OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ
Raičeva ulica 2, 2250 Ptuj
Telefon: 02/ 771-0780

ZAPISNIK
4. sestanka sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2012/2013,
ki je bil izveden 24.4.2012 ob 17:00 uri v zbornici šole

PRISOTNI: Andreja Zavec, Janez Lovrec, Marjan Premzl, Mojca Rozman, Gregor
Brodnjak, Zupanič Jožica, Bošnik Romana, Hofman Karlo, Lukman Marjan
ODSOTNI in odsotnosti niso opravičili: Jakob Majcen
ODSOTNI in so odsotnost opravičili: Zdenka Vindiš Zavratnik, Angela Golob
Dnevni red:
1.Pregled realizacije dosedanjih sklepov
2.Informacije v zvezi z gradnjo šole
3.Pobude in vprašanja
4.Razno
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. Poudaril je, da si želi, da bi
na tej seji izpostavili in razpravljali predvsem o zadevah, za kar je svet staršev v osnovi
namenjen, torej organiziranemu uresničevanju interesov staršev v šoli. Po njegovem mnenju,
je svet staršev to osnovno poslanstvo, zaradi pereče problematike izgradnje šole, zanemarjal.
Po uvodnem nagovoru predsednik ugotovi, da je svet staršev sklepčen in lahko veljavno
odloča.
Na predlagani dnevni red ni pripomb in je soglasno potrjen.

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev
2. skupna seja sveta zavoda in sveta staršev, je bila izvedena 25.2.2013. Svet staršev na sklepe
(2/1, 2/2, 2/3) omenjene seje ni imel pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen.

2. Informacije v zvezi z gradnjo šole
Predsednik na kratko povzame dogodke v zvezi z gradnjo šole. Pove, da je s strani delovne
skupine, ki jo sestavljajo gospa Zdenka Vindiš Zavratnik (predsednica delovne skupine),
gospa Silva Emeršič, gospa Andreja Zavec in gospod Janez Lovrec, bil organiziran obisk
Varuhinje človekovih pravic, gospe Vlaste Nussdorfer in njenih sodelavcev. Gospa Zdenka
Vindiš Zavratnik, ki je obisk koordinirala, je z varuhinjo stopila v kontakt in se dogovorila, da
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se bo ob priliki njenega obiska na Ptuju, udeležila tudi sestanka na šoli. Na sestanku so poleg
varuhinje in njenih dveh sodelavcev, bili prisotni še gospa ravnateljica Dragica Emeršič, ki je
vse udeležence popeljala po šoli in jo razkazala, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik, gospa Silva
Emeršič, gospa Andreja Zavec in gospod Janez Lovrec. Sestanek je potekal v zelo čustvenem
vzdušju in vsi starši ter ravnateljica, so se potrudili po svojih najboljših močeh, varuhinji
orisati in prikazati nevzdržno stanje trenutne šole in potrebo po novih, oz. drugih,
primernejših prostorih. Več o tem obisku je bilo moč prebrati tudi v medijih, nekaj o tem
dogodku, pa je povedala tudi ravnateljica na roditeljskem sestanku. Varuhinja je svoje vtise
zapisala tudi v knjigo vtisov, ki se nahaja na šoli. Glede na obljube gospe Vlaste Nussdorfer,
ki jih je dala na omenjenem sestanku, si vsi veliko obetamo. Gospod Lovrec je še povedal, da
je pričakovati tudi obisk gospoda predsednika Boruta Pahorja, za kar se bo varuhinja osebno
zavzela. Dne 19.4.2013, se je delovna skupina staršev soglasno odločila, da se varuhinji
pošlje članek, objavljen v Štajerskem Tedniku 19.4.2013 (str. 4) z naslovom
»NOVOGRADNJA Z BRADO KRALJA MATJAŽA«.
Gospod Lovrec je poročal še o pogovoru s predstavnikom MO Ptuj, gospodom Vidovičem
glede novogradnje, vendar vse kar je povedal, ni dokončno oz. dorečeno. Namreč, do konca
meseca aprila 2013, bi naj vsem občinam soustanoviteljicam bila poslana pogodba o
sofinanciranju. MO pa bi naj najela kredit, vendar kot že rečeno, po besedah gospoda
Vidoviča, nič ni dorečenega .
Na osnovi zgornjih ugotovitev svet staršev soglasno sprejme naslednji sklep:
Sklep 4/1:
Svet staršev poziva predsednico sveta zavoda k nujnemu sklicu seje, na kateri bodo
predstavniki staršev predlagali sklep, da se MO Ptuj ponovno opozori na njena
zagotovila o gradnji šole in na realno nevarnost, da v primeru, če ne bo takojšnjega
pristopa h gradnji, bo sklep ministrstva o sofinanciranju gradnje, propadel.

3. Pobude in vprašanja
Pod to točko dnevnega reda smo najprej razpravljali o varnosti otrok v šoli. Namreč, kar nekaj
staršev ugotavlja, da smo ena izmed redkih, če ne edina šola, ki nima zagotovljenega stalnega
dežurstva/varovanja na glavnem vhodu v šolo. Starši smatramo, da je to varovanje nujno
potrebno, saj ugotavljamo, da imajo otroci možnost zapustiti šolo kadarkoli brez nadzora,
prav tako pa ima vstop v šoli kdorkoli in kadarkoli. Na osnovi teh ugotovitev, svet staršev
soglasno sprejme naslednji sklep:
Sklep 4/2:
Svet staršev poziva vodstvo šole, da na glavnem vhodu v šolo zagotovi stalno
dežurstvo/varovanje v izogib nenadzorovanemu odhajanju otrok iz šole in morebitnemu
vstopu nezaželjenih oseb.
Pod točko 3. je bila predstavljena tudi ugotovitev posameznih staršev glede sprehodov po
mestu v spremstvu učiteljev. Nekateri od njih namreč zaznavajo nepravilno nadzorovanje
otrok v času sprehoda. Mnenja staršev in zaznavanja v zvezi te teme, so bila zelo različna.
Skupno stališče vseh pa je bilo, da starši s tem opozorilom ne želimo doseči, da bi se
zmanjšali izhodi/sprehodi, ampak le, da se zagotovi ustrezna varnost naših otrok.
Forum na spletni strani šole – svet staršev predlaga vodstvu šole, da se na spletni strani šole
odpre forum, na katerem bi tako starši kot zaposleni, pa tudi širše, imeli možnost izmenjave
mnenj in pobud ter vprašanj.
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Šolski prevozi – Gospa Mojca Rozman je predlagala, da se z novim šolskim letom, prestavi
vrstni red prevozov (gospod Sadek) – za otroke, ki letos zgodaj odhajajo v šolo, naj drugo leto
vozni red obrnejo in tako naj bo vsako drugo leto. Po mnenju predlagateljice, bi tako bilo
najbolj pošteno do vseh otrok in njihovih staršev.
Pohvala – gospod Lukman je izrekel pohvalo šoli, za organiziran plavalni tečaj po metodi
Halliwick.
Pohvala – starši so tudi soglasni, da se izreče pohvala šoli, za organizirano poletno varstvo
otrok
Zamujanja na roditeljskih sestankih in govorilnih urah – starši ugotavljamo, da učitelji
zamujajo na govorilne ure, ker vodstvo šole na isti dan skliče sestanek za učitelje. Svet staršev
zato poziva vodstvo šole, da se sestanki za učitelje skličejo tako, da se bodo govorilne ure in
roditeljski sestanki pričeli ob uri.
CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti) - gospod Lovrec je seznanil vse predstavnike
staršev o dopisu, ki ga je prejel kot predsednik sveta staršev, s katerim CŠOD želi seznaniti
tudi starše o kapacitetah, ki jih imajo in se lahko koristijo ter o možnostih preživljanja
aktivnih počitnic za otroke in mladostnike (letak je priloga zapisnika in se ga naj da na
oglasno desko v šoli). Podrobnosti so razvidne na spletni strani www.csod.si.

4. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18:30.

Zapisala
Andreja Zavec
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Predsednik sveta staršev
Janez Lovrec
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