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1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: OSNOVNA ŠOLA VIDEM 
VIDEM PRI PTUJU 47; 2284 VIDEM PRI PTUJU 

Tel: 02-761-94-10; fax:02-761-94-11 

e-pošta: info@solavidem.si 

Odgovorna uradna oseba: Mag. Robert Murko 

 Fanika Novak, pomočnica ravnatelja 

Datum prve objave 
kataloga: 

datum sprejema kataloga 
14. 4. 2006 

Datum zadnje spremembe: 1.9. 2014 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

spletni naslov: http://www.solavidem.si/ 

Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 7. do 14. ure 
 

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis 
delovnega področja 

organa: 

Osnovna šola Videm je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki je  bila 
ustanovljena z odlokom občine Videm z dne 31. 3. 1994. Zavod je bil 

ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja za 

potrebe področja občine Videm , ki je sestavljen iz treh šolskih okolišev 

šol, ki so sestavni del zavoda.Z odlokom Občine Videm z dne 10. 4. 

1999 se dejavnost zavoda razširi še na predšolsko vzgojo. 

Šolski okoliš šole Videm obsega naselja: Dravci, Dravinjski Vrh, 

Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, 

Tržec, Vareja, Videm pri Ptuju, ter naselja Barislovci, Dolena, Popovci, 

Sela, Trnovec in Zg. Pristava. 

Šolski okoliš šole Leskovec: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala 

Varnica, Repišče, Skorišnjak, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika 

Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec. 

Šolski okoliš šole Sela: Barislovci, Dolena, Lancova vas(od št. 45), 

Popovci, Sela, Trnovec, Zg. Pristava. 

Zavod je dolžan vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima 

proste  kapacitete,  ki  omogočajo  ,  da  tak  vpis  ne  bo  povzročil 

oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo maksimalno število 

otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega 

ministrstva ali prehoda v organizacijsko  in pedagoško manj kvalitetne 

oblike dela. 

Zavod izvaja naslednje vzgojno izobraževalne dejavnosti: 

-    predšolsko vzgojo 

-    pouk po predmetniku in učnih načrtih 

-    knjižničarsko dejavnost 

-    izposojo učbenikov v okviru učbeniškega sklada 

-    organizirana je svetovalna služba 

http://www.solavidem.si/


 

 -    jutranje varstvo 

-    tečaje plavanja 

-    organizacijo in pripravo šolske prehrane 

-  organizacijo  in  izvedbo  programov  dejavnosti  kot  so  šolske 

prireditve in proslave, tekmovanja učencev, strokovno 

izobraževanje in usposabljanje za potrebe staršev in zaposlenih. 

-    dejavnost šolske hranilnice 

-    šole v naravi 

-  oddajanje   šolskih   prostorov   za   vzgojno-izobraževalno   in 

športno-rekreativno dejavnost v soglasju in s pogoji 

ustanovitelja. 

Seznam vseh 
notranjih 

organizacijskih enot 

    Osnovna šola Videm(matična šola), Videm pri Ptuju47, 2284 
Videm pri Ptuju, 

    Podružnica Leskovec, Zg. Leskovec 10, 2285 Zg. Leskovec 

vodja šole: Marija Srdinšek 

    Podružnica Sela, Sela 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, 

vodja: Claudija Beguš Mihelič 

    Vrtec Sonček, Videm 47, 2284 Videm pri Ptuju , pomočnica 

ravnateljice za vrtec: Vida Rižner 

    Vrtec Leskovec, Zg. Leskovec 10, 2285 Zg.Leskovec,vodja: 

Kristina Orlač 

    Vrtec Sela, Sela 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, vodja: 

Sonja Valant Godec 

2. b Seznam organov zavoda 

Seznam vseh drugih 
organov s področja 

dela 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strokovni organi 

 

 
 

Razredniki 

Razrednik vodi delo 

oddelka, vodi delo 

oddelčnega 

učiteljskega zbora, 

skrbi za učno- 

vzgojno delo 

učencev, sodeluje s 

starši in šolsko 

svetovalno službo 

ter opravlja druge 

naloge v skladu z 

zakonom. 

     Svet zavoda - predsednica Claudia Beguš Mihelič 
     Ravnatelj – mag. Robert Murko 

     Pomočnica ravnatelja za šolo – Fanika Novak  

     Pomočnica ravnatelja za vrtec – Vida Rižner 

     Svet staršev šole Videm, Sela in vrtca – Mojca Pešak  

     Svet staršev šole Leskovec – Mateja Jagarinec Milkovič 

     Svet staršev vrtcev – Matjaž Muzek 

     Učiteljski zbor šole 

     Vzgojiteljski zbor 

 
Učiteljski zbor OŠ Videm sestavljajo vsi strokovni delavci šole. 

  

 
 

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo 

pri delu tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. 



 

  
 

AKTIV RAZREDNE STOPNJE: 
 

Vodja: Mirjana Žlahtič 
 

AKTIV PREDMETNE STOPNJE 

Vodja: Darja Petek 

AKTIVI PO TRIADAH 

I. TRIADA: vodja -  Biserka Selak 
II. TRIADA: vodja – Mirjana Žlahtič 

III. TRIADA: vodja – Darja Petek 
 
 

AKTIVI PREDMETNIH PODROČIJ:  

MATMATEMATIKA: Vodja: Klementina Orešek 

SLOVENŠČINA: Vodja: Vesna Voglar 

TUJI JEZIKI: Vodja: Stanka Veršič 

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE): Vodja: Stanka Vogrinec 

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, 

FIZ, TIT): Vodja: Nataša Varnica 

UMETNOST: Vodja: Aleksandra Vidovič 

ŠPORT: Vodja: Gorazd Černila 

SVETOVALNA SLUŽBA:  Vodja: Tamara Vamberger 

PODALJŠANO BIVANJE: Vodja: Manja Vinko 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:      Mag. Robert Murko- v.d. ravnatelja, Videm pri Ptuju 47,                
tel. 02 761 94 12, 

e-mail: robert.murko@solavidem.si 

  2. č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda 

Šola deluje na 
osnovi naslednjih 

zakonskih pravnih 

podlag: 

Zakon o zavodih 
Zakon o osnovni šoli 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o vrtcih 

Zakon o šolski prehrani 

Pravila šolske prehrane OŠ Videm 

Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne 

evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane 

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli 

Pravila šolskega reda OŠ Videm 

Hišni red OŠ Videm 

Pravilnik o financiranju šole v naravi 

Zakon o javnih naročilih 

Pravilnik OŠ Videm o javnih naročilih 

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 



Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja 

učencev v osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov 

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 

v nazive 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja 

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje 

in izobraževanja 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ 

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni 

osnovni šoli 

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne 

osnovne šole 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraževanja 

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Videm Pravila 

o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Videm Odredba o 

vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola 

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenja in dela 

osnovne šole 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje 

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za 

namen sofinanciranja plačil staršev 

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

Pravilnik o publikaciji vrtca 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje 

Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce 

Pravilnik o sistemizaciji 

Pravilnik o delovnih razmerjih OŠ Videm 

Pravilnik odgovornosti delavcev OŠ Videm 

Pravilnik o osnovah in merilih za delitev sredstev za plače in druge 



 

 osebne prejemke delavcev OŠ 
Pravilnik o računovodstvu OŠ Videm 

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev 

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov 

Pravilnik o požarni varnosti 

Načrt požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti 

Seznam strateških in programskih dokumentov 

Seznam 
programskih 

dokumentov 

     Letni delovni načrt šole 
     Letni delovni načrti učiteljev, vzgojiteljev 

     Vzgojni načrt 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

      Vpis otrok v vrtec 
     Vpis učencev v 1. razred 

     Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja 

   Napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive in  delavcev 

v plačilne razrede 

     Izrekanje vzgojnih ukrepov 

     Vpis učencev iz drugih šol oz. šolskih okolišev 

     Prešolanje učencev na druge šole 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam zbirk      Podatki o učencih in starših 
     Podatki o otrocih v vrtcu in njihovih starših 

 
Seznam pomembnih vsebinskih sklopov in drugih informacij javnega značaja 

Sklopi informacij      Urniki 
     Šolska publikacija - Obvestilo staršem 

 

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do 

posameznih sklopov 

informacij: 

     Spletna stran :  http://www.solavidem.si/ 

   fizična oblika: informacije je možno dobiti vsak delovni 

dan od 7.do 14. ure na sedežu zavoda. 
 

 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

1.  šolski koledar 

2.  urnik zvonjenja 

3.  številčno stanje učencev 

4.   število zaposlenih 

5 .  seznami učencev za potrebe zdravstvenih pregledov 
 

 
 

podpis odgovorne osebe 

http://www.solavidem.si/

