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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE LESKOVEC 

ki je bila 20. 11. 2014 v prostorih šole Leskovec 

 

 

  

Prisotni so bili: 

Mateja Jagarinec Milkovič (1.E in 2.E), Vida Gostenčnik (5.E in 6.E), Jadranka Krajnc (7.E), 

vodja šole Leskovec Marjana Srdinšek in ravnatelj Robert Murko 

 

Neopravičeno odsotni:  

Smiljana Potočnik (3.E / 4.E), Nataša Prešern (8.E) 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Število otrok na šoli in kombinacije razredov v prihodnjih šolskih letih ter število 

otrok in vpis na šolo Leskovec 

3. Prometna varnost otrok na poti v in iz šole 

4. Izvolitev predstavnika v svet Zavoda OŠ Videm 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

 

Predsednica sveta staršev, gospa Mateja Jagarinec Milkovič, je najprej prisotne lepo 

pozdravila. Ugotovila je, da zaradi odsotnosti polovice članov sveta staršev šole Leskovec, 

svet staršev ni sklepčen, zato se točke 1, 2, 3 in 4 predlaganega dnevnega reda ne morejo 

izvesti, oziroma se ne morejo sprejemati sklepi. Dogovorijo se za razpravo o predlaganih 

točkah dnevnega reda. 
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Predsednica sveta staršev je dala pobudo, da bi vodstvo šole skupaj s svetom staršev šole 

Leskovec oblikovalo pobudo za namestitev svetlobnih opozorilnih tabel v bližini šole, katero 

bi naslovili na Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Gospo Jagarinec Milkovič zanima, kakšne kombinacije oddelkov so predvidene v šoli 

Leskovec v šolskem letu 2015/2016. G. ravnatelj pove, da glede na število otrok s stalnim 

prebivališčem v šolskem okolišu šole Leskovec obstaja možnost, da bo 1. razred samostojni 

oddelek. Potem bi bili kombinirani 2. in 3. razred, 4. in 5. razred, 6. in 7. razred ter 

samostojna 8. in 9. razred. Navedeno se poruši, v kolikor se v prvi razred ne vpiše 

predvidenih 15 otrok. Ga. Gostenčnik zato predlaga, da bi starše teh otrok nagovorili z 

vljudnostnim pismom, v katerem bi jim predstavili prednosti vpisa njihovega otroka v šolo 

Leskovec. G. ravnatelj pove, da je predlagano že predvideno. V okviru problematike 

kombiniranih oddelkov so starši predlagali, da bi se na odbor za negospodarske dejavnosti 

Občine Videm poslala zahteva, da Občina Videm zagotovi potrebna dodatna sredstva za 

zagotovitev samostojnih oddelkov v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Odbor bi 

hkrati zaprosili, da starše šole Leskovec pozove k obravnavi zahteve na seji odbora, da bi 

lahko starši zahtevo dodatno argumentirali. 
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G. ravnatelj prisotne članice sveta staršev seznani z informacijo, da bo 12.12.2014 v šoli 

Videm izveden novoletni koncert skupnega pevskega zbora šol Videm in Leskovec. V 

Leskovcu bo nastop skupnega zbora izveden v februarju 2015. 

G. Murko starše seznani s projektom »Prometna kača« in s sklepom sveta staršev šole Videm 

in Sela, da bodo učenci 16.5.2015 na »Šport in špas« prišli peš oziroma s kolesi. S tem bodo 

hkrati prispevali k povečanemu zdravemu gibanju in k čistejšemu okolju. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 18.30 uri.             

 

   Predsednica sveta staršev šole Leskovec:

    

        Mateja Jagarinec Milkovič 

 

Zapisal:       

Rafael Svenšek  


