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Zapisnik 3. izredne seje sveta staršev šole Leskovec,  

ki je bila 21. 11. 2014, ob 17.00 uri, v prostorih šole Leskovec 

Seja je bila sklicana na zahtevo več kot tretjine predstavnikov sveta staršev šole Leskovec 

(Vide Gostenčnik, Jadranke Krajnc, Mateje Jagarinec Milkovič), zaradi nesklepčnosti na seji 

sveta staršev, 20. 11. 2014. 

Prisotni: 

Mateja Jagarinec Milkovič (1./2.e), Jadranka Krajnc (7.e), Nataša Prešern (8.e), Jožica Krajnc 

(9.e) in vodja podružnice ga. Marjana Srdinšek. Opravičili sta se Vida Gostenčnik in Smiljana 

Potočnik 

O seji  v.d. ravnatelja g. Robert Murko ni bil pravočasno obveščen, zato se seje ni mogel 

udeležiti. 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Izvolitev predstavnika v svet zavoda OŠ Videm. 

3. Kombinacije razredov v šolskem letu 2015/16 šole Leskovec. 

4. Pobude in predlogi. 

5. Razno. 

 

K1 

Predlagani dnevni red so člani sveta staršev soglasno sprejeli. 

 

K2 

Člani sveta staršev so podali predlog kandidata za nadomestnega člana šole Leskovec v svet 

zavoda OŠ Videm. Člani sveta staršev so predlagali Matejo Jagarinec Milkovič. Soglasno so se 

odločili za javno glasovanje. 



 

Sklep št. 1: 

Glasovanje za izbiro nadomestnega člana v svet zavoda OŠ Videm bo javno.  

Izid glasovanja: 

Mateja Jagarinec Milkovič je prejela 4 glasove. 

 

Sklep št. 2:  

Nadomestni član v svetu zavoda OŠ Videm je Mateja Jagarinec Milkovič. 

 

K3 

Na podlagi statističnih podatkov o vpisu otrok v 1. razred v šolskem letu 2015/16 in 

sedanjem številu učencev šole Leskovec se dosedanjim kombinacijam razredov (od 1. – 6. 

razreda) še pridružijo kombinacije razredov v zadnji triadi (od 7. – 9. razreda).  

Ob vpisu otrok v prvi razred (februar 2015) bo razvidno katere razrede višje stopnje bo zajela 

kombinacija (6./7. razred ali 7./8. razred). 

Predstavniki sveta staršev se s kombinacijo razredov v zadnji triadi ne strinjamo, saj smo 

mnenja, da se s tem kvaliteta pouka in s tem temeljno pridobivanje znanja zmanjša.  

V zadnji triadi tudi ne vidimo rešitve z zaposlitvijo delavca preko javnih del, ker so potrebni 

strokovni delavci za posamezni predmet.  

Rešitev vidimo v tem, da ustanoviteljica – Občina Videm financira dodatne ure za ločeno 

poučevanje predmetov v kombiniranem oddelku zadnje triade. Iz predmetnika za osnovne 

šole je razvidno, da bi bilo potrebno financirati s stani ustanoviteljice okrog 20 dodatnih ur 

nat teden. 

Za strokovno pripravo finančnega plana in točno število dodatnih ur v kombiniranem 

oddelku v zadnji triadi, za obdobje september – december 2015, prosimo v.d. ravnatelja g. 

Roberta Murka. 

 

Sklep št.3: 

Glede na to, da se sprejema finančni proračun Občine Videm za leto 2015 se pripravi finančni 

načrt dodatnih ur za ločeno poučevanje predmetov v kombiniranem oddelku zadnje triade  



za obdobje september – december 2015 do seje odbora za negospodarske dejavnosti Občine 

Videm. 

 

 

K4 

Svet staršev predlaga, da se po oddelčnih skupnostih imenujejo nadomestni člani 

predstavnikov  sveta  staršev. 

 

K5 

K tej točki ni bilo razprave. 

 

Sejo smo zaključili ob 17.50 uri.          

Naslednja seja sveta staršev 29.1.2015 ob 17.uri 

 

 

                                                                        Predsednica sveta staršev: 

                                                                                            Mateja Jagarinec Milkovič 

 

Zapisala: Mateja Jagarinec Milkovič 

 

 

 

 


