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Z A P I S N I K  
 

sestanka sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je izvedel 24. 4. 2012 
ob 16.00 uri v zbornici šole.  

 
 

 
PRISOTNI:  
Janez Lovrec, Zdenka Vindiš Zavratnik, Andreja Zavec, Karlo Hofman, Marjan Lukman,  
Angela Golob in Anton Skela.  
 
Odostnost opravičili: Danica Serdinšek in Jakob Majcen. 
 
Odsotnosti niso opravičili: Ciril Beranič, Manuela Plajnšek, Mojca Gerdin in Marjeta 
Kocmut. 
 
Na sestanku je bila prisotna tudi namestnica ravnateljice Borislava Munda, ob koncu pa 
se je pridružila še ravnateljica Dragica Emeršič.  
 
 
Dnevni red:  

1. Pregled realizacije dosedanjih sklepov; 
2. Obravnava članka »Nova šola – eden prednostnih projektov« objavljen v časopisu 

Štajerski Tednik dne 13.4.2012;  
3. Informacije o dosedanjih aktivnostih v zvezi z novogradnje šole;  
4. Razno.  

 
Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Janez Lovrec, ki je v uvodu pozdravil prisotne 
člane in namestnico ravnateljice gospo Borislavo Munda.  
 
Na povabilo vodstva šole, so si člani sveta staršev najprej ogledali usposabljanje učiteljev 
in donatorsko športno opremo, katera je bila šoli donirana v vrednosti 15.000,00 EUR.  
 
 

Ad. 1 
 

Na prejšnjem sestanku so bili sprejeti štirje sklepi, ki so se nanašali na aktivnosti staršev 
pred načrtovano ustno obravnavo UE Ptuj pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nove šole. Sklepi so bili realizirani, realizacija bo podrobneje predstavljeno pod točko ad. 
3. V zvezi ostale vsebine je predsednik sveta staršev prosil za pojasnilo namestnico 
ravnateljice glede poziva po izdelavi mrežnih planov za vse razrede. Namestnica je 
pojasnila, da načrtujejo z naslednjim šolskim letom izdelovati mrežne plane za vse 
razrede višje stopnje (7, 8 in 9 razred). S tem se ni strinjala gospa Andreja Zavec, ki 
ocenjuje, da bi bilo potrebno mrežne plane izdelovati za vse razrede. Ostali predstavniki v 
svetu strašev v tej zvezi težav zaenkrat nimajo. Namestnica ravnateljice je obljubila, da 
bodo zadevo ponovno proučili tudi za ostale razrede.  
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Glede izpostavljenega katastrofalnega stanja nekaterih sanitarij in drugih pomanjkljivosti 
na šoli, je predsednik sveta staršev povedal, da je glede na obljubo na prejšnjem 
sestanku, to stanje pojasnil županu MO Ptuj na sestanku in posledica tega opozorila so 
zadnja obnovitvena dela na šoli. Gospa Vindiš Zavratnik je v tej zvezi povedala, da bi 
občina tako ali tako za te stvari morala skrbeti sproti, saj za šolo prejema najemnino.   
 
Zapisnik je bil nato soglasno potrjen.  

 
Ad. 3 

 
Ker se je 3. točka dnevnega reda navezovala na realizacijo sklepov, je predsednik sveta 
strašev predstavil aktivnosti od zadnjega sestanka. Pojasnil je, da je glede na sprejete 
sklepe na prejšnjem sestanku, bil sklican sestanek pri županu, kjer so bile predstavljene 
načrtovane aktivnosti staršev, z namenom bližnje stanovalce nove lokacije šole prepričati, 
da ne nasprotujejo gradnji šole. V tej zvezi je župan dal pobudo in sklical sestanek s 
predstavniki stanovalcev, udeleženci pa smo bili tudi starši, vodstvo šole in sveta zavoda. 
Sledila je tiskovna konferenca predsednika sveta staršev in namestnice ravnateljice, temu 
pa je sledila še ustna obravnava UE Ptuj pred izdajo gradbenega dovoljenja, ki je potekala 
brez zapletov. Konec decembra 2011 je bilo gradbeno dovoljenje izdano, pravnomočno 
pa je postalo 18.1.2012. V januarju je bil tudi sestanek sveta zavoda, kjer je predstavnik 
občine predstavil naslednje aktivnosti za izgradnjo šole in sprejet sklep, da se občini da 
sedaj nekaj mesecev časa, nato pa se njihove aktivnosti preveri. To se načrtuje za maj 
2012. Predsednik sveta strašev, namestnica ravnateljice in predsednica sveta zavoda, 
smo se udeležili tudi kolegija županov spodnjega Podravja, kjer smo župane pozvali k 
odgovornemu in aktivnemu pristopu h gradnji nove šole. Glede na sklepe nekaterih občin 
pa kaže, da pri tem nismo bili uspešni.  
 
Na povabilo Silvestre Emeršič, mamice našega učenca, je šolo obiskal tudi predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk, katerega smo prav tako pozvali, da v okviru svojih 
pristojnosti in avtoritete, poskuša vplivati na odgovorne, da se gradnja nove šole čimprej 
prične.   
 
Namestnica ravnateljice je predstavila aktivnosti glede sanacije stare šole in pojasnila, kaj 
je bilo narejenega v zadnjem času (opleski, menjava štirih oken, nekaj novih umivalnikov s 
tekočo vodo v učilnicah, ločena garderoba za telovadnico,…). Predstavila je še 
inšpekcijske nadzore, ki so bili izvedeni na šoli po medijski predstavitvi stanja na šoli in  
njihove ugotovitve.  
 
Sklep v zvezi te točke sledijo pod ad. 2.  

 
Ad. 2 

 
Sledila je predstavitev intervjuja z županom MO Ptuj dr. Čelanom, ki je bil pod naslovom 
»Nova šola – eden prednostnih projektov«, objavljen v časopisu Štajerski Tednik  
13.4.2012. Prisotni smo bili kritični do nekaterih izjav župana. Določene številke, o katerih 
je župan razpravljal v intervjuju, je pojasnila tudi namestnica ravnateljice in ravnateljica, ki 
se nam je ob tej razpravi pridružila, nekaterih številk pa si nismo vedeli razlagati. Na 
članek je odziv dala že Silvestra Emeršič, s podpisom nekaterih staršev. Namestnica 
ravnateljice je predstavila tudi vsebino odziva na intervju, ki ga bo podalo vodstvo šole.  
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V zvezi te in točke ad. 3. je nato svet staršev sprejel naslednja sklepa:  
 
1. Pripravi se pisen odziv sveta staršev na izjave župana in se ga pošlje županu 

osebno.   
 
Nosilec: Janez Lovrec 

 
2. V istem dokumentu se župana pozove za jasna pisna pojasnila o tem, v kateri 

fazi je načrtovana izgradnja nove šole. Postavi se rok za odgovor. Na podlagi 
odgovora se pred koncem šolskega leta izvede še en sestanek sveta strašev in 
sprejmejo odločitve o nadaljnjih aktivnostih staršev.   

 
Nosilec: Janez Lovrec 

 
 

Ad. 4 
 

Pod točko razno je gospa Vindiš Zavratnik predlaga, da se pošlje pisna zahvala v imenu 
staršev predsedniku države. Člani sveta so se s tem strinjali, zahvalo bo pripravil 
predsednik sveta strašev.  
 
Gospod Lukman je želel pojasnila glede načrtovanih varčevalnih ukrepov in vpliva stavke 
na delo na šoli. Gospa ravnateljica mu je pojasnila, da se normativi za oblikovanje 
oddelkov na OŠPP ne spreminjajo, otroci bi lahko še naprej ostali v šoli do 26. leta, 
povečala pa bi se naj učna obveznost za učitelje.  
 
 
 
Sestanek je bil končan ob 18.00 uri.   
 
 
 
                                                                                         Predsednik sveta staršev: 
                                                                                                 Janez Lovrec 


