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Z A P I S N I K 

 

 

7. seje Sveta zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bila  14. marca 2022 ob 16.00 uri v 

učilnici N8 na Višji strokovni šoli. 

 

 

Predsednica sveta zavoda pozdravi prisotne člane sveta zavoda, direktorja doc. dr. Bena 

Klemenčiča, ravnatelja SŠG Darka Petrijana, sindikalno zaupnico Natalijo Bračun in 

računovodkinjo Rose Mari Banfi ter predlaga dnevni red: 

 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda z dne 28. 2. 2022. 

3. Obravnava in sprejem Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta Ekonomske šole 

Murska Sobota za leto 2022 - verzija I.  

4. Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Ekonomske šole Murska Sobota in ravnatelja 

Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije. 

5. Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda. 

 

 

Ad 1) Predsednica sveta zavoda je ugotovila, da je svet zavoda sklepčen. Na seji je bilo 

prisotnih 10 članov sveta zavoda, ki imajo glasovalno pravico, kar je razvidno iz liste 

prisotnosti, ki je priloga in sestavni del zapisnika. Opravičeno odsotni: Jožef Ficko, 

Stanko Prelec, Diana Ftičar, mag. Matija Maučec, Tjaša Kos, Nives Cajnko in Matic 

Kranjec 

 

Ad 2) Predsednica sveta zavoda poda v razpravo zapisnik 6. seje sveta zavoda z dne 

28.2.2022. Zapisnik so člani sveta zavoda prejeli skupaj z vabilom na sejo. Razprave 

ni bilo. Svet zavoda je o sprejetju zapisnika prejšnje seje glasoval in sprejel spodnji 

sklep. 

 

Sklep: 52/2020-2024 Člani sveta zavoda z 10 glasovi ZA sprejmejo zapisnik 6. 

seje Sveta zavoda Ekonomske šole z dne 28.2.2022. 

 

Ad 3) Predsednica preda besedo direktorju Ekonomske šole Murska Sobota. Direktor 

podrobno predstavi Program dela, finančni in kadrovski načrt Ekonomske šole 

Murska Sobota za leto 2022- verzija I. Predstavljeni dokument zagotavlja 

uresničevanje ciljev v enoti na Srednji šoli in gimnaziji in na Višji strokovni šoli.  

V razpravo se je prijavila Teodora Ošlaj in ravnatelj Darko Petrijan. Po razpravi je 

svet zavoda sprejel spodnji sklep. 

 

Sklep: 53/2020-2024 Člani sveta zavoda z 10 glasovi ZA sprejmejo Program dela, 

finančni in kadrovski načrt Ekonomske šole Murska Sobota za leto 2022 

– verzija I. 
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Ad 4)   Predsednica sveta zavoda je prisotne člane sveta seznanila, da je potrebno ugotavljati 

delovno uspešnost direktorja zavoda in ravnatelja SŠiG. V ta namen je predstavila 

merila in kriterije za ugotavljanje delovne uspešnosti in povedala, da MIZŠ zaradi 

izrednih razmer priporoča, da se sprejme sklep, da se za redno delovno uspešnost 

direktorja in ravnatelja nameni 5 % polletne mase osnovne plače. Predsednica sveta 

zavoda je izrazila mnenje, da tako direktor Ekonomske šole Murska Sobota kot tudi 

ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije izpolnjujeta vse 

kriterije, saj se trudita za realizacijo obsega programov, za kakovost izvedbe 

programov, za razvojno naravnanost zavoda ter za zagotavljanje materialnih pogojev 

in je zato predlagala 100 % vrednost meril za ugotavljanje dela plače za delovno 

uspešnost za leto 2021. Nenazadnje se vse te ugotovitve lahko preverijo v 

samoevalvacijskih poročilih obeh enot zavoda Ekonomske šole Murska Sobota.  

V razpravo so se prijavili Teodora Ošlaj, Cvetka Gomboc Alt, Marija Svetec in 

sindikalna zaupnica Natalija Bračun. Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

Sklep: 54/2020-2024 Člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA/PROTI ugotovili, da 

je direktor/ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne 

šole doc. dr. Beno Klemenčič dosegel 100,00 % vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2021. 

 

Sklep: 55/2020-2024 Člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA potrdili, da za  redno 

delovno uspešnost direktor/ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota, 

Višje strokovne šole doc. dr. Beno Klemenčič namenimo 5 % polletne 

mase osnovne plače direktorja za leto 2021. 

 

Sklep: 56/2020-2024 Člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA ugotovili, da je 

ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije g. 

Darko Petrijan dosegel 100,00 % vrednosti meril za ugotavljanje dela 

plače za delovno uspešnost za leto 2021. 

 
Sklep: 57/2020-2024 Člani sveta zavoda so z 10 glasovi ZA potrdijo, da za  redno 

delovno uspešnost ravnatelja Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje 

šole in gimnazije Darku Petrijanu namenimo 5% polletne mase osnovne 

plače ravnatelja za leto 2021. 

 

Ad 5) Direktor zavoda seznani člane, da smo oddali vloga na NAKVIS v mesecu februarju 

in pričakujemo obisk komisije v mesecu maju ali juniju. 

Teodora Ošlaj je vprašala, kako poteka odprava hekerskega napada na Višjo 

strokovno šolo. Direktor ji odgovori, da smo vzpostavili program Evidenca VSŠ in 

naslednji korak je vzpostavitev nove računalniške infrastrukture. 

Ravnatelj Darko Petrijan seznani člane, da bomo imeli 19.3. 2022 dan odprtih vrat za 

bodoče dijake, 26.3.2022 bo izpeljan maturantski ples. Pove še, da smo s strani družbe 

Poslovni sistemi Mercator d.d. prejeli vzorčno prodajalno, uredili smo nov fitnes in 

letos ponovno se vzpostavlja praksa v tujini v projektu ERASMUS+. 

Direktor zavoda zaradi racionalizacije predlaga, da se naslednja seja, ko bodo 

odobrena dopolnilna sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport opravi 

korespondenčno. 
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 Sklep: 58/2020-2024 Člani sveta zavoda z 10 glasovi ZA sprejmejo, da se po 

potrditvi Programa dela, finančnega in kadrovskega mačrta Ekonomske 

šole Murska Sobota za leto 2022-verzija I. in odobritvi dopolnilnih 

sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport opravi naslednja 

seja korespondenčno. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

Zapisnikar:       Predsednica sveta zavoda: 

 

Štefan Sočič                     Erna Vöröš, prof.  


