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ZAPISNIK 
 

5. seje  sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki je bila izvedena                                             
11.6.2013 ob 16:00 uri v zbornici šole 

 
 
PRISOTNI:Andreja Zavec, Gregor Brodnjak,  Jakob Majcen, Janez Lovrec, Karlo Hofman, 
Marjan Lukman, Marjan Premzl, Mojca Rozman,  Zdenka Vindiš Zavratnik 
ODSOTNI in so odsotnost opravičili: Jožica Zupanič, Romana Bošnik, Angela Golob 
 
Na sestanku je bila prisotna tudi ravnateljica Dragica Emeršič 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije dosedanjih sklepov 
2. Informacije v zvezi z gradnjo šole in izvedenimi dosedanjimi aktivnostmi 
3. Delovni zvezki za šolsko leto 2013/2014 
4. Pobude in vprašanja 

 
Sestanek je vodil predsednik sveta staršev Janez Lovrec, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne 
člane sveta staršev in se zahvalil za veliko udeležbo na sestanku. Prav tako je pozdravil 
ravnateljico gospo Dragico Emeršič. Po uvodnem nagovoru predsednik ugotovi, da je svet 
staršev sklepčen (priloga tega zapisnika je tudi lista prisotnosti) in lahko veljavno odloča. Na 
predlagani dnevni  red ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.  
 

1. Pregled realizacije dosedanjih sklepov in potrditev zapisnika  4. Seje 
sveta staršev 

4.seja sveta staršev je bila izvedena 24.4.2013. Svet staršev na sklepe 4/1 in 4/2 omenjene 
seje ni imel pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
SKLEP 4/1 – je realiziran 
SKLEP 4/2 - gospod predsednik, prosi gospo ravnateljico, da poda svoje komentarje glede 
pobud in ugotovitev, ki jih je svet staršev zapisal pod točko 3 v zapisniku 4. seje sveta 
staršev. 
*stalno dežurstvo/varovanje na glavnem vhodu v šolo – gospa ravnateljica pove, da je 
dežurstvo v preteklosti na šoli že bilo, pa se žal ni obneslo. Glede našega predloga, je že 
kontaktirala s CSD Ptuj, ki bo zagotovilo prostovoljca, ki bo s 1.9.2013 opravljal delo 
informatorja preko javnih del in sicer za 7 mesecev.  
POBUDE ZA VODSTVO ŠOLE 
* forumi – ravnateljica je preverila na drugih OŠ in ugotavlja, da nimajo te prakse, da bi   
imeli forum. Na spletni strani naše šole pa obstaja E učilnica, za uporabo katere uporabnik   
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potrebuje geslo in ravnateljica predlaga, da bi poskusili z uporabo te možnosti. Z novim   
šolskim letom dobimo obvestilo glede možnosti uporabe E učilnice. 
* prevozi (zamenjava vrstnega reda) – ravnateljica pojasni, da občine zbirajo prevoznike  
preko javnih del za vsako šolsko leto posebej in da v tem trenutku še ni možno določiti  
voznega reda za novo šolsko leto. Obljubila je, da se bo šola potrudila, da do zamenjave  
voznega reda pride in sicer skladno s predlogom staršev na 4. seji sveta staršev.  
* pobude, pohvale in pripombe – gospod predsednik predstavi, katere pobude, pohvale in  
pripombe, so bile zapisane v zapisniku 4. seje sveta staršev. Skladno s predstavljenimi  
pobudami in kritikami, ravnateljica obljubi, da bo opozorila glede pripombe v zvezi s  
sprehodi.  
 
2. Informacije v zvezi z gradnjo šole in izvedenimi dosedanjimi 

aktivnostmi 
 
Predsednik sveta staršev, gospod Janez Lovrec na kratko povzame dogajanja v zvezi z 
gradnjo nove šole: 
21.5.2013 je bil sklican Svet šole, ki sta se ga udeležila tudi gospod župan MO Ptuj dr. 
Štefan Čelan in gospod Ivan Vidovič v.d. direktorja občinske uprave. MO Ptuj je pozvala 
vse ostale občine soustanoviteljice h kreditu. Namreč, da bi investicijo lahko začeli 
izvrševati, je MO vsem ostalim občinam poslala v podpis pogodbo, v kateri predlagajo, da 
bi najeli 10-letni kredit, ki bi ga občine plačale in sicer vsaka svoj delež. Če bi uspeli še z 
ostalimi občinami, ki še niso podpisale soustanoviteljstva, bi bilo možno investicijo 
izpeljati v enem zamahu z najemom 10-letnega kredita, katerega bi občine v 10 letih, 
vsaka svoj delež seveda, odplačale. Druga opcija pa je, da ponovijo javni razpis, v 
katerem bodo poskušali dobiti opcijske ponudbe: 
- prva opcijska ponudba je izgradnja objektov v celoti in plačilo v 4 letih, 
- druga opcijska ponudba pa je gradnja objektov v 4 letih in plačilo v 4 letih. 
  
Razpis bi naj po zagotovilu župana bil ponovno objavljen v petek 31.5.2013 v uradnem 
listu RS in na portalu, kar pa zadeva podpis pogodb, pa le-te krožijo med občinami. 
Gospod Lovrec še pove, da je razpis dejansko bil objavljen. Na seji sveta šole je bilo tudi 
povedano, da do sestanka z ministrom še ni prišlo, da so pa bile izvedene vse trenutno 
planirane dobrodelne akcije. 
 
Poročilo ravnateljice o SMS akciji: gospa ravnateljica poda kratko poročilo glede poteka 
SMS akcije pod okriljem varuhinje človekovih pravic gospe Vlaste Nusdorfer – akcija je 
potekala hitro. Sklenjene so bile vse pogodbe z mobilnimi operaterji. Akcija se je začela 
na 100-ti dan dela gospe Nusdorfer kot varuhinje človekovih pravic. Celoten projekt je bil 
tudi medijsko zelo dobro pokrit – ravnateljica je imela intervju za radio Ptuj, snemala je 
PTVE, RTV Slovenija in drugi. Akcije se je zaključila 9.6.2013. Za uradno obvestilo o 
zbrani vsoti,  imajo operaterji 30-45 dni časa. Zaenkrat rezultata še ni, razen tistega dela, 
ki je bil nakazan na poseben račun.  Akcija TUDI MI SMO DEL VAS, pa še poteka in 
sicer preko Zveze poklicnih gasilcev Slovenije, ki jo vodi gospod Jani Podrepšek. V planu 
je organizacija nogometne tekme Maribor : Barcelona in ves izkupiček te tekme bo 
namenjen naši šoli. Tekma bi se igrala v Mariboru.  Tudi akcijo »PTIČKI« bo gasilska 
zveza Slovenije ponovila.  
 
Skladno s točko 2 dnevnega reda te seje, svet staršev sprejema naslednji sklep: 
 
Sklep 5/1: 
V delovno skupino staršev, v sestavi Zdenka Vindiš Zavratnik, ki vodi delovno 
skupino, člani Janez Lovrec, Silvestra Emeršič in Andreja Zavec, ki je bila 
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imenovana na seji sveta staršev 25.2.2013 zaradi sodelovanja z varuhinjo človekovih 
pravic, imenuje še gospo ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka, gospo Dragico 
Emeršič. Delovanje delovne skušine se razširi na celotno področje delovanja staršev 
v zvezi gradnje.  
 
Predlog glede akcije »PTIČKI«: 
Gospa Andreja Zavec obvesti člane sveta staršev, da je bil plakat za akcijo »PTIČKI« 
izdelan v oddelku OVI 4/5, pod vodstvom mentorice/razredničarke gospe Jasne Veber 
Zazula. Zgodbica iz plakata je avtorsko delo gospe Veber Zazula, poslana je bila tudi 
gospe varuhinji, ki je je bila zelo vesela. Glede na prizadevno delo mentorice in učencev 
odd. OVI 4/5, gospa Zavec predlaga, da se učence in učiteljico javno pohvali na 
zaključnem pikniku. Gospa ravnateljica na tem mestu še pove, da bo varuhinji tudi 
poslana slika »PTIČKI«. 
 
Poročilo gospe Zdenke Vindiš Zavratnik: 
Gospa Zdenka Vindiš Zavratnik je povedala, da je skladno z dogajanji že stopila v kontakt 
z novinarko, ki je pred časom že snemala oddajo o naši šoli za TV Tednik na RTV 
Slovenija in ji tudi poslala vse željene materiale, ki ji bodo v pomoč pri snemanju nove 
oddaje TV Tednik. Gospa Zavratnik ima trenutno samo povratno informacijo, da bodo 
snemali varuhinjo, predstavnike lokalnih skupnosti, vodstvo šole in starše ter otroke.  
 
Poročilo gospe Zdenke Vindiš Zavratnik o udeležbi na kolegiju županov Spodnjega 
Podravja - poročilo je priloga tega zapisnika 
 
3. Delovni zvezki za šolsko leto 2013/2014 

 
Gospa ravnateljice je obvestila člane sveta staršev, da je naročenih precej novih 
učbenikov, saj so tisti iz učbeniškega sklada že precej uničeni. Seznam na novo naročenih 
učbenikov  (markirani z rumeno) je priloga tega zapisnika. Iz te priloge je moč videti tudi 
finančno konstrukcijo tega projekta.  
 
Gospa Mojca Rozman vpraša, kako je s sofinanciranjem finančno šibkih družin pri 
nakupu učbenikov. Gospa ravnateljica pojasni, da šola to izvede preko CSD , ki donira 
sredstva takim družinam. 
 
4. Pobude in vprašanja 

 
Gospa Mojca Rozman vpraša, kako je s potnimi stroški za plavalni tečaj in gospa 
ravnateljica pojasni, da te stroške pokrije šola.  
 
Gospa Mojca Rozman še predstavi problematiko v zvezi s šolskim prevoznikom Haloze 
tours (g. Cafuta). Pritožbe na tega prevoznika namreč kar dežujejo iz vseh koncev in 
strarši čutimo stisko in zaskrbljenost glede varnosti naših otrok v času, ko so prepuščeni 
temu prevozniku. Ravnateljica pojasni, da že kontkatira z njim, ampak zdaj samo še pisno 
in preko občine.  
 
Starši pozivamo ravnateljico, da na osnovi naslednjega sklepa (5/2), pošlje vsem občinam 
pisno obvestilo. 
 
Sklep 5/2: 
Svet staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, pisno pozove  vse občine, v katerih izvaja 
prevoze podjetje Haloze Tours, da v bodoče pogodb s tem prevoznikom ne sklepajo 
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več. V pozivu se navedejo konkretne nepravilnosti. Dopis pripravi gospa Mojca 
Rozman in sicer do petka 14.6.2013. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17:00. 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik sveta staršev: 
Andreja Zavec      Janez Lovrec 
 
 


