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ZAPISNIK  
 

3. seje  sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki je bila izvedena                                           
18.11.2013 ob 16:00 uri v zbornici šole 

 
PRISOTNI: Zdenka Vindiš Zavratnik , Andreja Zavec,  Mojca Rozman Jeza, Gregor 
Brodnjak, Zupanič Jožica,  Hofman Karlo, Lukman Marjan, Emeršič  Silvestra, Plohl 
Dušanka, Fras Olga, Angela Golob, prisotna pa je bila tudi gospa ravnateljica Dragica 
Emeršič 
ODSOTNI in odsotnosti niso opravičili: / 
ODSOTNI in so odsotnost opravičili: Bošnik Romana, Jakob Majcen, 
 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev 
2. Pregled realizacije sklepov 2. seje sveta staršev 
3. Informacija o donaciji Slovenskega mednarodnega združenja žensk (SILA) 
4. Pobude in vprašanja 
 
Sestanek je vodila predsednica sveta staršev Zdenka Vindiš Zavratnik, ki je v uvodu 
pozdravila vse prisotne člane sveta staršev in gospo ravnateljico ter se zahvalila za veliko 
udeležbo na sestanku.  
Po uvodnem nagovoru predsednica ugotovi, da je svet staršev sklepčen in lahko veljavno 
odloča. 
 
Zaradi želje gospoda Janija Podrepška, predsednika Združenja slovenskih poklicnih 
gasilcev, da na svetu staršev poda še zadnje informacije v zvezi z dražbo umetniških del,  
ki bo 22.11.2013, je predsednica predlagala spremembo dnevnega reda in sicer: 

1. Informacija o donaciji Slovenskega mednarodnega združenja žensk (SILA) 

2. Seznanitev s predlogom o ustanovitvi šolskega sklada 

3. Informacije v zvezi z dražbo umetniških del – g. Jani Podrepšek 

4. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev 

5. Pregled realizacije sklepov 2. seje sveta staršev 

6. Pobude in vprašanja 

Na spremembo dnevnega reda ni bilo pripomb in je bila soglasno sprejeta. 
 

 

1. Informacija o donaciji Slovenskega mednarodnega združenja žensk (SILA) 
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Gospa ravnateljica je predstavila namero  združenja SILA, ki se je odločilo, da del izkupička 

od Bazarja, ki ga vsako leto organizirajo v času božiča na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani, namenijo našim otrokom. Letos bodo namreč imele povdarek na avtistih in ker 

je tudi na naši šoli nekaj otrok s to diagnozo, so se odločile za donacijo v višini cca 

30.000,00€. Ker SILA načeloma ne donira v fizični obliki (v denarju) ampak poplača račune 

podjetjem, pri katerih šola nabavi določene izdelke, je šola morala pripraviti seznam 

artiklov, ki bi jih želela nabaviti. Na seznamu so bili sledeči artikli: 

-prilagojene mize in stoli 

-interaktivna tabla 

-računalniki 

-prevozno sredstvo (kombi) 

SILA je izrazila željo, da se donirani znesek ne bi preveč drobil (večje število računov 

različnih podjetij), zato se je šola odločila, da predlaga nakup kombija. Po pridoblejnih 

predračunih, bi nakup takšnega vozila znašal cca 34.000,00€. Šola mora združenju SILA, do 

30.11.2013 sporočiti svojo odločitev, oziroma predložiti dokončni seznam, za katere 

artikle bi želeli sredstva porabiti.  

Glede na argumente gospe ravnateljice, za kakšne namene bi šola kombi uporabljala: 

-plavalni tečaji po konceptu Halliwick (delno donira občina) 

-razna tekmovanja učencev 

-zdravstveni pregledi, zobozdravniki 

je predsednica odprla debato in dala predlog o nakupu kombija na glasovanje. Vsi prisotni 

starši, so soglasno bili proti in so tudi podali svoje argumente. Glede na odločitev staršev, 

so le-ti tudi predlagali, da se sredstva, ki jih bo donirala SILA raje porabijo za izdelke, ki so 

mobilne narave in se jih bo brez problema lahko preselilo v novo šolo. Predlogi so bili 

sledeči: 

-omarice za garderobo (poišče se vsaj 3 ponudbe različnih proizvajalcev) 

-prenosni računalniki za računalniško učilnico (tudi s prilagojenimi tipkovnicami za otroke 

s specifičnimi težavami) – trenutna opremljenost računalniške učilnice je namreč zelo 

zastarela.  

-v kolikor bi pa sredstva še zadostovala za nakup katerega od artiklov iz seznama, ki ga je 

izdelala šola, pa se bo o tem naknadno odločalo (šolski sklad) 

 

2. Seznanitev s predlogom o ustanovitvi šolskega sklada 
Gospa predsednica  Zdenka Vindiš Zavratnik, staršem predstavi idejo o ustanovitvi 
šolskega sklada, ki bi bdel nad porabo sredstev, pridobljenih iz naslova prispevkov 
domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in  drugih virov. Za podrobno 
predstavitev ideje preda besedo gospe Silvestri Emeršič, ki staršem podrobno predstavi 
zakonske podlage in postopek za ustanovitev šolskega sklada. Za ustanovitev šolskega 
sklada so potrebni naslednji koraki: 
*predlog za ustanovitev šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS) poda svet staršev 
*sklep o ustanovitvi sprejme svet šole in sicer v skladu s 135. Členom zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L.  RS, št. 98/05) 
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*Pravilnik o delovanju ŠS sprejme upravni odbor ŠS 
*Program dela – sprejme ŠS na svoji prvi seji in izvoli predsednika ŠS 
*svet staršev predlaga 4 člane, svet zavoda pa 3, torej ŠS šteje skupaj 7 članov 
Predsednica Zdenka Vindiš Zavratnik da predlog o ustanovitvi ŠS na glasovanje. Predlog 
je bil soglasno sprejet, zato svet staršev sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep 1/3: 
Svet staršev poziva Svet zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka, da na prvi naslednji seji,  sprejme 
Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ dr. Ljudevita Pivka in v skladu s 135. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 98/05) imenuje 
tri predstavnike šole v Upravni odbor sklada, hkrati pa potrdi tudi štiri predstavnike 
staršev, ki so bili imenovani s  strani predstavnikov v svetu staršev in sicer s sklepom št. 
2/3 . 
 
Skladno s sklepom 1/3, je ravnateljica svetu staršev predala tudi poročilo o donacijah, 
datirano na 7.11.2013 (poročilo je priloga tega zapisnika). 
 
Skladno s sklepom 1/3, predsednica prosi za imenovanje 4 staršev, ki bodo člani upravnega 
odbora šolskega sklada. Sama predlaga gospo Silvestro  Emeršič, ki ima z delovanjem 
tovrstnih skladov tudi največ izkušenj. Ostala predlogi pa so bili sledeči: 
-gospod Karlo Hofman 
-gospa Andreja Zavec 
-gospod Janez Lovrec 
 
Predsednica da predlog na glasovanje:  
10 staršev je predlagane člane potrdilo, 1 je bil proti 
Glede na ugotovitev, da je predlog sprejet z večino glasov, svet staršev sprejme naslednji 
sklep: 
 
 
 
Sklep 2/3: 
Svet staršev skladno s sklepom 1/3, imenuje in potrjuje svoje 4 člane za upravni 
odbor šolskega sklada in sicer: 
→gospo Silvestro Emeršič 
→gospoda Karla Hofmana 
→gospoda Janeza Lovreca 
→gospo Andrejo Zavec 
 
 
3. Informacije v zvezi z dražbo umetniških del – g. Jani Podrepšek 
Gospod Jani Podrepšek, se je seji sveta staršev pridružil okrog 17:00 ure in podal nekaj 
osnovnih informacij v zvezi z dražbo umetniških del, ki bo potekala v petek, 22.11.2013 v 
slovenski filharmoniji v Ljubljani. Starše je seznanil s samim terminskim planom 
prireditve, ki bo sestavljena iz kulturnega programa, v katerem bodo sodelovali tudi otroci 
OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, prodaje slik, katerih avtorji so otroci naše šole  in novoletnih 
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voščilnic v predverju filharmonije in sicer v času pred in po kultrurni prireditvi. Za prodajo 
slik in voščilnic, predlaga sodelovanje staršev. Skladno s tem predlogom, svet staršev 
predlaga in potrdi 4 starše: 
*za prodajo slik, katerih avtorji so otroci naše šole  
Gospo Olgo Fras in gospoda Karla Hofmana 
*za prodajo novoletnih voščilnic pa   
Gospo Dušanko Plohl in gospo Mojco Rozman Jeza 
 
Sklep 3/3 
Svet staršev soglasno sprejme sklep o sodelovanju staršev pri prodaji slik,  katerih 
avtorji so otroci naše šolein novoletnih voščilnic. Imenovani so: Olga Fras, Karlo 
Hofman – za prodajo slik, Dušanka Plohl in Mojca Rozman Jeza – za prodajo 
novoletnih voščilnic 
 
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev 
Gospa Zdenka Vindiš Zavratnik prebere sklepe 1. Seje sveta staršev in poda naslednje 
ugotovitve: 
Sklep 1/1 je realiziran , oziroma je v teku realizacije 
Sklep 2/1 ni bil realiziran in ker predsednica ugotovi, da za relalizacijo tega sklepa nista  
bila določena termin in nosilec, predlaga, da se v bodoče natačno definira kdo je 
odgovoren za realizacijo sklepa in tudi, da se določi termin. Glede na to, da se je sklep 2/1 
nanašal na prevoze, ki jih opravlja podjetje Haloze tours, gospa Zdenka Vindiš Zavratnik 
ponovno odpre debato na to temo. Starši povedo, da pri omenjenih prevozih še vedno 
prihaja do problemov, zato svet staršev pooblasti gospo Zdenko Vindiš Zavratnik, da od 
vodstva šole zahteva, da ji predajo vse morebitne pisne pritožbe prispele na šolo v zvezi s 
prevoznikom Haloze Tours.    
 
Sklep 4/3 
Svet staršev pooblasti gospo Zdenko Vindiš Zavratnik, da od vodstva šole zahteva, da 
ji predajo vse morebitne pisne pritožbe prispele na šolo v zvezi s prevoznikom Haloze 
Tours. 
 
Zapisnik 1.seje sveta staršev je bil soglasno potrjen. 
 
V navezi na sklep 4/3 svet staršev sprejme tudi  
 
Sklep 5/3 
Svet staršev zadolži gospo Mojco Rozman Jeza in gospo Dušanko Plohl, da obiščeta 
policijsko postajo in se posvetujeta, kako naj starši ukrepajo v primeru prevelikega 
odstopanja od določenega voznega reda prevoznika Haloze tours. O dogovorjenem 
poročata na naslednji seji sveta staršev. 
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5. Pregled realizacije sklepov 2. seje sveta staršev 
Predsednica ugotovi, da na 2. Seji sveta staršev , le-ta ni bil sklepčen, zato ni bilo sprejetih 
sklepov, je pa bil napisan zapisnik, ki so ga vsi člani sveta staršev tudi prejeli.  
Zapisnik 2. Seje sveta staršev je bil soglasno potrjen 
 

7. Pobude in vprašanja 
Pri zadnji točki dnevnega reda, se je seji spet pridružila gospa ravnateljica, ki je podala 
nekaj informacij v zvezi s počitniškim varstvom otrok. Bila je izvedena anketa na to temo  
- poslanih je bilo 84 anket, vrnjenih 42. Od teh 42 je 28 staršev odgovorilo, da niso 
zainteresirani za počitniško varstvo, 9 se jih je opredelilo za, 5 pa jih je neodločenih. 
Povratne informacije tistih staršev, ki so otroke imeli v počitniškem varstvu so zelo 
pozitivne. Izrazili so zadovoljstvo s vsemi izvedenimi aktivnostmi. Termin za varstvo, ki bi 
odgovarjal večini staršev je od 15.7 – 15.8. Glede časovnega razpona varstva so mnenja in 
želje deljene. Iz ankete je tudi razvidno, da počitniško varstvo potrebujejo predvsem otroci 
iz PPVI. Finančna slika še ni izdelana, vsekakor pa po zagotovilih ravnateljice, varstvo v 
poletju 2014 spet bo. Iz debate, ki se je razvila na to temo je bilo razbrati, da bi interes za 
varstvo bil vsekakor večji, če bi bili zagotovljeni bezplačni prevozi. 
Skladno s sklepom 1/3, je ravnateljica svetu staršev predala tudi poročilo o donacijah, 
datirano na 7.11.2013.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:00. 
 
 
 
 
Zapisala: Andreja Zavec    Predsednica  sveta staršev: 
       Zdenka Vindiš Zavratnik 
 
 


