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ZAPISNIK 
 

 
2. sestanka sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v šolskem letu 2013/14, ki 

je bil izveden 3.10.2013 ob 18. uri 
 
 

 
PRISOTNI: 
Andreja Zavec, Dušanka Plohl, Marjan Lukman, Mojca Rozman Jeza, Olga Fras in 
Silvestra Emeršič. 
 
ODSOTNI: 
Zdenka Vindiš Zavratnik, Karlo Hofman – opravičeno, 
Angela Golob, Gregor Brodnjak, Jakob Majcen, Jožica Zupanič, Romana Bošnik – 
neupravičeno 
 
VABLJENI: 
Dragica Emeršič, ravnateljica, Jani Podrepšek, predsednik ZSPG in Sašo Gartnar, 
član UO ZSPG 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev. 
2. Pregled realizacije sklepov 1. seje sveta staršev. 
3. Predstavitev aktivnosti in terminski plan dobrodelnih akcij, ki potekajo preko 

Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 
4. Seznanitev s potekom gradnje šole 
5. Pobude in vprašanja 

 
 
Sejo vodi, zaradi  opravičene odsotnosti predsednice sveta staršev, podpredsednica  
gospa Andreja Zavec. 
 
Gospa Andreja Zavec je pozdravila prisotne in ugotovila, da je svet staršev, zaradi  
neprisotnosti več kot polovice članov sveta, nesklepčen. Zato je predlagala, da se 
obravnava samo 3. točka dnevnega reda in je predala besedo gospodu Janiju 
Podrepšku, predsedniku Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 
 
Gospod Jani Podrepšek je pozdravil vse prisotne in podal  izčrpno poročilo o 
aktivnostih, ki jih peljejo preko Združenja. 
 
Naprej je predstavil dražbo likovnih del, ki se bo odvijala 22.11.2013 zvečer.  uri v 
Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Donirane slike se bodo zbirale do 15.10.2013, 
potem se bo izdelal katalog likovnih del, ki se bo pošiljal izbranim dražiteljem.  
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Predvideva se, da bo večina slik prodana pred javno dražbo in bodo kupci že znani, 
ostale slike gredo potem na dražbo. Vstopnine ne bo, zbirali pa se bodo prostovoljni 
prispevki za izboljšanje pogojev šolanja otrok. Predlaga, da to prevzamejo starši z 
otroki. 
Prav tako predlaga, da otroci  OŠ dr. Ljudevita Pivka pripravijo otvoritveno točko.  
S tem se ravnateljica in starši strinjajo. Prav tako se dogovorijo, da  so otroci, starši, 
učitelji in gasilci v enotnih majčkah: TUDI MI SMO DEL VAS. 
Starše seznani še s tem, da celotno akcijo podpira tudi predsednik države, gospod 
Borut Pahor in bo na dražbi prisoten kot pokrovitelj, kar posledično pomeni, da bo 
dražba tudi medijsko podprta. Pokroviteljstvo je prevzela tudi varuhinja človekovih 
pravic, gospa Vlasta Nussdorfer. 
Gospod Jani Podrepšek še pove, da ima sestanek z gospo varuhinjo 9.10.2013. 
 
Nadalje nas seznani tudi z akcijo zbiranja sredstev preko SMS sporočil z ključno 
besedo PTICKI na 1919. Akcija traja do 30.8.2014, vendar je medijsko premalo 
pokrita. Gospa Andreja Zavec je predala odgovor, ki ga je prejela od novinarja 
D.Posleka v zvezi z reklamiranjem na RTV SLO, ki pravi, da se je potrebno obrniti 
direktno na marketinško službo. Gospa Silvestra Emeršič pa je povedala, da 
odgovora na prošnjo za reklamiranje na POP TV in A kanalu, zaenkrat še ni. 
 
Naslednja  aktivnost, ki jo peljejo v Združenju, je prodaja novoletnih voščilnic. 
Voščilnice – vzorci so izdelani, delajo se še  ovojne škatlice. Gospod Jani Podrepšek 
predlaga prodajno ceno kompleta voščilnic in sicer 7, 00 EUR.  Strošek tiskanja in 
pakiranja predstavlja 1,40 EUR na paket.  
Starši  so predlagali, da se poskuša znižati cena glede pakiranja, to bi opravili sami. 
Prav tako se starši dogovorijo, da se gre v fizično prodajo voščilnic, tudi preko 
stojnic, saj le-to lahko postavi šola kjerkoli. 
 
Obvesti nas tudi, da je bilo v mesecu juniju in juliju  2013 poslanih 60.000 prošenj za 
donacije. Na iste naslove bo sedaj poslana  še ena prošnja z možnostjo sodelovanja v 
akciji preko donacij, nakupa voščilnic in SMS, z obvestilom, da bodo med vsemi 
donatorji izbrali Diamantnega donatorja. 
 
In še zadnja aktivnost, ki bo izpeljana v letošnjem letu, je dobrodelni koncert na 
Ptuju, ki bo 6.12.2013 v športni dvorani Šolskega centra Ptuj, ki so jo dobrodelno 
odstopili za izvedbo koncerta. Koncert bi se naj imenoval Miklavžev koncert.  
Dogovarjajo se tudi o možnosti snemanja RTV SLO. 
Zaenkrat je seznam nastopajočih naslednji: Štajerskih 7, Navihanke, Werner, Tanja 
Žagar, Jan Plestenjak, Modrijani, Brigita Šuler. Seznam se sproti dopolnjuje. Gospa 
Andreja Zavec bo preverila možnosti ozvočenja pri različnih  ponudnikih. 
 
Ravnateljica Dragica Emeršič je prisotne obvestila še o eni akciji in sicer o akciji 
zbiranja papirja na prostoru celotne Slovenije, katere del sredstev gre prav tako za 
OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
 



 

 
 

 

O S NO VNA Š O L A DR.  L J UDE V I T A PI VK A PT UJ  
 

Raičeva ulica 2, 2250 Ptuj    Trr: 01296-6030691016 
Telefon: 02/ 771-0780       Matična številka: 5087201000 

Telefax:  02/771-0785         Davčna številka: SI 61373800 

 
Vsi prisotni se strinjamo, da se moramo starši vključiti v aktivnosti Združenja,, se 
medsebojno obveščati in pomagati po svojih najboljših močeh. 
 
 
Gospa Andreja Zavec se zahvali vsem prisotnim za sodelovanje z upanjem, da bodo 
starši v prihodnje prisotni na sejah sveta staršev in z resnostjo opravljali svojo 
nalogo, ki so jo prevzeli. 
 
Sestanek končan ob 20. uri. 
 
 
Zapisala: Silvestra Emeršič 
 
                                                    
                                                                            Podpredsednica sveta staršev:                         
 
                                                                                        Andreja Zavec 
 


