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Šolsko leto: 2022/23                                                                                                               

Datum sestanka : 28. 9. 2022 

Čas sestanka: 11.05–12.55 (vmes smo izvedli evakuacijo šole) 

 

 

1. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI 

    

Prisotni predstavniki oddelkov:  6. a, b, c, č;   7. a, b, c;  8. a, b, c;  9. a, b, c (iz vsakega 
oddelka sta bila prisotna po dva predstavnika); s strani delavcev šole smo bili prisotni 
pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek, ravnatelj Aleš Žitnik, učiteljici Kaja Kosmač 
in Petra Mali. 
 

 

Dnevni red:                  

1. Prisotnost predstavnikov RS. 
2. Volitve predstavnikov Šolske skupnosti. 
3. Šolska prehrana. 
4. Akcije in finančno poročilo. 
5. Predstavitev nalog Šolske skupnosti. 
6. Predstavitev LDN šole. 
7. Vprašanja in dileme učencev. 

 

 

Zapisnik:                    

AD1 - Prisotnost predstavnikov RS. 

 

Na začetku sestanka Šolske skupnosti smo preverili prisotnost predstavnikov. Prisotna 

sta bila po dva predstavnika iz vsakega oddelka višje stopnje, skupno 26 predstavnikov.  

                                

AD2 – Volitve predstavnikov Šolske skupnosti 

Izvolili smo štiri predstavnike Šolske skupnosti:    

• predsednica: Vanesa Vujanović,   

• namestnica: Tayda Tronkar,    

• predstavnik: Jakob Zabret, 



 
 

2 

 

• predstavnik: Lenart Zalokar Obadič.  
 

AD3 – Šolska prehrana 

Pomočnica ravnatelja gospa Karmen Podgoršek nam je predstavila problematiko, 

povezano s prehrano na šoli. 

• Šola ima majhno jedilnico, v kateri moramo zagotoviti kosila za vse učence, zato 
je potrebna velika strpnost med učenci. 

• Opozorila je na higieno rok pred uživanjem prehrane – tako pred malico kot 
pred kosilom. 

• Učenci torbe pustijo v garderobi ali jih obesijo na mrežo pred jedilnico. Ni jih 
dovoljeno puščati na tleh. 

• Pazite na bonton v jedilnici – osnovne besede: dober dan, hvala, prosim,… 

• Jedilniki se menjavajo na 6 tednov. 

• Med učenci je bila ob koncu prejšnjega šolskega leta izvedli anketo o 
zadovoljstvu s prehrano in anketa je pokazala, da je 83 % učencev zadovoljnih s 
prehrano na šoli. 

• Ob kosilu se zaenkrat toči 2x tedensko sok in 3x tedensko voda. 

• V primeru da bi na razdelilnem pultu zmanjkalo hrane (zelo malo verjetno), 
kuharice obvestijo pomočnico in kosila se za tisti dan ne plača. 

• Hrano in posodo naj v jedilnico prinašajo in iz nje odnašajo izključno dežurni 
učenci. 

• V preteklem šolskem letu smo zavrgli kar 5439 kg hrane. Želja je, da se to čim 
bolj zmanjša. 

 

 

AD4 – Akcije in finančno poročilo. 

Med 28. in 30. 9. 2022 je potekala zbiralna akcija papirja za matično šolo in 

podružnično šolo. Učenci matične šole papir lahko oddajo na Kokrici.  

Pravila zbiranja:  

• papir mora biti zvezan ali v manjših kartonastih škatlah,  

• zbiralni akciji sta septembra in 22.–24. 3. 2023,  

• akcija je za vse učence obvezna – šteje se kot tehniški dan,  

• držati se moramo dogovorjenega časa, v katerem poteka akcija,  

• učenci morajo količino papirja (v kilogramih) obvezno sporočiti razredniku,  

• količine zbranega papirja (malo, srednje, veliko), beležijo razredniki:  

•  malo papirja (M) – vrečka papirja (do 10 kg).  

•  srednje (SR) – zabojček papirja (10–50 kg).  

•  veliko papirja (V) – prtljažnik avtomobila (50–100 kg).  

•  zelo veliko papirja (ZV) – več kot 100 kg.  
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Na šoli vse leto zbiramo zamaške, pridružili pa se bomo tudi drugim akcijam: zbiranje 

hrane, potrebščin za zavetišča za živali, zvezkov, šolskih potrebščin,… 

Predstavila sem finančmo poročilo stanja sklada Šolske skupnosti, ki ga je pripravila 
računovodkinja, gospa Marija Ahačič. 

 

AD5 – Predstavitev nalog Šolske skupnosti: 

Prestavila sem vlogo in naloge Šolske skupnosti. 

Učenci so za izvedbo dejavnosti predlagali sledeče: 

• 24. 12. 2022, v okviru prednovoletnega dogajanja, bi se po izvedbi proslave 
dogajanje odvijalo v večnamenski dvorani, kjer bi izvedli kviz v obliki Malih 
sivih celic. 

• 21. 2. 2023, v okviru tehniškega dneva pust: dogovor z aktivom tehnike, 
računalništva, likovne umetnosti in glasbe. 

Več o nalogah se bomo pogovorili na prihodnjem sestanku. 

Učenci so se uvrstili na kviz Male sive celice. Prvo snemanje bo 1. 12. 2022. Snemanja 

se bo poleg tekmovalcev udeležilo še 35–40 učencev. Pripraviti moramo transparente 

in natisniti enotne majice. 

 

AD6 – Predstavitev LDN šole – gospod ravnatelj Aleš Žitnik: 

Gospod ravnatelj Aleš Žitnik je predstavil LDN šole, ki je bil potrjen 29. 9. 2022, poleg 

tega smo spregovorili o nekaterih perečih vprašanjih.  

Pomembne informacije za učence: 

• Na šoli 729 učencev. 

• Predstavljene so bile prednostne naloge šole. Izpostavljen je bil pretok 

informacij po horizontali in vertikali in večja povezanost učiteljev ter ostalih 

delavcev šole in učencev. Postopno se bo uvajalo nove, bolj učinkovite 

metode poučevanja. 

• Telovadnica: zaradi znanih razmer pouk od 1. 10. 2022 poteka po novem 

urniku, šport pa se izvaja v blok urah v telovadnici vojašnice. Učence bosta 

na poti v vojašnico in iz nje spremljala po dva spremljevalca. 

• Med rekreativnimi odmori bomo uvedli uporabo športnih rekvizitov – tu bo 

odgovornost za vračanje in lepo ravnanje z rekviziti na strani učencev – kdor 

nekaj vzame iz zaboja, je odgovoren, da tja tudi pospravi.  

• V primeru dela na daljavo si bo možno izposoditi računalniško opremo na 

šoli. Učenci dobivajo nekatere naloge po app Teams, da ohranjajo znanje 

uporabe aplikacije. 
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AD7 – Vprašanja in dileme učencev: 

• Učilnica na prostem: šola se je vključila v projekt »Gremo ven« v okviru 
katerega naj bi se postavila učilnica na prostem in več pouka izvajalo zunaj. 

• V primeru zamujanja avtobusov razredniki učencem opravičijo izostanek. 

• Telefoni: upoštevati je potrebno bonton, med poukom jih razen v primeru, 
da to naroči učitelj, učenci ne uporabljajo. Telefoni so tudi pogost element 
dekoncentracije.  

• Če ob odhodu domov učenci čakajo dlje časa na avtobus, naj v čitalnici v tem 
času opravijo nalogo, se učijo ali pa odidejo peš domov (skrb za zdravje). 

• Nekateri učenci imajo kmalu po pouku treninge in pojavlja se problem v 
jedilnici, ker je ob koncu 5. ali 6. ure v vrsti veliko učencev. Sklep: Za učence, 
ki imajo treninge se naredi seznam po dnevih in ti učenci gredo lahko med 
glavnim odmorom na kosilo. O tem razrednik obvesti kuharice. Sicer pa so 
učencem, ki so vrhunski športniki ali umetniki namenjeni statusi, ki jim 
omogočajo predhoden odhod od pouka, pod pogojem, da opravijo vse 
dolžnosti. 
 

 

 

Zapisala mentorica Šolske skupnosti: 

Petra Mali  


