
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 

Ekonomske šole Murska Sobota v šolskem letu 2021/22 
 

Čas in kraj: torek, 31. 5. 2022 ob 16.00, v učilnici N34 

Prisotnost: priloga lista prisotnosti.  

Prisotnih je 9 staršev, 9 pa jih je odsotnih. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3. Pregled aktivnosti od zadnje seje 

4. Dosežki dijakov in vključenost v okolje 

5. Soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv 

6. Soglasje k pričetku pouka v šolskem letu 2022/23 

7. Seznanitev z delovanjem Šolskega sklada v letu 2021 

8. Pobude in vprašanja 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

K točki 1 

Svet staršev ni bil sklepčen. Ravnatelj je predlagal, da prisotne seznani z vsebino posameznih 

točk dnevnega reda. V dopisni seji bi pa potem glasovali še o dopolnitvi dnevnega reda, kjer 

ravnatelj predlaga dopolnitev s točko 8: Seznanitev z rezultati ankete o zadovoljstvu s šolsko 

prehrano, pobude in vprašanja potem uvrstimo pod točko 9. 

 

Sklep 1: Starši potrdijo dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko Seznanitev z rezultati ankete 

o zadovoljstvu s šolsko prehrano. 

 

Zapisnik je pisala Nataša Gomiunik. 

 

K točki 2 

Ravnatelj je predstavil zapisnik 1. seje sveta staršev. Starši na zapisnik niso podali pripomb. 

 

Sklep 2: Starši potrdijo zapisnik prejšnje seje. 

 

K točki 3 in točki 4 

Cvetka Gomboc Alt je predstavila pregled dogodkov od  septembra do maja. Predstavila je 

športne aktivnosti, aktivnosti v okviru projektov, obeležitev različnih svetovnih dni in dosežke 

dijakov na različnih tekmovanjih. 

Do konca pouka dijake posameznih oddelkov čaka še nekaj ekskurzij, športnih aktivnosti, 

trenutno poteka matura, pričel se bo zaključni izpit, predstavitev slovenske vojske. 

 

Sklep 3: Svet staršev se seznani z aktivnostmi šole in dosežki dijakov ter vključenostjo šole v 

okolje. 

 



K točki 5 

Pregled delovnih zvezkov in učbenikov je predstavila šolska knjižničarka Jana Merica. Za 

posamezne programe in letnike so seznami objavljeni na šolski spletni strani UČBENIŠKI SKLAD 

| Ekononska šola Murska Sobota (ekonomska-ms.si). 

 

Povedala je, da so učitelji matematike za 1. letnik programa ekonomska gimnazija predlagali 

nabavo in uporabo zbirke nalog. Ker ima zbirka elemente delovnega zvezka, ga lahko uvrstimo 

v učbeniški sklad, če dijaki ne bodo v gradivo pisali. 

Uvedli bomo tudi novost glede naročilnic. Trenutno je tako, da ko dijak izpolni naročilnico, se 

prijavi v učbeniški sklad. Predlagamo, da dijaki ob vstopu v izobraževanje izpolnijo naročilnico, 

ki velja do konca šolanja. Lahko pa se za posamezno šolsko leto dijak/dijakinja tudi odjavi. 

 

Gospa Melita Šnurer (predstavnica staršev 1. c) je postavila vprašanje glede učbenikov za 2. 

letnik v programu ekonomski tehnik v naslednjem šolskem letu. Zanimalo jo je, ali bodo dijaki 

morali kupiti nove učbenike pri angleščini in nemščini. Gospa Jana Merica pove, da bodo 

učbeniki tukaj novi, vendar samo za novince - dijake 1. letnika v šol. letu 2022/23. 

 

Sklep 4: Svet staršev soglaša s skupno nabavno ceno del. zvezkov in učbenikov. 

 

K točki 6 

 

Pravilnik o šolskem koledarju predvideva začetek pouka ob 8. uri.  

Pri nas se pouk začne ob 7. 05. Ravnatelj predlaga, da starši izrazijo mnenje o začetku pouka 

ob 7.05. 

 

Sklep 5: Svet staršev soglaša s pričetkom pouka ob 7. 05 v šolskem letu 2022/23. 

 

K točki 7  

31. 5. ob 15. 30 je potekala tudi seja Šolskega sklada. Zaključke je predstavila gospa Cvetka Alt 

Gomboc. 

V šolskem letu 2021/22 starši niso prejeli položnic za prostovoljni prispevek, saj se je nekaj 

sredstev preneslo iz prejšnjega šolskega leta. Večina tekmovanj je potekala na daljavo, zato so 

tukaj odpadli stroški prevoza. 

Iz šolskega sklada šola krije prevoze na tekmovanja, material za dijaško skupnost, oddaje Mladi 

val. 

 

Sklep 6: Svet staršev se seznani z delovanjem Šolskega sklada v l. 2021. 

 

K točki 8 

Januarja 2022 smo izvedlo spletno anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Sodelovalo 144 

dijakov. 86,5% dijakov je vsejedcev, 4 dijaki so vegetarijanci, 2 ne jesta svinjskega mesa. 6 pa 

jih ima laktozno intoleranco. 

54% dijakov poje prvi obrok v šoli. Dijaki so najbolj zadovoljni z odnosom osebja, prostorom 

za malico in časom za malico. Slabše so ocenili število razpoložljivih menijev, želijo si bolj 

http://www.ekonomska-ms.si/ucbeniski-sklad/
http://www.ekonomska-ms.si/ucbeniski-sklad/


pestro in kakovostno prehrano ter bolj okusno (več začimb). Želijo tudi možnost toplih 

napitkov v zimskih mesecih 

52,5% dijakov pozna priporočila zdrave prehrane, na način prehranjevanja pa najbolj vplivajo 

družina in prijatelji/sošolci. Najbolje ocenjena malica je pečen piščanec z mlinci, sledi 

hamburger in banana. Dušeno zelje s kotletom, bujta repa in sladke testenine pa so hrana, ki 

jo najmanj radi jejo. 

 

V tem šolskem letu smo spremljali tudi količino zavržene hrane. Zavržejo najpogosteje priloge, 

juho, zelenjavo. Vzrok je, da gre za hrano, ki je ne marajo ali ni dobrega okusa. Na začetku je 

bilo dijakom neprijetno tehtati zavrženo hrano, so pa s tem dobili vpogled, koliko in kaj 

zavržemo na šoli. 

Gospa Teodora Ošlaj (predstavnica staršev 2. a) predlaga, da dijaki sproti delilcu hrane povejo, 

da jim dajo na krožnik določene hrane manj ali več. 

 

Sklep 7: Svet staršev se je seznanil z rezultati ankete o zadovoljstvu dijakov s šolsko prehrano. 

 

 

K točki 9 

 

Gospa Teodora Ošlaj je prosila za pojasnitev glede prevoza v okviru abonmaja. Pobiral se je 

denar za prevoz in abonma. Ker nekateri dijaki niso šli, se je cena za prevoz za tiste, ki so šli 

občutno zvišala. 

Se je pa za en prevoz pobralo vnaprej 6 eur, vrnjeno pa je bilo 1,5 eur. Predlaga, da se za prevoz 

denar pobere vnaprej. Ali pa dijak, ki ne gre, najde zamenjavo, ki potem krije te stroške. 

Ravnatelj pove, da bo prosil za pojasnitev mentorico abonmaja na naši šoli. 

Izpostavi tudi  težavo s sklepčnostjo na svetu staršev. Za predstavnike bo pripravila dopis, ki 

ga bo potem ravnatelj poslal predstavnikom preko elektronske pošte. 

Gospa Ošlaj poda tudi pripombo glede pogoste spremembe urnika. Ravnatelj pove, da gre 

ponavadi za manjše sprememb, zaradi različnih aktivnosti na šoli. 

Predstavnica 1. G () pove, da so dijaki v mesecu aprilu imeli precej lukenj v urniku. 

Ravnatelj na koncu še pove, da šolo čakajo vzdrževalna dela, večji zalogaj bo prenova celotne 

strehe. Izvedli smo tudi vajo – AMOK situacijo.  

Ravnatelj prosi starše, da sproti pokličejo, če zaznajo kakšne težava ali imajo pripombe in 

vprašanja.  

 

Seja se je zaključila ob 17. 45. 

 

 

Zapisnikar:        Predsednica sveta staršev: 

Nataša Gomiunik       Teodora Ošlaj 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti 

- predstavitev dosežkov 



 

 


