
  Osnovna šola Videm 

Videm pri Ptuju 47 

2284 Videm pri Ptuju 

 

Številka: /2014           

Datum: 2. 10. 2014 

 

Z A P I S N I K 

 

1. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA, KI JE BILA V TOREK, 23. 9. 2014, OB 17.00 URI 

V PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE VIDEM 

 

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI SVETA STARŠEV: Na prvi seji sveta staršev šole Videm in Sela so bili 

prisotni člani sveta staršev: Lilijana Milošič, Mojca Pešak, Brane Kolednik, Lea Skok Vaupotič, Suzana 

Vodušek, Stanko Simonič, Mateja Medved, Lidija Letič, Irena Kodrič Cizerl, Iztok Milošič, Borut Tetičkovič, 

Izidor Hrga, Martin Pečnik, Natalija Hliš, Jožica Sitar, Bojana Mlakar in Aleš Železnik. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Marjana Emeršič 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Karmen Škrila 

OSTALI PRISOTNI: 
- v.d. ravnatelja mag. Robert Murko 
- Fanika Novak, pomočnica ravnatelja za šolo 
- Klavdija Beguš Mihelič, vodja šole Sela 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Svet staršev 

3. Predstavitev letnega delovnega načrta 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  

 

G. Robert Murko je ob začetku seje prisotne člane in ostale prisotne pozdravil in se zahvalil za njihovo 

udeležbo. Staršem je povedal, da 1. sejo sveta staršev skliče ravnatelj, naslednje seje sklicuje predsednik 

sveta staršev. 

 

Prisotne člane opomni na pomembnost njihovih vlog kot predstavnikov sveta staršev, ki so zapisane v      

66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in Zakona o šolski 

prehrani. 

 

K1. 

 

G. Robert Murko je prebral dnevni red 1. seje sveta staršev šole Videm in Sela ter pozval člane k 

morebitnim dopolnitvam oziroma spremembam. Člani sveta staršev niso imeli pripomb na predlagani 

dnevni red, zato so ga soglasno z dvigom rok sprejeli. 

 

https://zakonodaja.com/zakon/zofvi


 

K2. 

 

G. Robert Murko je povedal, da je potrebno izbrati predsednika sveta staršev šole in namestnika 

predsednika.  

 
Povedal je, da se lahko predsednika izvoli z javnim ali tajnim glasovanjem. Predstavniki staršev so se 
soglasno odločili za javno glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 1 
 
Izvolitev predsednika sveta staršev šole se izvede z javnim glasovanjem. 
 
Za predsednika sveta staršev šole so predlagali go. Mojco Pešak.   
 
Soglasno so na javnem glasovanju z dvigom rok izbrali predlaganega kandidata za predsednika sveta 
staršev šole Videm in Sela – go. Mojco Pešak.   
 
SKLEP ŠT. 2 
 
Predsednik sveta staršev šole Videm in Sela je go. Mojca Pešak.   
  

G. Robert Murko je predlagal izvolitev namestnika predsednika. Člani so soglasno, z dvigom rok, 

izglasovali namestnika predsednika sveta staršev šole Videm in Sela - g. Aleša Železnika. 

 

K3. 

 

G. Robert Murko je predstavil letni delovni načrt Osnovne šole Videm.  

Člane je pozval k morebitnim predlogom ali dopolnitvam letnega delovnega načrta šole. Člani so se s 

predstavljenim letnim delovnim načrtom strinjali in nimajo pripomb. 

 

K4. in K5. 

 

G. Robert Murko je predlagal, da se vabila in gradivo za naslednje seje sveta staršev šole pošiljajo v preko 

e-pošte. Člani sveta staršev šole Videm in Sela so sprejeli:  

SKLEP ŠT. 3: 

Svet staršev šole Videm in Sela potrdi pošiljanje vabil in gradiv preko e-pošte za š.l. 2014/2015. 

Postavi se vprašanje ali imajo vsi otroci v šoli dostop do interneta posebej sedaj, ko je šola prešla na 

elektronsko poslovanje, E-Asistent. Predlagalo se je, da se zberejo podatki o tistih družinah, ki nimajo 

dostopa do interneta. Te podatke bi posredovali na občino Videm, ki bi pomagala pri vzpostavitvi le-tega.   

G. Kolednik je dodal, da so na svetu občine Videm sprejeli sklep, da se finančno pomaga staršem pri 

prevozu otrok. Predlagal je, da se na Občino Videm pošlje dopis za pomoč pri sofinanciranju prevozov 

otrok.        

G. Robert Murko je povedal, da so kot šola poslali dopis za finančno pomoč pri prevozu otrok na plavalni 

tečaj na občino Videm in, da čakajo odgovor. Dodal je, da občina Videm prevoza otrok na šolska 

tekmovanja ni sofinancirala. 



Člani predlagajo, da se za občino Videm pripravi pregled vseh dodatnih prevozov otrok, tudi prevozov 

otrok na tekmovanja in k temu doda vloga za finančno pomoč le-teh v šolskem letu 2014/2015. Člani 

sveta staršev šole Videm in Sela so sprejeli:  

 

SKLEP ŠT. 4: 

Svet staršev šole Videm in Sela pripravi vlogo za finančno pomoč pri prevozu otrok v šolskem letu 

2014/2015, katero vsi  podpišejo. Vloga se odda na odbor za negospodarske dejavnosti Občine Videm. 

Sledila so vprašanja članov: 

- Ali bi bilo možno, da se otroci v šoli prej učijo nemški jezik. G. Robert Murko je povedal, da je 

otrokom v 4. razredu nemščina ponujena kot interesna dejavnost.   

- Starši izpostavijo problem dveh voženj v smeri Dolene. Predlagali so, da bi avtobus prečkal glavno 

cesto v smeri Podlehnika in prvo odložil otroke na postajališču Lancova vas in potem nadaljeval 

pot v Doleno. G. Robert Murko meni, da bi ta predlog bil izvedljiv, vendar se mora preveriti, koliko 

otrok se vozi na to postajališče.  

Pri starših se hkrati poraja vprašanje ali bi lahko z ukinitvijo nekaterih avtobusnih linij pridobili 

denar, da bi vsem otrokom ponudili brezplačna kosila. Nekateri starši so predlagali, da bi se na 

račun racionalizacije šolskih prevozov vsem otrokom omogočilo brezplačno kosilo. Hkrati so se 

člani dogovorili, da bodo tudi ostale starše otrok obvestili o tem predlogu.  Preveriti bi bilo 

potrebno  naklonjenost staršev do ukinitve nekaterih linij in povečanega gibanja otrok, torej 

pešačenje otrok v/iz šole. Iz teh podatkov bi lahko razbrali ali je možno, da bi se ukinile nekatere 

šolske linije in s tem omogočilo brezplačno kosilo. G. Brane Kolednik in g. Robert Murko sta 

dodala, da sta šola in občina prevoze že racionalizirali oziroma nekatere linije že ukinili z 

namenom pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za druge šolske potrebe otrok.  

- Ali bo tudi letos potekala akcija zbiranja starega papirja? Akcija bo potekala v petek, 10. 10. 2014. 

- Je možno plačilo likovnega materiala pri položnicah za šolsko prehrano? G. Robert Murko je 

povedal, da je možno, vendar so letos že začeli z zbiranjem, zato predlaga to spremembo za 

naslednje šolsko leto. 

- Ali se lahko preveri, zakaj nekateri otroci 3. razreda čakajo eno uro na »Zdrav življenjski slog«, 

nekateri otroci 2. razreda pa zaradi interesnih dejavnosti, ki potekajo 6. in 7. šolsko uro nimajo 

časa za kosilo, da ne bi zamudili avtobusa. G. Robert Murko bo preveril navedeno prošnjo. 

 

- Zakaj poteka plavalni tečaj 10 dni skupaj? G. Robert Murko je pojasnil, da imajo kot šola možnost 

izbire ali se plavalni tečaj izvaja 10 dni po 2 uri ali 5 dni po 4 ure. Izbrali so 10 dni po 2 ure, saj je 

strokovno mnenje učiteljev plavanja, da je to boljša izbira. 

 

- Zakaj je v jedilniku šolske prehrane toliko mlečnih izdelkov? G. Robert Murko pove, da se šola 
ravna po predpisanih smernicah Inštituta za zdravje in da lahko kot svet staršev podajo predlog k 
spremembi le-tega.  

 
- Ali obstaja možnost, da se kupijo učbeniki slovenščine za 3. razrede, saj dobivajo otroci kopije 

učbenika, ki pa se pri nekaterih izgubijo. G. Robert Murko je povedal, da so se seznami učbenikov 
za šolsko leto 2014/2015 potrjevali na zadnji seji sveta staršev v juniju 2014. Glede omenjenega 
bo preveril pri razrednikih in skupaj bodo poiskali ustrezno rešitev. 

 



- Kako se rešujejo problemi, ko nekdo izmed otrok nima računalnika. G. Robert Murko je odgovoril, 
da s strani šole so otrokom nudeni računalniki v času podaljšanega bivanja in pri pouku. Prav tako 
so računalniki na voljo v računalniški učilnici in knjižnici. Poudari, da svetovalna služba dobro 
spremlja  stanje v družinah in kar hitro ugotovi kateri otrok, bi lahko bil v pomanjkanju nečesa. V 
preteklosti so tudi že poklonili nekaj računalnikov, ki so jih podarili učitelji ali starši. 
Člani predlagajo, da se v vseh treh šolah izvaja akcija zbiranja tehničnih sredstev (računalniki,           
tiskalniki in za to potrebna oprema) za otroke, ki le-to potrebujejo. Predlagali so, da bi se akcija 
izvedla v tem šolskem letu, v tistem tednu, kadar bodo potekale govorilne ure. Koordinatorja 
pregleda prejetih tehničnih sredstev bosta g. Iztok Milošič in g. Branimir Kolednik. Podrobnosti o 
akciji  se bodo objavljale na spletnih straneh šol.  
 

- Ali je mogoče, da se prosi učitelje plavanja na plavalnem tečaju za plavalna očala za tiste otroke, ki 

imajo težave z gledanjem pod vodo. G. Robert Murko pove, da v primeru zdravstvenega razloga je 

tak dogovor mogoč, sicer pa je priporočljivo v obdobju navajanja na vodo, da učenci ne 

uporabljajo plavalnih očal.  

- G. Robert Murko člane obvesti o šolskem e-mailu in jih pozove k pošiljanju pobud in predlogov. 
 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.      

 

         Predsednica sveta staršev: 

 

          Mojca Pešak 

 

Zapisala: 

 

Doris Bezjak 

 


