
 

Spoštovani starši! 
 

Dovolite, da vas v imenu Upravnega odbora šolskega sklada III. OŠ Celje na začetku novega 

šolskega leta prisrčno pozdraviva in se vam v imenu preostalih članov odbora, naših učenk in 

učencev ter sodelavcev najlepše zahvaliva za vaše dosedanje sodelovanje s šolskim skladom in 

dosedanjo radodarnost, saj sklad ravno z vašo pomočjo deluje zelo uspešno.  
 

V šolskem letu 2018/2019 je šolski sklad zbrana sredstva namenil za naslednje nadstandardne 

dejavnosti: delno plačilo ogleda gledališke in filmske predstave za učence 1. do 9. razreda, plačilo 

prevoza učencem 4. razreda v okviru akcije Šolar na smuči, delavnice za nadarjene, sofinanciranje 

programa MEPI in sofinanciranje prevozov v šole v naravi. Prav tako smo nudili individualno 

pomoč učencem, ki so se neposredno obrnili na sklad, in sofinancirali različne dejavnosti. Vabimo 

vas, da si podrobnejše informacije o sredstvih, ki jih je upravni odbor namenil različnim 

dejavnostim in nadstandardnim programom ogledate na šolski spletni strani. 
 

Ob koncu preteklega šolskega leta smo se skupaj z vami lotili še prav posebne naloge: zbiranja 

namenskih sredstev za nakup igrala za mlajše učence. Starši ste za nakup igrala prispevali 1350 

evrov. Šolski sklad je skupaj s šolo v maju igralo kupil in ga namestil na zunanje igrišče za mlajše 

učence, kjer je od takrat naprej na voljo vsem, ki čas med ali po pouku preživljajo na igrišču.  
 

Nakup igrala in njegova umestitev je bila za šolo in sklad velik zalogaj, a smo se za to akcijo 

odločili, ker bi radi vsako leto za naše otroke naredili nekaj, kar jim bo koristilo, popestrilo njihov 

vsakdan ter obogatilo ponudbo naše šole. Hkrati želimo, da ste starši sestavni del naše skupne 

zgodbe, zato smo se odločili, da vas bomo sproti obveščali o namenu zbiranja sredstev.  
 

V šolskem letu 2019/2020 smo si člani upravnega odbora zadali novo nalogo, ki bo – upamo – 

prav tako uspešna kot lanska. Šolo želimo opremiti s plezalno steno. Kot vsako leto bomo sredstva 

zbirali v okviru božično-novoletnega bazarja, ki bo letos v petek, 6. 12. 2019, v popoldanskem 

času. Na božično-novoletnem bazarju bomo med drugim organizirali stojnico z družabnimi igrami, 

ki jih bomo tako kot lani knjige zbirali pred izvedbo bazarja. Že zdaj vas prosimo, da ohranjene 

družabne igre, ki jih imate doma in jih ne uporabljate več, date na stran in jih decembra podarite 

šoli, da jih nato v zameno za prostovoljne prispevke ponudimo obiskovalcem bazarja. Seveda na 



 

bazarju ne bodo manjkale stojnice razredov in upamo, da se nam tudi »mamice za bazar« ponovno 

pridružijo.  
 

S tem dopisom bi vas še prav posebej želeli opozoriti na naš prvi dogodek, ki ga organiziramo za 

zbiranje sredstev. Na III. OŠ Celje bomo organizirali medgeneracijski dobrodelni tek v mestnem 

parku, ki bo namenjen vsem generacijam otrok, staršev, starih staršev in prijateljev šole. 

Dobrodelni tek bomo posvetili tednu otroka in zdravemu načinu življenja, zato vas že zdaj vabimo 

v našo družbo v soboto, 12. 10. 2019, med 9. in 12. uro. Udeleženci teka se bomo zbrali na šolskem 

igrišču ob 9. uri. Sledila bo registracija tekmovalcev, ogrevanje, skupni odhod na štartno mesto v 

mestnem parku in vrnitev na šolsko igrišče po koncu teka s kratkim druženjem in osvežitvijo za 

vse udeležence. Ob tej priložnosti bomo prav tako nagradili nekaj posameznikov med tekmovalci 

ter v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja ponudili brezplačne meritve krvnega tlaka, 

izvajali test hoje ter za otroke pripravili predstavitev prve pomoči »Otroci oživljajo in uživajo«. V 

naši akciji lahko sodelujete tudi, če ne boste tekli, saj poleg tekmovalcev potrebujemo tudi tiste, ki 

bodo naše tekače spodbujali. Verjamemo, da se boste našemu vabilu odzvali, saj je namen 

druženja dober in iskren. Med samim dogodkom bomo zbirali prostovoljne prispevke za nakup 

plezalne stene, ki pa niso pogoj za udeležbo na dogodku. Zaradi lažje organizacije dogodka vas 

vljudno prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico, če se nameravate udeležiti dogodka. 
 

V imenu vseh sodelujočih se vama najlepše zahvaljujeva in vas vabiva, da se nam v čim večjem 

številu pridružite že na prvem izmed napovedanih dogodkov.  

 

 

 

 

Celje, 10. 9. 2019       

 

 

Julija Kramer,         Aleksander Verhovšek, 

predsednica upravnega odbora      ravnatelj III. OŠ Celje 

 



 

PRIJAVNICA NA DOBRODELNI TEK »Tečem, da steni zdravo rečem« 

 

Spoštovani starši, stari starši, prijatelji in učenci! 

 

Vljudno vas vabimo, da se nam v soboto, 12. 10. 2019, med 9. in 12. uro pridružite na športnem 

igrišču III. OŠ Celje, kjer bo potekal dobrodelni tek »Tečem, da steni zdravo rečem«. Dogodek je 

namenjen druženju, spodbujanju zdravega načina življenja, krepitvi medsebojnih vezi in odnosov 

ter zbiranju prostovoljnih prispevkov za nakup plezalne stene. Udeležba na športno-družabnem 

dogodku je brezplačna, bomo pa veseli in hvaležni vsake donacije v blagajno šolskega sklada III. 

OŠ Celje.  

 

Tek bo povsem zabavne in družabne narave in ne bo tekmovalen, zato vabimo, da se ga udeležite 

vsi – tudi tisti, ki redkeje tečete. Potekal bo na dveh različnih težavnostnih progah: krajša je 

primerna za malo mlajše in bolj rekreativne tekače/sprehajalce ter zahtevnejša za vse tiste, ki 

iščete športne izzive. Starše mlajših učencev prosimo, da jih med tekom spremljajo. Zaželeno je, da 

se teka udeležite tako starši, stari starši in otroci, saj je dogodek namenjen medgeneracijskemu 

druženju in skupnemu prizadevanju pri promociji zdravega načina življenja.  

 

Program dogodka: 

9.00–9.15  Zbor udeležencev na šolskem dvorišču z registracijo 

9.15 – 9.25 Skupno ogrevanje pred štartom, brezplačne meritve krvnega tlaka, predstavitev  

  prve pomoči za otroke in test hoje 

9.30  Odhod do mestnega parka 

9.45–10.30 Tek na dveh različnih težavnostnih progah, sproščanje in raztezne vaje na cilju 

10.30  Odhod proti III. OŠ Celje 

10.45–12.00 Osvežitev za udeležence dogodka (voda, sadje) 

  Podelitev simboličnih nagrad nekaterim tekmovalcem 

  brezplačne meritve krvnega tlaka, predstavitev prve pomoči za otroke in test hoje 

  Druženje ob glasbi, klepet 

12.00  Zaključek dogodka 



 

 

Vse, ki vas udeležba na dogodku zanima, vljudno prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete 

razredniku do petka, 27. 9. 2019. Prav tako prosimo, da se vsi, ki se boste dogodka udeležili, 

primerno oblečete in obujete ter posrbite, da pred prihodom v šolo nekaj malega pojeste in 

popijete, da vam zaradi fizičnega napora ne bi postalo slabo. Po končanem teku bo šola poskrbela 

za vodo in sadje, da si povrnete moči. 

 

V primeru slabega vremena je rezervni datum dobrodelnega teka 19. 10. 2019. O morebitni 

spremembi dogodka bomo vse udeležence pravočasno obvestili.  

 

V upanju, da se boste našemu vabilu odzvali v čim večjem številu, vas prisrčno pozdravljamo in se 

veselimo skorajšnjega druženja z vami. 

 

Julija Kramer,        Aleksander Verhovšek, 

predsednica upravnega odbora     ravnatelj III. OŠ Celje 

 

 

Prijavnica na dogodek »Tečem, da steni zdravo rečem« 
 
 
Spodaj podpisani _____________________________________________, starši učenca  
 
_____________________________________________ iz  _____(razred) svojega otroka  
 
prijavljam na dobrodelni tek »Tečem, da steni zdravo rečem«, ki bo v soboto, 12. 10. 2019. 
 
Učenca bo na dogodku spremljalo še __________ odraslih oseb.  

_________ se jih bo udeležilo teka na krajši progi in _________ na daljši progi.  

 
 
 
Kraj in datum: _______________________  Podpis staršev: _______________________________ 


