OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ
Raičeva ulica 2, 2250 Ptuj
Telefon: 02/ 771-0780
Telefax: 02/771-0785

Trr: 01296-6030691016
Matična številka: 5087201000
Davčna številka: SI 61373800

ZAPISNIK
4. seje sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki je bila izvedena
7.4.2014 ob 17:00 uri v zbornici šole
PRISOTNI:Zdenka Vindiš Zavratnik , Andreja Zavec, Mojca Rozman Jeza, Gregor
Brodnjak, Zupanič Jožica, Lukman Marjan, Emeršič Silvestra, Fras Olga, Angela Golob,
Jakob Majcen, prisotna pa je bila tudi gospa ravnateljica Dragica Emeršič, ter predsednica
sveta zavoda, gospa Tanja Nikolovski
ODSOTNI in odsotnosti niso opravičili: Ploh Dušanka
ODSOTNI in so odsotnost opravičili: Bošnik Romana, Hofman Karlo
Dnevni red:
1.Informacije v zvezi z gradnjo šole
2.Informacija in finančno poročilo dobrodelnih akcij »Tudi mi smo del vas«
3.Pobude in vprašanja
Sestanek je vodila predsednica sveta staršev Zdenka Vindiš Zavratnik, ki je v uvodu
pozdravila vse prisotne člane sveta staršev, gospo ravnateljico in gospo predsednico sveta
zavoda, ter se zahvalila za veliko udeležbo na sestanku.
Po uvodnem nagovoru predsednica ugotovi, da je svet staršev sklepčen in lahko veljavno
odloča.
Zaradi želje gospe predsednice sveta zavoda, Tanje Nikolovski, da se prednostno
obravnava druga točka dnevnega reda, predsednica sveta staršev predlaga, da se prva in
druga točka dnevnega reda zamenjata.
1.Informacija in finančno poročilo dobrodelnih akcij »Tudi mi smo del vas«
2.Informacije v zvezi z gradnjo šole
3.Pobude in vprašanja
Na spremembo dnevnega reda ni bilo pripomb in je bila soglasno sprejeta.

1. Informacija in finančno poročilo dobrodelnih akcij »Tudi mi smo del vas«
Predsednica sveta staršev gospa Zdenka Vindiš Zavratnik prosi gospo Tanjo Nikolovski, da
predstavi potek in zaključke sestanka z gospodoma Janijem Podrepškom, predsednikom
združenja SPG in Sašom Gartnarjem, članom zduženja SPG.
Gospa Tanja Nikolovski, predsednica sveta zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka, skladno s svojim
OSEBNIM ZAPISOM iz navedenega sestanka, poda podrobno poročilo , ki je tudi priloga k
tej točki dnevnega reda(priloga 1/4).
Po zaključenem poročilu gospe Tanje Nikolovski, prosi za besedo tudi gospa ravnateljica,
ki pove, da je tudi sama imela težave s komunikacijo s predstavnikom združenja SPG.
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Gospa Zdenka Vindiš Zavratnik razloži svoje stališče in stališče sveta staršev v zvezi s to
zadevo in predlaga, da se svet staršev na tej seji opredeli glede akcij, ki so še v teku preko
združenja SPG. Predlaga tudi, da v zvezi s tem steče diskusija pod tč. 3 dnevnega reda in
da se skladno s tem, sprejmejo tudi ustrezni sklepi.
Na predlog gospe predsednice sveta staršev ni bilo pripomb.

2.Informacije v zvezi z gradnjo šole
Predsednica sveta staršev, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik prosi gospo ravnateljico, da
poda svoje poročilo k tej točki dnevnega reda. Gospa ravnateljica pove, da je 13.3.2014 bil
sklican sestanek na MIZŠ, ki so se ga udeležile tudi gospa Zdenka Vindiš Zavratnik, gospa
Silvestra Emeršič, ter gospa ravnatlejica. S strani ministrstva so bili prisotni gospod
AljušPertinač, gospod Mitja Maruško in gospa Sabina Čamernik . Sestanek je bil sklican
na pobudo delovne skupine staršev, ki zastopa svet staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka v vseh
zadevah v zvezi z gradnjo nove šole.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo MIZŠ poklicalo na sestanek župane vseh občin, ki
so nastale na teritorialnem območju nekdanje Občine Ptuj, da bi poskušali najti rešitev za
nadaljevanje, v februarju 2014 zaustavljene gradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju.
Omenjeni sestanek je tudi bil realiziran in sicer 20.3.2014, v prostorih MIZŠ. Zapisnik iz
tega sestanka je tudi priloga k točki 2, 4. Seje sveta staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka – glej
prilogo 2/4
Skladno s sklepi tega sestanka , predsednica sveta staršev, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik ,
prosi ravnateljico, da naj »pritisne« na MO Ptuj, da bo sestanek, ki se ga je obvezala
sklicati, sklican čimprej, saj posledično to tudi vpliva na nadaljevanje del na objektu nove
OŠ dr. Ljudevita Pivka. Ravnateljico prosi tudi, da nas o poteku dogajanj sprotno obvešča.
3.Pobude in vprašanja
Predsednica sveta staršev seznani prisotne, da se bo svet staršev moral sestati spet
15.4.2014 ob 17:00, zaradi predstavitve kandidatov za ravnatelja. Predsednica apelira na
vse člane, da se sestanka/predstavitve zagotovo udeležijo.
Skladno z diskusijo pod tč. 1 dnevnega reda, predsednica prosi, da se člani sveta staršev,
opredelijo glede sodelovanja z združenjem SPG. Starši se za oziroma proti nadaljnjemu
sodelovanju opredelijo z dvigom rok. Izid glasovanje je bil sledeč:
*10 članov glasuje ZA prekinitev sodelovanja z združenjem SPG
*1 član se je vzdržal
Skladno z rezultatom glasovanja, predsednica predlaga naslednji sklep:
Sklep 1/4:
Skladno s trditvijo gospe ravnateljice, da šola nima sklenjene nobene pogodbe o
dobrodelnih akcijah z druženjem SPG, svet staršev na svoji 4. Seji sprejme sklep, da
predlaga svetu zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka, da se prekinejo vse dobrodelne akcije,
ki se peljejo preko imenovanega združenja za OŠ dr. Ljudevita Pivka in da se
odstranijo vsi slikovni materiali iz spletne strani združenja SPG, ki so jim pomagali
pri pridobivanju dobrodelnih sredstev za OŠ dr. Ljudevita Pivka.
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V navezavi na prejšnji sklep, steče tudi diskusija v zvezi z umetniškimi deli, ki so bila
zbrana za namen dobrodelne dražbe v Slovenski filharmoniji. Skladno s predlogom, ki je
bil podan na seji sveta zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka, da se dražba pelje naprej preko šole,
svet staršev sprejme tudi naslednji sklep:
Sklep 2/4:
Svet staršev ponovno prosi vodstvo šole za seznam vseh neprodanih umetniških del,
ki so bila zbrana za namen dobrodelne dražbe v Slovenski filharmoniji.
Sklep 3/4:
Svet staršev predlaga, da se dražba nadaljuje pod okriljem šole v sodelovanju s
šolskim skladom. Svet staršev predlaga, da šola določi odgovorno osebo za izvedbo in
spremljanje dražbe.
Glede na to, da še vedno ni bilo nič storjenega glede garderobnih omaric za učence, čeprav
je to bil predmet diskusij že na večih sestankih, svet staršev sprejme tudi naslednji sklep:
Sklep 4/4:
Svet staršev prosi gospo ravnateljico za pojasnilo v zvezi z nabavo garderobnih
omaric za učence.
Sklep 5/4:
Vsa pojasnila in odgovori, naj bodo svetu staršev podana v pisni obliki.

Seja je bila zaključena ob 18:30.

Zapisala:
Andreja Zavec

Predsednica sveta staršev:
Zdenka Vindiš Zavratnik

