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POVZETEK ZAPISNIKA 

3. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje, ki je bila v sredo, 8. 6. 2022, ob 16.30 v učilnici 

AN 1. 

 

Prisotni člani sveta staršev: Alma Rizvić, Saša Birsa Močnik, Alja Stropnik, Darko Radiković, 

Katarina Blatnik, Anamarija Ljubič Mrgole, Nevenka Rijavec, Edina Memić, Barbara 

Bojčevski, Tina Delakorda, Robert Čater, Erika Čajavec, Jernej Meštrov, Nežka Ana Rajh, 

Marija Zorko, Aleksandra Krznar 

Prisotni vabljeni: ravnatelj Aleksander Verhovšek, svetovalna delavka Damjana Kladnik, 

pomočnica ravnatelja Alena Munda, tajnica VIZ Tanja Pirnat 

Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Mojca Šaruga,  Mojca Dorn 

Ostali odsotni člani sveta staršev: Gregor Šanca, Slađana Sanković, Mateja Pavšer 

V uvodu je predsednik sveta staršev Robert Čater vse lepo pozdravil in predlagal naslednji 

dnevni red:   

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev in 1. dopisne seje 
2. Predstavitev ključnih informacij s srečanja predstavnikov staršev 3. triade in vodij 

timov TJA, SLJ in MAT 
3. Poročilo o uresničevanju Vzgojnega načrta III. OŠ Celje 
4. Informacije predstavnikov razredov po roditeljskih sestankih 
5. Dogovori in informacije 

 
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

K točki 1 
 
Člani sveta staršev so zapisnik 2. seje z dne 23. 2. 2022 prejeli po e-pošti in so z njim 

seznanjeni. Predsednik sveta staršev je prebral zapisnik 1. dopisne seje z dne 25. 5. 2022. 

Pripomb na zapisnika ni bilo.  

Sklep 1/1: Zapisnika 2. seje sveta staršev z dne 23. 2. 2022 in 1. dopisne seje z dne 25. 5. 2022 se 
sprejmeta in potrdita. 
 
K točki 2 
 
Prisotni člani, ki so se udeležili srečanja predstavnikov staršev 3. triade in vodij timov TJA, 

SLJ in MAT, so bili glede srečanja zadovoljni. Edina pripomba je bila, da bi se o teh stvareh 

moralo pogovoriti že prej.  

 

Predsednik sveta staršev je podal ugotovitev, da je šola prenesla informacije in predloge s 

srečanja in da se je večji del strokovnih delavcev pozitivno odzval. Ravnatelj je dodal, da je 
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ključen dialog z odkrito komunikacijo in da veliko stvari, ki jih obravnavamo na svetu staršev 

tja ne sodi, ker zadevajo individualne in specifične situacije posamičnih razredov.  

Predstavnike staršev je opozoril, da naj nase ne prevzemajo reševanja tovrstnih težav, saj 

jih lahko razrešijo le v razredu oziroma individualno. Ključno je, da se ta vprašanja rešuje 

tudi v okviru roditeljskega sestanka.  

 

Sklep 2/1: Razredni problemi se rešujejo na roditeljskih sestankih. Ne rešujejo jih 

predstavniki staršev, ampak starši individualno. Na svetu staršev se rešujejo globalne 

zadeve. 

 

Sklep 2/2: Na začetku novega šolskega leta bodo na uvodnem sestanku dogovorjene 

vloge in naloge predstavnikov razreda.  

 

K točki 3 

Damjana Kladnik je predstavila Poročilo o uresničevanju Vzgojnega načrta III. OŠ Celje v 
šolskem letu 2021/22. Najpogostejši vzgojni ukrepi so bili: odstranitev motečega učenca od 
pouka, restitucija, razgovori, obogatitveno delo in odvzem mobilnih telefonov. Izdanih je 
bilo enajst opominov: šest za neopravičene ure,  dva za vnos nevarnih predmetov v šolo in 
uporabo le-teh, enega za krajo denarja in dva za izvajanje fizičnega nasilja.  Šola je tako kot 
v prejšnjih letih sodelovala s CSD, ZD Celje, policijsko upravo in drugimi zunanjimi 
institucijami. V času po koroni so se povečale osebne stiske učencev, na katere se šola 
sproti odziva ter učencem pomaga na različne načine. 
 
Podan je bil predlog, da bi odprta komunikacija glede medvrstniškega nasilja potekala tudi 
z mlajšimi učenci.  
 
Predstavnico staršev je zanimalo, če je šola vključena v projekt Mediacija med vrstniki in 
predlagala organizacijo predavanja na temo samopodobe. Damjana Kladnik je povedala, da 
šola v ta projekt ni vključena, poteka pa mediacija med učenci, ki jo vodi učitelj oziroma ona.  
 

K točki 4 

Predstavniki staršev opažajo, da si starši ne upajo izpostaviti določenih problemov pred 

učitelji, ker se bojijo, da bi se učitelji potem maščevali njihovim otrokom. Ravnatelj je 

predlagal, da predstavniki staršev informacijo o neki težavi, ki jo dobijo od posameznih 

staršev, pred roditeljskim sestankom predajo razredniku in potem on to izpostavi. 

 

K točki 5 

Predlogi staršev so: 

- Odpovedane šole v naravi v času korone naj se nadomestijo v naslednjem šolskem 

letu. 

- Govorilne ure in roditeljski sestanki naj ne bodo ob istem času. 

- Roditeljski sestanki naj bodo načrtovani tako, da bodo lahko starši, ki imajo na šoli 

več otrok, prisotni na vseh. 
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- V oddelkih podaljšanega bivanja naj bi se manj gledalo televizijo. 

Ravnatelj je podal naslednje informacije: 

- Šolski sklad je pridobil denarna sredstva z božičnim bazarjem in dobrodelnim 

tekom ter donacijo Lions kluba in celjskega podjetja. V naslednjem letu bodo starši 

lahko del dohodnine namenili skladu. Predstavniki šolskega sklada bodo poskrbeli 

za sprotno obveščanje staršev na roditeljskih sestankih. Sprejet bo statut sklada, 

kjer bo v  %  določena razporeditev porabe sredstev.  

- Šola je uspešno izpeljala ekskurzijo v London in Dunaj. 

- Zaključil se je projekt Erasmus + How to survive in nature. 

- V času počitnic bo na I. osnovni šoli Celje organizirano počitniško varstvo in  

košarkarski tabor. 

- Zadnji teden avgusta bo šola organizirala English in Action. 

- Termin za zimsko šolo v naravi za bodoče 6. razrede je potrjen, za bodoče 7. 

razrede se bo še uredil. 

- V naslednjem šolskem letu bo šola v naravi Baška prestavljena na zadnji teden 

junija, kolesarski izpiti se bodo opravili prej. 

- Uspešno se je izpeljala Evropska vas. 

- Za sukcesivno nabavo prehrambenih izdelkov potekajo javna naročila. 

- Zaradi dražjih avtobusnih prevozov se bodo ekskurzije v bodoče poskušale 

planirati izven najbolj obremenjenih terminov. 

- Na šolske hodnike se bodo zaradi lažjega odkrivanja sprotnega nasilja namestile 

kamere. 

- Ker je v porastu medvrstniško nasilje preko družbenih omrežij, se bo na to temo v 

naslednjem šolskem letu organiziralo predavanje za starše.  

 

Seja se je zaključila ob 17.55. 

 

Datum: 9. 6. 2022 

 

       Predsednik sveta staršev: 

        Robert Čater 

 

 


