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Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

9000 Murska Sobota 

 

 

 

ZAPISNIK 

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

letu 2020/2021, ki je bila v četrtek, 8. 10. 2020, ob 15.30 uri v učilnici P11. 

 

 

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

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

Klavdija Vrečič. 

 

Predsednik Sveta staršev gospod Marko Slavič je pozdravil prisotne in predlagal naslednji  

 

dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in dokonstituiranje Sveta staršev 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Obravnava poročila realizacije Letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/20 

4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2020/21 

5. Imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠMS 

6. Vprašanja in pobude staršev 

 

Ravnatelj Darko Petrijan je predlagal dopolnitev dnevnega reda pod točko 5: Imenovanje 

predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠMS, Komisijo za kakovost ter UO šolskega sklada.  

 

Sklep: Navzoči so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

 

K. tč. 1 

 

Svet staršev je bil sklepčen, od 17 povabljenih, je bilo prisotnih 10 staršev. 

 

Ravnatelj Darko Petrijan je predstavil nove člane Sveta staršev, ki so jih starši posameznih 

oddelčnih skupnosti predlagali na roditeljskih sestankih: 1. A - Teodora Ošlaj, 1. C – Katica 

Gerenčer, 1. D – Denis Novak, 1. E – Nives Cajnko, 2. D – Marija Ostrič, 2. G – Maria Simona 

Černela in 4. C – Simona Maučec. 
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Sklep št. 1: Svet staršev se dokonstituira z novimi člani in sicer: 

 

Oddelek Predstavnik v svetu staršev 

1. A Teodora Ošlaj 

1. C Katica Gerenčer 

1. D Denis Novak 

1. E Nives Cajnko 

2. D Marija Ostrič 

2. G Maria Simona Černela 

4. C Simona Maučec 

 

K. tč. 2: 

 

G. Marko Slavič je na kratko povzel zapisnik prejšnje seje Sveta staršev. Člani Sveta staršev 

niso imeli pripomb na zapisnik.  

 

Sklep št. 2: Zapisnik 1. dopisne seje SS z dne 15. 6. 2020 se potrdi. 

 

K. tč. 3: 

 

Poročilo realizacije Letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/20 je predstavila gospa Cvetka 

Gomboc Alt. Na začetku šolskega leta 2019/20 je bilo vpisanih 285 dijakov, na koncu šolskega 

leta pa 278. Na šolo so se vpisali dijaki iz drugih šol in drugih izobraževalnih programov. Dijaki, 

ki so se izpisali, so se preusmerili v druge izobraževalne programe na drugih srednjih šolah ali 

pa so se zaposlili. Učna uspešnost ob koncu šolskega leta je bila naslednja: 1. letniki so bili 97,4 

%, 2. letniki 97,7 %, 3. letniki 98,7 % in 4. letniki 100 %. 

 

Od skupaj 278 dijakov je bilo na šoli ob koncu šolskega leta uspešnih 273 dijakov oz. 98,2 %. 

Neuspešnih je bilo 5 dijakov, kar predstavlja 1,8 % vseh dijakov. 

 

Vsi dijaki, ki so pristopili k zaključnemu izpitu v spomladanskem roku 2020, so le-tega tudi 

uspešno opravili. V jesenskem roku 2020 ni opravljal zaključnega izpita noben dijak. V 

spomladanskem roku je poklicno maturo opravljalo 26 dijakov. Maturo je uspešno opravilo 

vseh 26 dijakov oz. so bili 100 % uspešni. V programu ekonomski tehnik smo imeli eno 

diamantno maturantko. V programu ekonomska gimnazija je maturo opravilo 15 dijakov od 

skupno 18.  

 

Povprečna realizacija pouka je bila skupaj 98,47 %. Na nekoliko slabšo realizacijo pouka je 

vplivala tudi omejena možnost izvajanja obveznih izbirnih vsebin, saj se določene dejavnosti 

(strokovne ekskurzije in druge vsebine) na daljavo niso mogle izvesti. 

 

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

učiteljev: 

- 8 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju iz logike, 

- 1 srebrno priznanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 

- 5 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju iz nemščine in 1 srebrno priznanje na 

državnem tekmovanju iz nemščine, 

- 2 bronasti priznanji na šolskem tekmovanju iz angleščine POLIGLOT, 

- 8 bronastih priznanj in 3 srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz znanja 

geografije, 
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- 2 bronasti priznanji na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev, 

- 1. mesto za najboljši poslovni načrt, 

- ekipno 2. mesto na 15. Mednarodnem sejmu učnih podjetij, 

- ekipno 1. mesto in zlato priznanje na 16. mednarodnem festivale »Več znanja za več 

turizma« - "KUKU FESTIVAL - Pokukaj v Prekmurje", 

- 6 bronastih priznanj na 18. šolskem tekmovanju v znanju poslovne in finančne 

matematike ter statistike za srednje šole - EŠ MS, 

- 1 bronasto priznanje na 18. šolskem tekmovanju v znanju poslovne in finančne 

matematike ter statistike za srednje šole - EŠ MS. 

 

Dosežki na športnem področju: 

- 2. mesto v dvoranskem nogometu za dijake, 

- 1. mesto na področnem tekmovanju v malem nogometu za dijakinje srednjih šol 

Pomurja, 

- 3. mesto na področnem tekmovanju v košarki za dijake, 

- ekipno 3. mesto na regijskem tekmovanju v atletiki (dijaki), 

- ekipno 3. mesto na regijskem tekmovanju v atletiki (dijakinje), 

- 2. mesto na področnem tekmovanju v rokometu za dijake, 

- 4. mesto na področnem tekmovanju v odbojki za dijake, 

- 5. mesto na področnem tekmovanju v odbojki za dijakinje, 

- uvrstitev med 16 na državnem tekmovanju v badmintonu (1 dijak in 1 dijakinja), 

- 2. mesto na področnem tekmovanju v velikem nogometu, 

- 2. mesto dijakov na 54. Spominskem teku, 

- 2. in 3. mesto dijakinj na 54. Spominskem teku, 

- 1. mesto na področnem tekmovanju v rokometu za dijakinje, 

- 3. in 4. mesto na četrtfinalnem tekmovanju v rokometu, 

- 2. mesto dijakinj na regijskem tekmovanju v košarki. 

 

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa Covid-19, so se izvedla zvečjega zgolj šolska 

tekmovanja, mnogo državnih tekmovanj je odpadlo. 

 

Preko izvajanja različnih dejavnosti in dosežkov dijakov v šol. letu 2019/2020 je šola pridobila 

naslednje nazive: 

- Priznanje za RAZISKOVALNO ŠOLO, ki ga je podelila Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije, Regionalni center Murska Sobota. 

- CERTIFIKAT UČEČE SE ORGANIZACIJE, ki ga je podelila Life Learning 

Academia. 

 

V nadaljevanju je gospa Cvetka Gomboc Alt predstavila naslednje projekte: 

- Projekt ZDRAVA ŠOLA 

- Projekt Simbioz@ in Simbioz@ giba 

- Projekt Turistične zveze Slovenije – 17. Mednarodni festival Več znanja za več turizma 

- Projekt Erasmus+ 

- Projekt FORMATIVNO SPREMLJANJE 

- Projekt OBJEM  

- Projekt NAMA - POTI  

- Projekt ESS: PODVIG  

 

Gospod Marko Slavič je dal Poročilo LDN v razpravo in potrditev. 

Sklep št. 3: Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20 se potrdi. 



4 

 

K. tč. 4: 

 

Predlog Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2020/21 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 10 oddelkov in 7 skupin, skupaj vpisanih 303 dijakov. 

 

V nadaljevanju je predstavil prostorske in kadrovske pogoje, urnik zvonenja, izvajanje 

govorilnih ur in izvedbene predmetnike po posameznih izobraževalnih programih. Poudaril je, 

da so se tudi v tem šolskem letu zaradi racionalizacije poslovanja šole iskale najoptimalnejše 

variante izvedbe pouka s povezovanjem dijakov v kombiniranih oddelkih in skupinah. 

 

V LDN so določene OIV (obvezne izbirne vsebine) in ID (interesne dejavnosti), ki jih dijaki 

izberejo v skladu s svojimi interesi. 

 

V Letnem delovnem načrtu so zapisani tudi svetovni in nacionalni dnevi, ki jih bo šola 

obeležila, hkrati pa tudi šolski koledar, ki je določen s strani ministrstva. Terminski plan 

izvajanja PUD pri delodajalcu za dijake 2. E je 2. 12. 2020 – 12. 2. 2021, za dijake 3. E pa  

9. 2. 2021 – 19. 5. 2021. Dijaki 2. C, 3. C, 2. D, 3. D in 1. G bodo PUD pri delodajalcu začeli 

izvajati 31. 5. 2021 in ga zaključili 16. 6. 2021. 

 

Del Letnega delovnega načrta je tudi program dela z dijaki s posebnimi potrebami (trenutno jih 

je 28, 2 odločbi o usmeritvi sta še v postopku), program dela šolske svetovalne službe, program 

šolske knjižnice in šolskega sklada (proračun je okrog 7.000 EUR, iz katerega se financira 

nakup nadstandardne opreme, razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdajanje publikacije šole, 

ekskurzije socialno šibkim dijakom), dijaške skupnosti (predsednik je Viktor Utroša, mentorica 

Ana Sobočan). 

 

Šola bo za šolsko leto 2021/2022 predlagala razmestitev enega oddelka novega izobraževalnega 

programa tehnik varovanja – srednje strokovno izobraževanje.  

 

Predlagani znesek prostovoljnega prispevka staršev v šolski sklad bo 25 EUR, položnice 

pošiljamo v mesecu januarju 2021.  

 

V LDN so predstavljeni tudi projekti šole: Erasmus+ praksa v tujini, Eko šola, Zdrava šola, 

Projekt Turistične zveze Slovenije – 18. Mednarodni festival »Več znanja za več turizma«, NA-

MA poti, OBJEM, PODVIG, Formativno spremljanje, Šola ambasadorka Evropskega 

parlamenta, MUNERA 3. 

 

Nadalje je predstavljena organizacija malice. Dijaki 1. in 3. letnikov imajo organizirane tudi 

sistematične preglede, datumi le-teh trenutno še niso definirani. 

 

Predsednik se je ravnatelju zahvalil za predstavitev in povabil starše k vprašanjem in 

predlogom. 

 

Sklep št. 4: Svet staršev daje soglasje k predlaganemu LDN za šolsko leto 2020/21. 
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Ravnatelj Darko Petrijan je povedal, da Pravilnik o šolskem koledarju določa, da mora Svet 

staršev ob predhodnem soglasju učiteljskega zbora in dijakov dati soglasje za začetek pouka, 

če se pouk začne pred 8. uro zjutraj. Predlagal je, da bi tudi v tem šolskem letu s poukom začeli 

ob 7.05 uri. Razprave ni bilo. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev daje soglasje k predlogu pričetka pouka v šolskem letu 2020/21 ob 

7.05 uri. 

 

K. tč. 5: 

 

Ravnatelj je predstavil sestavo Sveta zavoda. V Svetu zavoda je 17 članov (3 predstavniki 

ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev srednje šole, 2 predstavnika delavcev VSŠ, 3 

predstavniki staršev dijakov, 2 predstavnika dijakov, 3 predstavniki študentov VSŠ ter 

predstavnik strateškega sveta VSŠ). Svet staršev mora izvoliti predstavnike staršev dijakov, ki 

bodo z mandatom pričeli decembra. 

 

Predsednik je pozval člane k evidentiranju kandidatov. Predlagani kandidati so bili: Marko 

Slavič, Tjaša Kos in Teodora Ošlaj. 

 

Svet je izvolil volilno komisijo v sestavi: Nives Cajnko (predsednica), Polona Rajsar (članica) 

in Sabina Seme (članica). Komisija je prevzela glasovalne lističe in izvedla tajno glasovanje. 

 

Vse oddane glasovnice (10) so bile veljavne (zapisnik glasovanja je priloga zapisnika). 

 
Sklep št. 6: V Svet zavoda EŠMS se kot predstavnike staršev dijakov imenujejo:  

 

Predstavniki staršev dijakov 

Marko Slavič 

Tjaša Kos 

Teodora Ošlaj 

 

Svet staršev je kot članico Komisije za kakovost predlagal Polono Rajsar. 

 

Sklep št. 7: Imenovana članica Komisije za kakovost je Polona Rajsar.  

 

Svet staršev je v UO Šolskega sklada predlagal Nives Cajnko in Sabino Seme. 

 

Sklep št. 8: Imenovani članici UO šolskega sklada sta Nives Cajnko in Sabina Seme. 

 

K. tč. 6: 

 

Pod točko vprašanja in pobude staršev s strani staršev ni bilo posebnih pobud. 

 

Starši so pohvalili organiziranost šole in izvedbo pouka na daljavo v prejšnjem šolskem letu. 

Ravnatelj je povedal, da ni bilo preprosto preklopiti izvajanje pouka na daljavo. V prvem tednu 

je bil velik poudarek na izobraževanju učiteljev. Urnik je bil prilagojen na način, da so imeli 

dijaki pri predmetih blok ure, kar pomeni, da so imeli na dan manj predmetov. To se je izkazalo 

za dobro odločitev. Ker vsi dijaki niso imeli dostopa do interneta, jim je šola to omogočila, 

nekateri dijaki pa so dobili tudi prenosni računalnik. Ravnatelj je povedal, da je šola še bolj 

pripravljena na morebitno ponovno preusmeritev pouka na daljavo. 
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Članica Sveta staršev je povprašala o možnosti uvrstitve 10 - prstnega slepega tipkanja tudi v 

program ekonomske gimnazije. Ravnatelj je podal odgovor, da se Obvladovanje tipkovnice 

izvaja tudi pri dijakih, ki obiskujejo ekonomsko gimnazijo in sicer v okviru OIV. V letošnjem 

šolskem letu se izvedba načrtuje v okviru Projektnega tedna v oktobru.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisnikar:        Predsednik sveta staršev: 

 

Klavdija Vrečič                Marko Slavič 

 

 

 

 

Priloge: 

- Lista prisotnosti 

- Zapisnik glasovanja predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠMS 


