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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ŠOLE VIDEM IN SELA 

ki je bila 18. 11. 2014 v prostorih šole Videm 

 

 

  

Prisotni so bili: 

Istok Sečki (1.A), Lilijana Milošič (1.B), Mojca Pešak (2.A), Branimir Kolednik (2.B), Lea 

Skok Vaupotič (3.A), Mateja Medved (4.B), Lidija Letič (5.A), Irena Kodrič Cizerl (6.A), 

Iztok Milošič (6.B), Tatjana Tetičkovič (7.A), Izidor Hrga (8.A), Martin Pečnik (8.B), 

Natalija Hliš (9.A), Jožica Sitar (1.D in 2.D), Aleš Železnik (5.D), organizatorka prehrane 

Tamara Vamberger, pomočnica ravnatelja Fanika Novak in ravnatelj Robert Murko 

 

Opravičeno odsotni: 

Stanko Simonič (4.A), Bojana Mlakar (3. D in 4.D), Claudia Beguš Mihelič 

 

Neopravičeno odsotni:  

Marjana Emeršič (5.B), Karmen Škrila (7.B) 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev šole Videm in Sela 

3. Izvolitev predstavnika v svet zavoda 

4. Pobude in predlogi 

5. Razno 

 

Seja se je pričela ob 17:00 uri. 

 

Na začetku je predsednica sveta staršev, gospa Mojca Pešak, člane sveta staršev in ostale 

prisotne lepo pozdravila. Povedala je, da so udeležbo na 2. seji sveta staršev opravičili Stanko 

Simonič, Bojana Mlakar in Claudia Beguš Mihelič. Člane sveta staršev je tudi seznanila, da je 

namesto g. Tetičkoviča prisotna njegova žena, ga. Tatjana Tetičkovič in jih vprašala ali imajo 

glede tega kakšne zadržke. Člani sveta staršev so se strinjali s prisotnostjo ge. Tetičkovič.  

 

K1 

 

Predsednica sveta staršev je prebrala predlagani dnevni red in pozvala člane sveta k 

morebitnim dopolnitvam oziroma spremembam dnevnega reda. Člani sveta staršev niso imeli 

pripomb na predlagani dnevni red, zato so soglasno sprejeli predlagani dnevni red za 2. sejo 

sveta staršev šole Videm in Sela. 

 

 

 



K2 

 

Gospa Pešak je pozvala člane sveta staršev, da podajo pripombe na zapisnik 1.seje sveta 

staršev z dne 23.9.2014, katerega so prejeli skupaj z vabilom na 2. sejo sveta. Pripomb na 

zapisnik ni bilo, zato so člani sveta soglasno potrdili zapisnik 1. seje sveta staršev šole Videm 

in Sela z dne 23.9.2014. 

 

K3 

 

Predsednica sveta staršev je člane sveta seznanila z dejstvom, da je zaradi odstopa ge. Horvat 

Andrejke iz  sveta zavoda Osnovne šole Videm potrebno izbrati novega predstavnika staršev 

v svetu zavoda. Po krajši razpravi so člani sveta staršev soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 1: 

Svet staršev šole Videm in Sela bo novega predstavnika v svet zavoda osnovne šole Videm 

izbral z javnim glasovanjem. 

 

in 

 

 

SKLEP ŠT. 2: 

Predstavnica sveta staršev šole Videm in Sela bo v svetu zavoda osnovne šole Videm ga. 

Mojca Pešak. 

 

  

K4 

 

Ga. Vamberger je predstavila smernice zdrave prehrane otrok in mladostnikov in starše 

pozvala, da več informacij poiščejo na spletni strani www.solskilonec.si . 

Člane sveta staršev je seznanila s pravili šolske prehrane na podlagi katerih je potrebno 

oblikovati skupino za prehrano – zraven organizatorja prehrane in svetovalne službe je v 

skupini predvideno članstvo predstavnika staršev, zato je člane sveta staršev pozvala, da 

izvolijo predstavnika staršev v skupino za prehrano. 

Predsednica sveta staršev predlaga javno glasovanje za izvolitev predstavnika staršev v 

skupino za prehrano. Člani sveta staršev so soglasno potrdili 

 

SKLEP ŠT. 3: 

Svet staršev šole Videm in Sela bo predstavnika v skupino za prehrano osnovne šole Videm 

izbral z javnim glasovanjem. 

 

Sledila je krajša razprava glede predlogov za predstavnika staršev v skupini za prehrano na 

koncu katere so člani sveta staršev soglasno sprejeli 

 

SKLEP ŠT. 4: 

Predstavnica staršev v skupini za prehrano OŠ Videm bo v šolskem letu 2014/2015 ga. Lea 

Skok Vaupotič. 

 

G. Kolednika je zanimalo, kako je z dobavo hrane za potrebe šolske prehrane s strani lokalnih 

pridelovalcev. Ga. Vamberger je pojasnila, da je bilo iskanje lokalnih pridelovalcev preko 

občine neuspešno, zato je šola sama stopila v stik z nekaterimi pridelovalci (tudi zaradi 

http://www.solskilonec.si/


izvedbe »tradicionalnega slovenskega zajtrka«), tako da trenutno sodeluje z devetimi 

lokalnimi pridelovalci za občasno dobavo živil. Pove tudi, da je bil letošnji javni razpis za 

naročanje živil pripravljen tako, da bi se nanj lahko prijavili tudi lokalni pridelovalci, vendar 

pričakovanega odziva ni bilo. Z novim letom, ko se uvede sistem e-računov, pa se utegne 

število zainteresiranih dobaviteljev še zmanjšati. 

G. ravnatelj je člane sveta staršev seznanil z novim projektom, v katerega se je vključila OŠ 

Videm, in sicer »Prometna kača«. Projekt prometna kača je zanimiva in zabavna dejavnost, ki 

z igro spodbuja osnovnošolske otroke in njihove starše, da za pot v šolo in nazaj domov 

uporabijo okolju prijazno, varno in zdravo obliko potovanja. G. Sečki v okviru novega 

projekta predlaga, da bi učenci vsaj en dan v šolskem letu prišli v šolo peš ali s kolesom. G. 

ravnatelj pozdravi razmišljanje staršev in predlaga, da bi dan brez avtobusnih prevozov v šolo 

izvedli hkrati z dnevom dejavnosti »Šport špas«, ki je predviden v soboto, 16.5.2015. Člani 

sveta staršev so po razpravi sprejeli  

 

SKLEP ŠT. 5: 

Učenci šole Videm pridejo k pouku peš ali s kolesom v soboto, 16.5.2015 oziroma ob izvedbi 

dneva dejavnosti »Šport špas«. 

 

Za uvod k promociji zdravega gibanja v naravi je g. ravnatelj povabil vse prisotne na 

planinski pohod po Halozah, ki ga skupaj s Planinskim društvom Naveza v soboto, 

22.11.2014 pripravljajo učiteljice planinskega krožka. 

 

G. Murko je člane sveta seznanil s spremembami avtobusnih prevozov iz šole, in sicer se je na 

predlog staršev za 5 minut zamaknil odhod avtobusa na progah Videm-Pobrežje-Tržec-

Jurovci-…. in Videm-Pobrežje-Tržec-Lancova vas-…na 13:10 oz. 14:00, tako, da imajo 

učenci več časa za kosilo. Prav tako na progi Videm-Pobrežje-Tržec-Lancova vas-…(odhod 

ob 14:00 in 14:45) avtobus učence iz Jurovcev odloži na prvem ovinku po prečkanju 

magistralne ceste in potem nadaljuje pot proti Lancovi vasi. 

 

Člani sveta staršev so bili seznanjeni tudi s potekom zbiranja rabljene računalniške opreme – 

do sedaj smo zbrali en osebni računalnik in en monitor. Računalnik so delavci šole uredili in 

ga podarili dvema učenkama. S tem se je število družin, ki še nimajo računalnika in dostopa 

do interneta zmanjšalo na 7. G. Kolednik ob tem pove, da se je občina Videm zavezala vsem 

družinam omogočiti dostop do interneta, tudi tistim, ki za klasični dostop nimajo možnosti. 

 

G. ravnatelj je člane sveta staršev seznanil z informacijo, da je Občina Videm odobrila 

dodatna sredstva za plačilo prevozov učencev šole in otrok vrtca na plavalni tečaj, zato se je 

skupni strošek za starše znižal, g. Kolednik potrdi podano informacijo.  

Ga. Pešak je na podlagi sklepa 1. seje sveta staršev dala v podpis članom sveta Prošnjo za 

financiranje prevoza otrok na dejavnosti, katero bo šola skupaj s specifikacijo prevozov po 

dejavnostih poslala v obravnavo Oddelku za negospodarske dejavnosti Občine Videm. Skupni 

znesek zaprošenih sredstev je 10.630,00 EUR. Ob tem se je razvila razprava o možnostih 

postopnega zmanjševanja obsega prevozov. S tem bi učence šole vzpodbudili h gibanju, 

privarčevana sredstva pa bi lahko namenili za druge dejavnosti šole. 

 

 

 

 

 

 



K5 

 

Pomočnica ravnatelja, ga. Novak je članom sveta staršev predstavila možnost  humanitarnega 

sodelovanja z namenitvijo 0,5% od dohodnine. 

 

Predsednica sveta staršev se je članom sveta zahvalila za udeležbo in sodelovanje in 

napovedala naslednjo sejo sveta v januarju 2015. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 18.30 uri.  

 

 

                                                  Predsednica sveta staršev:                    

                                                                                                                     Mojca Pešak 

 

 

Zapisal:       

Rafael Svenšek                    

 

 


