
Svet staršev III. osnovne šole Celje 
 

1 
 

POVZETEK ZAPISNIKA 

2. seje Sveta staršev III. osnovne šole Celje, ki je bila 7. 3. 2023 ob 16:00 v učilnici AN 1. 

Prisotni člani sveta staršev: Maša Habjan Cigale, Sabina Stipčič, Nuša Udrih, Saša Košec 

Jazbinšek, Alja Stropnik, Samo Žerdoner, Jure Goropevšek, Katarina Blatnik, Darja Dobrajc 

Lukman, Tina Delakorda, Robert Čater, Erika Čajavec, Mateja Pavšer  

Prisotni vabljeni: Aleksander Verhovšek, Damjana Kladnik 

Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Nina Colarić Cvirn, Ines Bregar, Nuša Janušek, 

Anamarija Ljubič Mrgole, Nevenka Rijavec, Jernej Meštrov 

Opravičeno odsotni vabljeni: Alena Munda, Tadej Gregorc 

Ostali odsotni člani sveta staršev: Saša Birsa Močnik  

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

dnevni red:   

1. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev. 
2. Analiza učnega uspeha ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. 
3. Predstavitev načrtovanih nakupov učbenikov. 
4. Poročanje predstavnikov razredov po roditeljskih sestankih. 
5. Dogovori in informacije. 

 
Predlagan dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1 
 
Člani sveta staršev so zapisnik 1. seje z dne 26. 9. 2022 prejeli po e-pošti in so z njim 

seznanjeni. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

Sklep 1/1: Zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 26. 9. 2022 se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2 
 
Ravnatelj Aleksander Verhovšek je podal poročilo o učnem uspehu ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja. Učni uspeh ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je 82,6 %. Po 

razredih in triadah je učni uspeh naslednji: 

1. razred 2. razred 3. razred 

93,6 % 84,6 % 84,3 % 

SKUPAJ I. triada          87,5 % 
 

4. razred 5. razred 6. razred 

88,4 % 82,5 % 77,8 % 

SKUPAJ II. triada          82,9 % 
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7. razred 8. razred 9. razred 

76,8 % 74,9 % 80,8 % 

SKUPAJ III. triada          77,5 % 
 

K točki 3 

Ravnatelj Aleksander Verhovšek je predlagal, da se za preverjanje uporabnosti delovnih 

gradiv v okviru sveta staršev oblikuje tričlanska komisija (za vsako triado en član), ki pridobi 

podatke o tem, kateri delovni zvezki se dejansko uporabljajo. Z ugotovitvami potem 

seznanijo skrbnika učbeniškega sklada Tadeja Gregorca. 

Starši so pripomnili, da je potrebno pri načrtovanju seznama učnih gradiv paziti, da ne bo 

strošek nakupa za starše previsok, vendar se naj ohrani kvaliteta.   

Sklep 3/1: Oblikuje se tričlanska delovna skupina, ki bo dala povratno informacijo o dejanski 

uporabi delovnih zvezkov. Članice delovne skupine so: Nuša Udrih (i. triada), Katarina 

Blatnik (II. triada) in Erika Čajavec (III. triada).  

 

K točki 4 

Predstavniki staršev so poročali po roditeljskih sestankih in izpostavili naslednja vprašanja. 

Zanimalo jih je, kako je z možnostjo zbiranja starega papirja. Ravnatelj je pojasnil, da se 

razred o zbiranju starega papirja dogovori z razrednikom, razrednik namero sporoči v 

tajništvo, ki naroči kontejner.    

Učenci in starši so razočarani, ker šola ni uspela organizirati zimske šole v naravi za 7. 

razrede. Ravnatelj je pojasnil, da je šola na razpis CŠOD prijavila tako šesti kot sedmi razred. 

Žal je bil izbran samo šesti razred. Potem je šola stopila v kontakt z društvom Gibitus, da bi 

organizirali smučanje na Celjski koči, vendar nam niso mogli zagotoviti učiteljev smučanja 

in tudi vremenske razmere za smučanje niso bile preveč obetajoče. Sredi šolskega leta se 

šola za drugačno obliko šole v naravi ne more odločiti, ker mora upoštevati sprejeti Letni 

delovni načrt za tekoče šolsko leto. Si pa šola vsako leto prizadeva, da organizira čim več 

šol v naravi, saj že vrsto let sledi usmeritvi organizacije petih šol v naravi. Šola bo v mesecu 

maju organizirala Tabor za ustvarjalne in se ga  bodo lahko udeležili tudi sedmošolci.  

Prav tako bo šola pred velikonočnimi prazniki organizirala stojnico in 5. 4. 2023 prireditev 

III. OŠ ima talent. Starši so mnenja, da mora biti šola v naravi prioriteta. 

Starši si želijo, da bi predaja ključa ponovno zaživela in da bi tudi učenci predmetne stopnje 

imeli pustno rajanje. Ravnatelj je pojasnil, da se je predaja ključa končala s šolskim letom 

2018/2019, ko se je učenec pri predaji tako poškodoval, da je moral na urgenco. Poleg tega 

so se dogajale tudi kraje ključa. V kolikor se bo predaja ključa ponovno izvajala, bo le-ta 

potekala v spremenjeni in posodobljeni obliki. Predlog o ponovnem izvajanju predaje ključa 

so podprli tudi nekateri predstavniki drugih razredov.  

Glede pustnega rajanja je ravnatelj pojasnil, da se na predmetni stopnji v preteklosti ni 

obneslo. Tudi letos je bila dana pobuda, ampak učenci niso bili zainteresirani. Nekateri 

predstavniki so predlagali, da bi se učence vzpodbudilo s tekmovanjem razrednih mask.  
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Starši si želijo, da bi se šolska spletna stran uredila za mobilne telefone in da bi bile na njej 

predstavitve razredov s slikami. Opozorili so tudi, da podatki niso ažurirani. Ravnatelj je 

povedal, da je ureditev spletne strani za mobilne telefone v pripravi. Predstavitve razredov 

s slikami žal zaradi GDPR ne bo, aktualni podatki se bodo pregledali in ažurirali.  

Starše je prav tako zanimalo, kako je s prenovo igrišča. Ravnatelj je povedal, da se bo igrišče 

v doglednem času uredilo in preplastilo. MO Celje se je decembra lani zavezala glede 

energetske prenove šole (etažna prenova, ogrevanje, elektro in vodovodna napeljava, 

razsvetljava). V letu ali dveh naj bi se prenovilo podstrešje, kjer bi bila potem knjižnica, 

računalnica in večnamenski prostor. Tako bi se sprostili prostori po šoli, ki bi se spremenili 

v učilnice. 

Predlagali so nakup miz za namizni tenis, ki bi jih potem lahko učenci uporabljali.  Ravnatelj 

je pojasnil, da šola te mize ima in da se uporabljajo samo v določenem obdobju. 

Starše je zanimalo, če bo šolsko igrišče dostopno otrokom tudi popoldan. Ravnatelj je 

povedal, da je MO Celje to vprašanje naslovila na Aktiv ravnateljev celjskih osnovnih šol. Na 

izrednem  aktivu ravnateljev 28. 2. 2023 je glede tega vsaka šola podala svoje mnenje, zdaj 

se mora o zadevi izjasniti še občina. Vse šole, razen naše,  že imajo pri igriščih vzpostavljen 

videonadzor, ki je v tem primeru nujno potreben.  

Na vprašanje, kaj naj stori otrok, če ga na poti iz šole ogovori oziroma nadleguje sumljiva 

oseba, je ravnatelj predlagal, da se otrok vrne v šolo in poišče pomoč odrasle osebe. 

Starše je zanimalo še, če bo šola za prve razrede nabavila in montirala domofon. Ravnatelj 

je pojasnil, da je odločitev glede domofona prepustil učiteljicam 1. razredov. 

Izražena je bila tudi skrbi glede prometne varnosti pri šoli. Ravnatelj je pojasnil, da so z MO 

Celje bili v mesecu novembru 2022 podpisani sklepi o spremembi prometnega režima pri 

Vodnikovi ulici, in sicer: 

- prehod za pešce se označi z modro barvo, 

- parkirišče pred hitrostno oviro se ukine, 

- znak za enosmerno cesto se prestavi nižje, na cestišče se postavijo stoječe 

pregrade. 

Starši so imeli pripombo glede prinašanja prtičkov za malico v šolo. Prtičke naj bi prinašali 

samo nekateri učenci in ne vsi. Ravnatelj je predlagal, da se z razredničarko dogovori, da 

prtičke prinašajo vsi in se prinašanje beleži.  

Opozorili so tudi na dejstvo, da  morajo učenci za domače naloge določene stvari natisniti 

in mogoče nimajo vsi te možnosti. Prav tako morajo doma izdelati Powerpoint, čeprav se v 

šoli tega še niso učili. Ravnatelj je pojasnil, da so z učitelji dogovorjeni, da se najprej za 

določeno stvar v šoli učenci izobrazijo, potem imajo to za domačo nalogo.  Glede tiskanja 

za domačo nalogo bo preveril pri razredničarki.  

Starši so predlagali, da bi šola konec šolskega leta organizirala zbiralno akcijo starega 

papirja, kamor bi lahko učenci prinesli stare zvezke in delovne zvezke.  
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Prosili so, če bi lahko devetošolci pisali »poskusni« NPZ, preden se piše pravi. Devetošolci 

so tista generacija, ki v 6. razredu zaradi korone niso pisali NPZ in bo to za njih prvič.  

Ravnatelj je obljubil, da se jim bo to omogočilo. 

Pojavlja se tudi zaskrbljenost glede plesni v veliki telovadnici. Ravnatelj je pojasnil, da se je 

velika telovadnica sanirala pred dvema letoma. Zamenjal se je parket, uredilo se je 

odvodnjavanje, prepleskale so se stene in strop, vendar se je plesen spet pojavila.  

Starši so izpostavili še vprašanje, ali bo računalništvo postalo obvezen predmet? Ravnatelj 

je pojasnil, da so to zahtevo ravnatelji poslali na pristojno ministrstvo, a je bila zavrnjena. 

Država bi morala pri tem močno poseči v sistem, kar bi zanjo pomenilo velik finančni 

zalogaj. 

Na vprašanje, kako je s pisanjem testov, ko se otrok vrne v šolo po bolezni, je ravnatelj 

predlagal, naj starši kontaktirajo dotičnega učitelja in se dogovorijo. 

Ob koncu smo spregovorili še o problematiki kajenja v šoli. Ravnatelj je povedal, da je 

kajenje v šoli prepovedano. Če učenec v šoli kadi in se ga pri tem zaloti, se z njim opravi 

individualen razgovor, obvesti starše in izreče vzgojni ukrep, ki je odvisen od teže prekrška. 

Damjana Kladnik je povedala, da se je problematika elektronskih cigaret v osnovnih šolah 

celjske regije množično razširila. Uporabniki so vse mlajši učenci, zato poskušamo v šoli v 

zvezi s tem ozaveščati učence in jih poučiti o njihovi škodljivosti za zdravje. 

 

K točki 5 

V časopisu Novi tednik bo 9. 3. 2023 objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja. Svet 

staršev mora za kandidate oblikovati in podati mnenje. Predlog seje sveta staršev za 

predstavitev kandidatov, oblikovanje in podajo mnenja je 12. 4. 2023. 

Starši so predlagali, da bi se v bodoče  roditeljski sestanki in seje sveta staršev sklicevali ob 

16.30 in ne prej. 

 

 

 

        Predsednik sveta staršev: 

         Robert Čater 


