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                                                                ZAPISNIK 
 
 
1. sestanka sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/2014,  
                    ki je bil izveden 24.09.2013 ob 17:20 uri v zbornici šole 
 
 
 
 
PRISOTNI: Mojca Rozman Jeza, Zdenka Vindiš Zavratnik, Andreja Zavec, Dušanka 
Plohl, Silvestra Emeršič, Jožica Zupanič, Jakob Majcen, Gregor Brodnjak, Marjan 
Lukman, Karlo Hofman. 
 
 
ODSOTNI in odsotnost opravičili: Romana Bošnik 
 
ODSOTNI in odsotnosti niso opravičili: Olga Fras 
 
 
Na sestanku je bila prisotna tudi ravnateljica Dragica Emeršič 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Izvolitev predsednika sveta staršev. 
2. Seznanitev v zvezi z novogradnjo šole. 
3. Seznanitev z akcijskem načrtom Združenja poklicnih gasilcev. 
4. Pobude in vprašanja. 
 
 

 
Začetek sestanka je vodila gospa ravnateljica Dragica Emeršič, katera se nam je takoj 
opravičila zaradi razposlanih vabil na sestanek sveta staršev, ker le ta niso imela navedene 
ure začetka sestanka. Sledil je pozdrav vsem prisotnim članom sveta staršev in obvestilo, 
da je predsednik sveta staršev gospod Janez Lovrec ponudil svoj odstop, zaradi 
preobremenjenosti z delom. Bo pa še vedno prisoten v delavni skupini. 
 
Člani sveta staršev smo soglasno sprejeli odstop gospoda Janeza Lovreca. 
 
Na vprašanje gospe ravnateljice, če se kdo javi za mesto predsednika sveta staršev je gospa 
Mojca Rozman Jeza predlagala gospo Zdenko Vindiš Zavratnik, katera se je s predlaganim 
strinjala, vendar pod pogojem, da bodo vsi ostali člani sveta staršev po svojih zmožnostih 
pomagali pri aktivnostih, ki zajemajo novogradnjo naše šole. 
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Poleg tega je izrazila željo, da se iz 6. člena Poslovnika delovanja sveta staršev O.Š. 
Ljudevita Pivka Ptuj spremeni mandat predsednika sveta staršev iz 4 na 1 leto. 
Gospo ravnateljico je tudi opozorila, da naj se v prihodnje vabila za sestanke sveta staršev 
pošiljajo vsaj 8 dni pred razpisanim datumom. 
 
Vsi prisotni v svetu staršev smo soglasno potrdili, da se strinjamo z predlaganimi 
spremembami gospe Zdenke Vindiš Zavratnik, ter potrdili da bomo vsi sodelovali pri 
ostalih aktivnostih. 
 

1. Izvolitev predsednika sveta staršev 
 
V skladu s prvo točko dnevnega reda, smo soglasno  potrdili novega predsednika 
sveta staršev, gospo Zdenko Vindiš Zavratnik. 

 
 
Glede na to, da je to bil to 1. sestanek sveta staršev v šolskem letu 2013/2014 in je v svetu 
staršev nekaj novih članov, so člani sveta staršev na listo prisotnosti dodali tudi svoje 
kontakte in sicer: 
- telefonske številke ter 
- elektronske naslove  
 
Listo prisotnosti oz. seznam telefonskih številk in elektronskih naslovov, smo kopirali in 
razdelili med vse prisotne člane sveta staršev. 
 
 
2. Seznanitev v zvezi novogradnje šole 
 
 Ravnateljica gospa Emeršič Dragica, nam je sporočila, da se je gradnja nove šole začela 
dne 2.9.2013. Na gradbišču sedaj pripravljajo teren za začetek gradnje nove šole. Prestaviti 
morajo obstoječo infrastrukturo od dijaškega doma, toplovod, utrditi teren za gradbeno 
dvigalo… 
 
 
3. Seznanitev z akcijskem načrtom Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 
 
Gospa ravnateljica nas je seznanila, da je Združenje slovenskih poklicnih gasilcev 
organiziralo 3 dobrodelne koncerte za našo novo šolo. Dva bosta na Ptuju, eden pa bo v 
Ljubljani. Prvi koncert na Ptuju naj bi bil v  novembru 2013, točnega datuma še nimajo, saj 
se še dogovarjajo z pevci. Na koncert bodo povabili tudi gospodično Ano Karneža iz 
Ptujske gore. 
Predsednica sveta staršev, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik ob tem pripomni, da če kdo 
pozna kakega glasbenika, naj mu da pobudo za sodelovanje pri naših koncertih. 
Ob tem gospa Dušanka Plohl pripomni, da pozna glasbenike in da se bo poskusila z njimi 
dogovoriti za sodelovanje. 
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Na vse to, gospa Andreja Zavec poda predlog da bi se lahko koncerti predvajali po 
televiziji, saj bi s tem pridobili dodatno reklamo. Gospa ravnateljica pripomni, da to ni 
slaba ideja in da se bo pozanimala o tej možnosti.  
 
Poleg tega bodo gasilci natisnili voščilnice, katere bodo imele na nahrbtni strani naš 
simbol-Ptički in številko 1919 preko katere se lahko pošlje sms in za novogradnjo naše 
šole prispeva 1€. Akcija Ptički 1919 bo trajala eno leto od septembra 2013 do septembra 
2014. Voščilnice bomo pakirali na naši šoli.  
 
 
Voščilnice bodo šle v trgovine, v mesecu oktobru ko je mesec gasilstva. V tem času bodo 
imeli v Velenju gasilci postavljeno stojnico, kjer bodo med drugim tudi reklamirali našo 
šolo in prodajali voščilnice. 
 
Gospa ravnateljica nas je tudi seznanila, da imajo naši otroci 8.10.2013 evakuacijski dan, 
ko na našo šolo pride skupina gasilcev. Ta dan bodo imeli z našimi otroci delavnice, z 
njimi bodo risali, pekli palačinke, se pogovarjali… 
 
Na vprašanje  predsednice sveta staršev gospe Zdenke Vindiš Zavratnik, kako poteka 
akcija o zbiranju umetniških slik, gospa ravnateljica pove da se bodo slike zbirale do 
5.10.2013, potem se bodo slike fotografirale za katalog in poslale Združenju poslovnih 
žensk v Ljubljani. Pokrovitelj akcije je Varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta  
Nussdorfer. 
 
 Ob tem se pripomni, da bi pri teh akcijah lahko pomagala gospa Silvestra Emeršič z 
svojim poznanstvom v kabinetu predsednika države gospoda Boruta Pahorja. 
Predsednica svet staršev, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik na to pripomni, da pozna kar 
nekaj slikarjev, ki so pripravljeni sodelovati v naši dražbi slik. 
Gospa ravnateljica pa bo kontaktirala Ptujske slikarje, da jih povpraša če bi bili pripravljeni 
sodelovati na dražbi.  
 
Zaradi vsega zgoraj rečenega je bila gospa ravnateljica mnenja, da bi se bilo po potrditvi 
gospoda Podrepška, smiselno dobiti z predsednikom ZSPG gospodom Podrepškom dne 
3.10.2013 na ponovnem sestanku sveta staršev, po roditeljskem sestanku. Gospod 
Podrepšek bi nam tako osebno predstavil akcijski načrt pri zbiranju sredstev za gradnjo 
nove šole. Če se gospod Podrepšek na ta dan ne bo mogel udeležiti sestanka, se bo 
omenjeni sestanek prestavil na čas, ki bo ustrezal gospodu Podrepšku. 
 
Gospa ravnateljica nas seznani, da bodo potekale akcije v zbiranju papirja. Za 1t papirja, 
nam bodo plačali 45€. Podjetje ki zaposluje invalide bo ta papir pobiralo in bo naši šoli 
dostavilo tri 20l kontejnerje, potem pa bodo ta papir reciklirali v toplotno izolacijo. 
 
Poleg vsega tega gospa ravnateljica čaka potrditev iz Pošte banke Slovenije, da bi se 
izdelale znamke z našim zaščitnim znakom, ki ga uporabljamo v naši humanitarni akciji- 
Ptički. 
Vsi prisotni smo zelo navdušeni nad to idejo. 
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4. Pobude in vprašanja 

 
 Predsednica sveta staršev, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik vpraša člane sveta staršev, kako 
želimo prejemati zapisnik iz seje sveta staršev. Vsi prisotni člani se strinjamo, da se 
zapisnik objavi v 7 dneh po zadnji seji na spletni strani naše šole. 
Gospa Zdenka Vindiš Zavratnik tudi predlaga, da bi lahko starši zaigrali igro Debela repa 
za naše otroke. 
 
Sklep 1   
 
-povabi se g. Podrepška na naslednjo sejo sveta staršev 
 
-potrdi se da delavna skupina ostane v istem številu članov kot do sedaj in da bodo to 
delo še naprej opravljali isti člani kakor do sedaj 
 
-vabila za sestanek sveta staršev se pošiljajo 8 dni pred razpisanim datumom 
 
-na naslednjem sestanku sveta staršev se bomo pogovorili o igri Debela repa, ki jo 
bodo starši zaigrali za otroke 
 
 
Gospa predsednica Zdenka Vindiš Zavratnik predstavnike sveta staršev prosi, da se o vseh 
nastalih težavah takoj pogovori in da se le te sproti rešujejo. 
 
Gospa Andreja Zavec je predlagala, da vsak predstavnik sveta staršev svoje starše pismeno 
obvešča o vsebini sestanka sveta staršev.  
 
Pohvala: 
 
 Gospa Silvestra Emeršič je pohvalila, varstvo otrok med poletnimi počitnicami.  
 
 
Gospa Andreja Zavec je na to predlagala, da bi se za poletno varstvo organizirali šolski 
prevozi in da se naredi Anketa o poletnem varstvu otrok, koliko so starši pripravljeni 
doplačat za prevoze in kdaj – v katerem obdobju bi potrebovali varstvo. 
 
Ravnateljica je na to odgovorila, da bi bilo več zanimanja, če bi otroci imeli tudi v tem 
času šolske prevoze, ker pa občine ne krijejo potnih stroškov izven šolskega leta je 
obljubila, da se bo pozanimala  po kakšni ceni bi bili prevozi v šolo med počitnicami 
izvedljivi.  
 
Gospa Silva Emeršič nas obvesti, da ima naša šola v dopoldanskem času zaposlenega 
informatorja. 
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Predlog: 
 
Pridobitev omaric za učence.  
 
Gospa ravnateljica pripomni, da bodo zaenkrat imeli le nekateri učenci omarice, v knjižnici 
pa bodo uredili obešalnike za nekaj otrok. 
 
Gospod Jakob Majcen opozarja na pereč problem pri prevozih otrok pri prevozniku Cafuta. 
Starši nimajo telefonskih številk voznikov, vozniki se menjajo, čas odhodov in prihodov v 
šolo je nereden, nezanesljiv. 
Ob tem gospa Dušanka Plohl pripomni, da ima tudi ona težave z omenjenim prevoznikom, 
saj prihaja otrok domov v zelo različnem času, poleg tega jo zelo moti, ker se njenega 
otroka odpelje iz šole komaj ob 16:30 uri. 
 
 
Sklep 2 
 
Svet staršev zahteva od prevoznika Haloze tours gospoda Cafuta, da napiše točen 
vozni red odhodov in prihodov otrok v šolo in domov, ter da staršem otrok posreduje 
telefonske številke voznikov. 
 
 
 
Gospa ravnateljica je opozorila, da naj si starši zapišejo kdaj prevoznik odpelje in pripelje 
otroke. Če bo časovno odstopanje več kot 15 minut, naj se pokliče policija da se naredi 
zapisnik. 
 
 
Sestanek je bil končan ob 19 uri. 
 
 
 
Ptuj 24. 9. 2013 
 
 
 
       Zapisala                                                                                 Predsednik sveta staršev                                           
Mojca Rozman Jeza                                                                     Zdenka Vindiš Zavratnik 
 


