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POVZETEK ZAPISNIKA 

1. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje, ki je bila 26. 9. 2022 ob 16:30 v učilnici AN 1. 

Prisotni člani sveta staršev: Nina Colarić Cvirn, Maša Habjan Cigale, Nuša Udrih, Ines Bregar, 

Nuša Janušek, Saša Košec Jazbinšek, Alja Stropnik, Samo Žerdoner, Jure Goropevšek, 

Katarina Blatnik, Anamarija Ljubič Mrgole, Nevenka Rijavec, Darja Dobrajc Lukman, Robert 

Čater, Erika Čajavec, Jernej Meštrov 

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

pomočnica ravnatelja Alena Munda, tajnica VIZ Tanja Pirnat 

Odsotni člani sveta staršev: Sabina Stipčič, Mateja Pavšer, Saša Birsa Močnik, Tina 

Delakorda 

Dnevni red: 

1. Volitve predsednika sveta staršev za šolsko leto 2022/2023. 
2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/22. 
3. Predstavitev LDN in potrditev nadstandardnih programov dela za š. l. 2022/2023. 
4. Predstavitev dela šolskega sklada. 
5. Dogovori in informacije. 

 
K točki 1 

Ravnatelj  je člane sveta staršev pozval, da podajo predloge za predsednika sveta staršev v 

šolskem letu 2022/2023. Predlagan je bil Rober Čater, ki so ga predstavniki soglasno potrdili. 

Za namestnico so imenovali Nevenko Rijavec.  

 

K točki 2 

Ravnatelj je predstavil Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta III. osnovne šole Celje 

za šolsko leto 2021/2022, ki so ga  člani prejeli tudi po e-pošti. Na poročilo ni bilo pripomb in 

vprašanj, zato so ga člani sveta staršev soglasno potrdili. 

K točki 3 

Ravnatelj Aleksander Verhovšek je predstavil Letni delovni načrt III. osnovne šole Celje za 

šolsko leto 2022/2023, katerega izsek so člani prejeli po e-pošti.  V načrtu  ni  predvidene 

zimske šole v naravi za 7. razred, ker šola v CŠOD ni dobila prostega termina, ostali 

ponudniki pa presegajo maksimalno dovoljeno ceno po Pravilniku o financiranju šole v 

naravi. Starši 7. razredov so predlagali izvedbo šole v naravi spomladi na kakšni kmetiji, ki 

se bo lahko izvedla le, če se bo našel kakšnen prost termin v CŠOD.  

Podan je bil še predlog, da bi se učenci udeležili pustne povorke. 

Predstavniki staršev so soglasno potrdili LDN in nadstandarne programe za leto 2022/23- 

K točki 4 

Ravnatelj je povedal, da sta z letošnjim šolskim letom v šolski sklad imenovani novi članici, 

Monika Kristanc in Helena Škarlin, ki je postala tudi predsednica šolskega sklada. Mandat je 
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potekel Damjani Kladnik in Juliji Kramer. Povedal je tudi, da bo mogoče del dohodnine za 

leto 2022 nameniti šolskemu skladu. Vse je pozval, da razmislijo na kakšne načine bi se lahko 

sredstva zbirala in v kakšne namene bi se porabila. 

Starši so predlagali zbiranje sredstev v šolski sklad z zbiranjem starega papirja.  

 

K točki 5 

Ravnatelj je podal naslednje informacije predstavnikom staršev, ki naj sodelovanje s šolo in 

starši zastavijo tako, da: 

o upoštevajo reševanje težav po načelu učitelj–razrednik–šolska svetovalna 

služba-ravnatelj,  

o ne rešujejo težav drugih,  

o skrbijo za pobude in prenos informacij med razrednikom in starši,  

o pred roditeljskim sestankom kontaktirajo razrednika in se dogovorijo glede 

vsebine sestanka, ki zadeva starše (izpostavitev vprašanja, pobude, da se 

razrednik pripravi),  

o po potrebi pred roditeljskim sestankom povprašajo starše o problemih, tiste 

skupne predstavijo razredniku, ostale predlagajo, da se rešujejo po vzorcu 

učitelj-razrednik-šolska svetovalna služba-ravnatelj. 

Sledile so še nekatere druge informacije, in sicer: 

- Šola ima odprt javni razpis za sukcesivno dobavo živil. 

- V času počitnic ni domačih nalog. 

- V tednu po počitnicah ni pisnega ocenjevanja znanja. 

- Mrežni plan testov bo objavljen na spletni strani šole. 

- Monika Kristanc, ki je bila na šoli zaposlena kot učitelj dodatne strokovne pomoči, 

je z letošnjim letom zaposlena 45 % kot svetovalna delavka. 

- V kletnih prostorih se pripravlja učilnica »Valilnica idej«, ki bo namenjena učencem 

(priprava seminarskih nalog, Konfucijeva učilnica, skupnost učencev, MEPI, SPIRIT). 

- Z 31. 10. 2022 se zaključuje projekt POGUM. Nadomestil ga bo projekt SPIRIT. 

- Šola izvaja projekt Erasmus + The Future of Water, ki bo trajal še leto in pol.  

- Tabor za ustvarjalne se bo izvedel v maju. 

- Vsebine NTC se bodo vkomponirale v pouk in se ne bodo izvajale kot interesna 

dejavnost. 

- Pripravlja se videonadzor na hodnikih šole. 

- Po pouku naj učenci odidejo domov in se ne zadržujejo v šoli in okolici. 

- Pri prihajanju učencev v šolo s kolesom ali skirojem je obvezna uporaba čelade. 

- Pripravlja se aplikacija za Celje se pelje v šolo s kolesom. 

- Šola sodeluje v projektu Pešbus. 

- Kolesarski izpit bo šola poizkušala izvesti oktobra ali novembra. 

- Šola v naravi Baška se bo izvedla junija. 

- Kakršno koli nasilje ali sum nanj se naj nemudoma javi razredniku. 

- Učenci naj skrbijo za učbeniki in jih ovijejo. 
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- V porastu je neplačevanje položnic za prehrano. Zato je šola nekaterim neplačnikom 

poslala domov dopis. 

- Razredniki bodo ponovno govorili z učenci o spoštljivem odnosu do hrane. 

- Šola je omejena glede števila skupin za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov.  

- Ponovno bo učencem na hodnikih na voljo sadje. 

- Na spletni strani je objavljen urnik govorilnih ur. Starši naj se jih udeležujejo, ker je 

stik staršev in učitelja pomemben. 

- V mesecu oktobru in novembru bo izobraževanje za starše (MarkoJuhant in Sonja 

Merlak Zdovc - Časoris). 

- Šolski sklad bo organiziral dobrodelni tek, ki bo 15. 10. ali 22. 10. 2022. 

- Ga. Pavšer vabi vse zainteresirane mamice, da se ponovno dobijo in ustvarjajo za 

bazar. 

- S 1. 11. 2022 bo šola zamenjala dobavitelja zemeljskega plina. 

- V letošnjem šolskem letu je vsako šolsko uro v zbornici na voljo dežurni učitelj, ki 

poskrbi za učence, ki so zaradi motenja pouka odstranjeni iz razreda.   

V nadaljevanju so starši izpostavili: 

- Da učenci ne odhajajo pravočasno na obšolske dejavnosti in da jih starši oziroma 

stari starši dolgo čakajo pred vhodnimi vrati. Alena Munda je pojasnila, da javni 

delavki ves čas hodita po učence, ko jih pride kdo iskat ali pokličeta učitelja in jih ta 

pošlje domov. 

- Da je Vodnikova ulica, odkar je enosmerna, postala zelo nevarna, ker vozniki tega 

ne upoštevajo. Ravnatelj je povedal, da so na aktivu ravnateljev naredili spisek vseh 

nevarnih ulic in odsekov, med katerimi je tudi Vodnikova, in ga posredovali na 

občino.     

- Da se predstavnikom staršem pošlje na mail Izjava za  pošiljanje e-računov na e-

naslov. Predstavniki bodo posredovali izjavo naprej staršem, ki bi to želeli. 

- Ali je dovoljeno učencem, ki nimajo diete, prinašati v šolo svojo hrano, ker se potem 

pri učencih pojavljajo pri malici razlike.  Stališče šole je, da je malica enotna za vse. 

Rvnatelj bo na to opozoril razrednike. 

- Ali se izvaja jutranje varstvo za druge razrede. Alena Munda je pojasnila, da lahko 

starši, ki iz upravičljivih razlogov potrebujejo jutranje varstvo za svojega otroka, 

izpolnijo prijavnico. Na podlagi prijavnic se naredi seznam otrok. Seznam se 

posreduje dežurnemu učitelju, ki nadzira te učence v učilnici. Dodala je še, da je do 

sedaj bilo vsakemu, ki je poklical, varstvo omogočeno.   

- Ali je mogoče rešiti problem preoblačenja petošolcev v razredu za uro športa.   Alena 

Munda je pojasnila, da se učenci razredne stopnje preoblačijo za uro športa v 

razredu, ker so garderobe pri telovadnici zasedene, ker ima isto uro na urniku šport 

razred predmetne stopnje. Bo pa preverila na urniku, če je kateri dan garderoba 

prosta in se bodo lahko učenci tisti dan preoblačili v njej.  

- Da naj ne bo skupinskega kaznovanja učencev z izpuščanjem ure športa, če so v 

razredu bili disciplinski problemi. 

        Predsednik sveta staršev: 

         Robert Čater 


