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Zapisnik sestanka šolske skupnosti 

 
Prisotni: 

2.a: Tilen Golob, Jan Zupančič 

2.b: Ana Ožek, Eva Gajzler 

3.a: Brina Zaletel, Matija Ožek, Jan Habinc 

3.b: Naja Sili, Mito Kiderič 

4.r.: Neja Habinc, Lenart Skerbiš 

5.r.: Ula Sili, Tijan Bajec 

6.a: Urban Železnik, Zala Kramer 

6.b: Jakob Brajer, Tinkara Kartuš Vavtar 

7.a: Nika Pavlin, Teja Ahlin 

7.b: / 

8.a: Anamari Petje, Aleks Rebolj 

8.b: Iza Koščak, Jure Kovač 

9.a: Max Pavlič 

9.b: / 

 
Dnevni red: 

1. Kaj je šolska skupnost 

2. Program dela za šolsko leto 2022/23 

3. Izvolitev predsednika in namestnika 

4. Razno 

 

K T. 1: 

 

Pomen in naloge šolske skupnosti: 

- soustvarjanje pozitivne klime na šoli in skrb za dobre odnose;  

- soustvarjanje kulturnega utripa na šoli; 

- dajanje pobud za različne akcije in aktivnosti (dobrodelnost, ekologija …). 

Srečevali se bomo po potrebi, najmanj trikrat v šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 



K T. 2 

 

Skupaj smo oblikovali program/načrt za leto 2022/23 

 

Načrt za šolsko leto 2022/22: 

- pripravili sprejem prvošolcev v šolsko skupnost; 

- pripravili popestritev za Teden otroka; 

- v decembru izvedli božično-novoletno pošto; 

- izvedli dve zbiralni akciji Papir za papir (v mesecu oktobru in mesecu maju),  

- sodelovali pri dobrodelnih zbiralnih akcijah (sodelovanje pri akciji Karitasa Pokloni 

zvezek); poskusili bomo sodelovati še v kakšni drugi dobrodelni akciji; 

- izvedli aktivnosti v okviru šolskega otroškega parlamenta. 

                                                                                    

                                                                                                          

K T. 3 

 

Izvolili smo predsednika šolske skupnosti Maxa Pavliča in njegovo namestnico Izo Koščak. 

 

K T. 4 

 

Predlogi in pobude učencev: 

- Podali so predlog, naj se zjutraj na pouk ne čaka v jedilnici, ampak na šolskem igrišču 

(razen v primeru slabega vremena in mraza); prav tako varstvo vozačev po pouku. 

-  V šoli bi bilo zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati nekatere mize in v slovenščini 

namestiti pametno tablo (pogoste težave s tehnologijo). 

- Izrazili so tudi željo po plezalni steni v telovadnici. 

- Izrazili so željo po izvedbi kakšnega zanimivega dogodka v večernem času na šoli 

(npr. da bi prespali v telovadnici ali kaj podobnega). 

- Podali so tudi nekaj predlogov za popestritev Tedna otroka, ki jih bomo poskusili 

realizirati. 

 

 

 

 

                                                                             Zapisala: 

                                                                           Petra Vidmar 

 

 


