
ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE LESKOVEC,  

ki je bila 8. 12. 2014, ob 18.00 uri, v prostorih šole Leskovec . 

 

Prisotni so bili: 

- predstavniki sveta staršev šole Leskovec: Mateja Jagarinec Milkovič, Smiljana 

Potočnik, Vida Gostenčnik, Jadranka Krajnc, Nataša Prešeren, Jožica Krajnc  

- župan občine Videm: g. Friderik Bračič 

- predsednik odbora za negospodarske dejavnosti: g. Brane Kolednik 

- svetniki občine Videm iz KS Leskovec: Mateja Vidovič, Anđela Kozel, Danijel Kozel, 

Janko Baniček 

- v.d. ravnatelja: mag. Robert Murko 

- vodja šole Leskovec: ga Marjana Srdinšek 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Kombinirani oddelki v zadnji triadi v šolskem letu 2015/16. 

3. Financiranje ur za ločeno poučevanje predmetov v kombiniranih oddelkih zadnje triade. 

4. Pobude in predlogi. 

5. Razno. 

K1. 

Ga. Mateja Jagarinec Milkovič je pozdravila vse prisotne. 

Ga. predsednica sveta staršev šole Leskovec je ugotovila, da so sklepčni, ter prebrala dnevni 

red. Predlagani dnevni red so člani sveta soglasno potrdili z dvigom rok.  

K2. 

Ga. Jagarinec Milkovič pove, da so na tretji seji sveta staršev šole na podlagi statističnih 

podatkov za vpis v prvi razred v šol. letu 2015/16 ugotovili, da se v naslednjem šolskem letu   

obeta kombinirani oddelek dveh razredov v zadnji triadi.   

Starši se s kombinacijo v zadnji triadi ne strinjajo, ker so mnenja, da to vpliva na kvaliteto 

pouka in s tem temeljno pridobivanje znanja. V zadnji triadi ne vidijo rešitve z zaposlitvijo 

delavca preko javnih del, ker so potrebni strokovni delavci za posamezen predmet.  



Smiselno se jim zdi, da naslovijo na ustanoviteljico občino Videm  zahtevo o plačilu dodatnih 

ur za ločeno poučevanje ur v kombiniranem oddelku v zadnji triadi. 

G. Murko seznani prisotne o normativih o formiranju samostojnih razredov in kombiniranih 

oddelkov. Pove, da bo po vpisu v februarju 2015 znano ali bo kombiniran oddelek zadnje 

triade 6. in 7.r. ali 7. in 8.r. . Verjetnejši  je kombiniran oddelek 7. in 8.r.. Ministrstvo plača v 

kombiniranih oddelkih vse ure za en razred in 7 dodatnih ur za ločeno poučevanje drugega 

razreda v kombiniranem oddelku. 

Ga. Krajnc pove, da se staršem  skupno poučevanje predmetov v kombiniranem oddelku ne 

zdi sprejemljivo zaradi predmetnika 8.r., kjer so predmeti kot fizika, kemija, geografija, 

biologija,…In potem tudi tehta možnost, da svojega otroka prepiše na drugo osnovno šolo, 

da se izogne skupnim uram v kombiniranem oddelku. Saj gre za predmete, ki vplivajo tudi na 

kasnejše srednješolsko izobraževanje. 

Ga. Gostenčnik si enostavno ne predstavlja kako  poteka poučevanje dveh razredov z dvema 

različnima učnima temama, ki potrebujeta po drugih šolah po 45 minut. Tu pa sta obe snovi 

za oba razreda podani v eni šolski uri. 

 

Ga. predsednica predlaga sklep 

SKLEP št 1: 

Starši se s  poučevanjem predmetov v skupnih urah v kombiniranih oddelkih v zadnji triadi ne 

strinjamo, saj menimo, da se kvaliteta pouka in s tem temeljno pridobivanje znanja zmanjša.  

Člani sveta so predlagani sklep soglasno potrdili z dvigom rok.  

 

K3. 

Ga. Jagarinec Milkovič pove, da vsi vemo, da danes ni enostavno, ker je vse povezano z 

denarjem. A verjame, da lahko z dobro voljo, modrostjo in gospodarnostjo ustanoviteljica 

občina Videm zagotovi denar za plačilo dodatnih ur za ločeno poučevanje v kombiniranem 

oddelku v zadnji triadi. 

Ga. Murko pove, da bi bilo za povsem ločeno poučevanje potrebno 24 dodatnih ur na teden, 

kar pomeni za celotno šolsko leto 2015/16 okoli 22.000 EUR.  

G. Bračič pove, da  zneska občina ni zmožna plačati, saj so jim proračun še dodatno oklestili  

in predlaga kompromis, da bodo plačali neko še sprejemljivo število dodatnih ur, vseh pa 

nikakor ne. 



G. Baniček predlaga, da šola poišče sama notranje rezerve. In se na ta račun  odpove plačilu 

prevozov, ki so načrtovani po letnem delovnem načrtu poleg rednega šolskega dela. 

G. Kolednik pove, da so zahteve povsod velike in da se morajo vsi nečemu odpovedati. So pa 

se definitivno pripravljeni pogovarjati in iskati konstruktivne rešitve.  

G. Murko pove, da lahko ostanejo skupne ure pri predmetih kot so glasbena umetnost, 

šport, likovna umetnost,.. 

G. Bračič predlaga da sprejmejo konsenz, da plača občina Videm dodatne ure za ločeno 

poučevanje matematike, slovenščine in tujega jezika. Denar za dodatne uro bodo pridobili iz 

rebalansa proračuna za leto 2015. Vodstvo šole pripravi finančni načrt za obdobje 

september-december 2015. 

Predstavniki sveta staršev in  občinski svetniki so se s predlaganim strinjali. 

Predsednica predlaga sklep: 

SKLEP št.2: 

Svet staršev šole Leskovec se strinja s predlogom g. župana, da ustanoviteljica Občina Videm 

financira dodatne ure za ločeno poučevanje matematike, slovenskega jezika in tujega jezika v 

kombiniranem oddelku v zadnji triadi v šolskem letu 2015/16. 

Člani sveta so predlagani sklep soglasno potrdili z dvigom rok.  

 

K4. 

K tej točki ni bilo razprave 

K5. 

Ga. Srdinšek pove, da so na govorilnih urah v novembru izvolili po oddelčnih skupnostih  

nadomestne člane za predstavnike sveta staršev:  3./4. r. Smiljana Štrucl;  5./6.r. Klavdija 

Pernek;  7.r. Milena Junger;  8.r. Jože Voglar,  9.r. Zdravko Vidovič. 

Člani sveta so z dvigom rok potrdili imenovanje nadomestnih članov sveta staršev šole 

Leskovec. 

Priloga k zapisniku seznam članov in nadomestnih članov sveta staršev šole Leskovec. 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

Zapisala:                                                       Predsednica sveta staršev šole Leskovec:  

Mateja Jagarinec Milkovič                            Mateja Jagarinec Milkovič 



 

 

 

 

 


