
ZAPISNIK 5. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE LESKOVEC,  

ki je bila 29.1.2015, ob 17.00 uri, v prostorih šole Leskovec 

 

Prisotni so bili: 

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

Jadranka Krajnc, Nataša Prešeren, Zdravko Vidovič 

- v.d. ravnatelja: mag. Robert Murko 

- vodja šole Leskovec: ga. Marjana Srdinšek 

 

Odsotna ga.Vida Gostenčnik 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in sklepov 

3. Sodelovanje sveta staršev pri predstavitvi šole Leskovec staršem prvošolcev 2015/16. 

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 je bil ob pomoči vodstva OŠ Videm na  osnovi sklepa četrte 

seje posredovana na odbor za negospodarske dejavnosti občine Videm  prošnja za plačilo 

dodatnih ur za ločeno poučevanje   matematike, slovenščine in tujega jezika, k temu je bil 

pridan tudi finančni načrt za obdobje september-december 2015. 

Zaenkrat rebalansa proračuna za leto 2015 še niso sprejemali.  

G. Murko pove, da datumi sej odbora za negospodarske dejavnosti in občinskega sveta niso 

znani oz. določeni.  



V začetku decembra 2014 je bila na SPV- svet za preventivo in varnost v cestnem prometu 

posredovana prošnja za postavitev svetlobnih opozorilnikov hitrosti v bližini šole. Prvo sejo 

namerava imeti SPV šele marca. 

K3. 

V sredo, 4.2.2015 ob 17.uri, bomo v sodelovanju z vodstvom šole pripravili predstavitev šole 

Leskovec staršem prvošolcev v šolskem letu 2015/16. 

Ga. Srdinšek predstavi sam načrt predstavitve. Pove, da je v našem kraju stalno oz. začasno 

skupno prijavljenih 15 otrok. 

Ga. Krajnc predlaga da bi bila vabila poslana tudi otrokom okoliških vasi, ki mejijo na KS 

Leskovec. 

G. Murko pove, da to ni smiselno niti  izvedljivo zaradi prekratkega časovnega roka. 

Starši se strinjajo, da bodo pripravili pogostitev staršev in otrok. 

 

K4. 

K tej točki ni bilo razprave. 

K5. 

 Ga. Jagarinec Milkovič pohvali novo učiteljico, ki opravlja dela preko javnih del in pomaga 

učiteljici v kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda.  

G. Murko pove, da bo v petek, 6. 2. 2015, ob 17. uri v telovadnici šole Leskovec koncert ob 

slovenskem kulturnem prazniku, kjer bo nastopal združeni pevski zbor.  

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri 

Zapisala:                                                       Predsednica sveta staršev šole Leskovec:  

Mateja Jagarinec Milkovič                            Mateja Jagarinec Milkovič 

 

 

 

 

 


