za sodelovanje v obšolskih dejavnostih. 

 

Pokazal je tudi Vprašalnik za dijake. Dijaki bodo ocenjevali učitelja, medosebne odnose s 

sošolci in zadovoljstvo s šolo. 

 

K tč. 5: 

 

Ravnatelj je predstavil finančno stanje Šolskega sklada. 

Skupaj je sklad prejel 4260 eurov, od tega so v sklad 3330 eurov prispevali starši, ostalo 

donatorji. 



Iz sklada financiramo različne nadstandardne dejavnosti, projektne dneve, raziskovalne 

dejavnosti in po sklepu staršev tudi pomoč socialno šibkim dijakom. 

 

Prispevek staršev bo v tem letu 20 eurov, prispevek bo pa možno plačati v dveh obrokih po 10 

eurov. 

 

Gospod Vladimir Skuhala je predlagal staršem 3. letnika, da se že zdaj organizirajo glede 

maturantskih plesov, da bo morda vključeno več dijakov. V njihovem oddelku je manjkalo 

kar 9 dijakov. 

Ravnatelj je povedal, da se na ceno težko vpliva. Če organiziramo ples v dvorani, obstaja 

možnost prijave zaradi točenja alkohola. 

 

Starši 4. letnikov menijo, da je bila hrana to leto dobra.  

 

 

Starši niso imeli drugih vprašanj in pobud.  

 

 

Sestanek se je končal ob 17. 20 uri. 

 

 

Zapisnikar:        Predsednik sveta staršev: 

Nataša Gomiunik              Vladimir Skuhala 

 

 

Overitelja zapisnika: 

 

Melita Gruškovnjak 

 

 

Venčeslav Lihtenvalner 


