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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE LESKOVEC, 
 

ki je bila 18. 9. 2014, ob 18.00 uri , v prostorih šole Leskovec 
 
 

Prisotni so bili: 
Mateja Jagarinec Milkovič (1.E in 2.E), Smiljana Potočnik (3.E in 4.E), Vida Gostenčnik (5.E in 
6.E), Jadranka Krajnc (7.E), Nataša Prešern (8.E), Polonca Podgajski (9.E), vodja šole Leskovec 
Marjana Srdinšek in v.d. ravnatelja Robert Murko. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Svet staršev 
3. Predstavitev letnega delovnega načrta 
4. Pobude in predlogi 
5. Razno 

 
V.d. ravnatelja g. Robert Murko je prisotne lepo pozdravil v novem šolskem letu 
2014/15.  
 
K1 
 
Predlagani dnevni red so člani sveta staršev soglasno sprejeli. 
V.d. ravnatelja g. Robert Murko je člane sveta staršev seznanil z zakonskimi 
pristojnostmi sveta staršev. 
 
 
K2 
 
V.d. ravnatelja g. Robert Murko je povedal, da moramo izvoliti predsednika sveta 
staršev in pred tem odločiti na kakšen način bomo izvolili predsednika. Dosedanja 
predsednica sveta staršev, ga. Jadranka Krajnc, je pozvala člane sveta staršev, da 
izberejo novega predsednika sveta staršev, saj se želi umakniti z omenjene funkcije. 
Člane sveta staršev je potem zanimalo ali bo dosedanja predsednica še vedno 
predstavnica staršev šole Leskovec v svetu zavoda šole Videm. Zdi se jim smiselno, da 
je predsednik sveta staršev tudi njihov predstavnik v svetu zavoda šole Videm. 
Dosedanja predsednica sveta staršev ga. Jadranka Krajnc je povedala, da lahko 
odstopi tudi iz sveta zavoda šole Videm. 
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 G. Robert Murko pojasni, da ni nujno, da je predsednik sveta staršev tudi predstavnik 
staršev v svetu zavoda šole Videm.  
G. Robert Murko je povedal, da lahko glasovanje izvedemo javno ali tajno.  
 
Sklep št. 1: 
Glasovanje za izbiro predsednice sveta staršev bo javno. 
 
 
Člani sveta staršev so podali predloga za novo predsednico sveta staršev in sicer: 
Matejo Jagarinec Milkovič in Vido Gostenčnik. 
 
Izid glasovanja: Mateja Jagarinec Milkovič je prejela 4 glasove, Vida Gostenčnik 2 
glasova. 
 
Sklep št. 2:  
Predsednica sveta staršev šole Leskovec je Mateja Jagarinec Milkovič. 
 
Po tej točki je izvoljena predsednica sveta staršev Mateja Jagarinec Milkovič vodila 
sejo. 
 
K3 
 
V.d. ravnatelja g. Robert Murko, je predstavil  letni delovni načrt šole.  Vsi člani sveta 
staršev so bili  seznanjeni z letnim delovnim načrtom šole in se z njim strinjajo. 
 
K4 
 
Ga. Vida Gostenčnik predlaga, da bi učenci prve triade pripovedovali knjige za bralno 
značko svojim razrednikom. Ga. Marjana Srdinšek pove, da je vodja bralne značke za 
celo podružnico Leskovec knjižničarka ga. Aninia Kodrič. 
 
Člani sveta staršev so izrazili zaskrbljenost zaradi vpisa nekaterih otrok iz leskovškega 
šolskega okoliša na šolo Videm; namreč število vpisanih otrok v prvi razred v zadnjih 
letih zelo pada, kar je pripeljalo do kombiniranih razredov in vpisi otrok na šolo Videm 
še dodatno znižuje številčno stanje učencev in povzročajo nove kombinacije. V 
razpravi, ki je sledila so iskali možne rešitve in sprejeli so naslednje pobude in 
predloge: 

1. Svet staršev povabi pred vpisom v 1. razred, starše in otroke na skupno 
druženje. 
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2. V.d. ravnatelja g. Robert Murko se je pripravljen pogovoriti s starši otrok, ki 
želijo vpisati otroka iz leskovškega okoliša na Videm in jim predstaviti 
prednosti, ki jih ima otrok v domačem okolju. 

3. V primeru, če zaradi vpisa otroka na šolo Videm, gre za obstoj oddelka na šoli 
Leskovec, bo ravnatelj Zavoda OŠ Videm s to problematiko seznanil  
ustanoviteljico oz. odbor za negospodarske dejavnosti občine Videm. 

4. Svet staršev predlaga sklic  seje sveta staršev, kjer bi pregledali predviden vpis 
otrok v 1. razred, trenutno stanje učencev oz. možne kombinacije razredov v 
prihodnje.  

 
Sklep št. 3: 
Seja sveta staršev šole Leskovec bo 27. 11. 2014, ob 17.00 uri. 
 
K5 
 
Ga. Smiljana Potočnik sprašuje zakaj je krožek angleščine za učence prve triade šele 7. 
učno uro. G. Robert Murko odgovarja, da drugače ni bilo mogoče uskladiti urnika 
učencev in učiteljice, ki poučuje krožek. 
 
Go. Matejo Jagarinec Milkovič zanima komu je namenjeno jutranje varstvo učencev. 
G. Robert Murko pojasni, da so do jutranjega varstva opravičeni le učenci prvega 
razreda. Za učence, ki prihajajo v šolo z šolskim avtobusom pa je organizirano varstvo 
vozačev (pred poukom in po pouku). Ostali učenci prihajajo v šolo 10 minut pred 
poukom. 
 
Člani sveta staršev so se pogovarjali tudi o šolski prehrani in ugotavljali, da so učenci 
glede prehrane precej izbirčni. Vodstvo šole pojasni, da so jedilniki za šolsko prehrano 
(učencev šole in otrok vrtca) strokovno pripravljeni in pregledani. Učenci pa imajo v 
jedilnici vedno na razpolago  kruh in sadje. 
 
Sejo smo zaključili ob 20.15 uri.                                                     
 

 
Zapisala:  

Marjana Srdinšek 
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