
Zap. številka 
sestanka: 1  

Šol. leto: 
2009/10 

SESTANEK ŠOLSKE      
SKUPNOSTI 

Datum:   
7. 9. 2009        

Prisotni: 6.a,b,c; 7.b,c;  8.a,b,c; 9.a,b,c; 
Odsotni: 7.a - tabor 
Dnevni red: - Uvodni pozdrav  

- Prisotnost predstavnikov OS  
- Izvolitev predsedstva  
- Program ŠS 
- Predstavitev LDN– predstavil ga je g. ravnatelj  
- Finančno stanje ŠS 
- Razno  

 
 

Zapisnik: Izvolili smo organe ŠS: 
 Predsednica- Anja Vomberger 9.b 
 Podpredsednica- Dominika Kne 8.a 
 Člana- Klara Mohorič 7.b 

                       Anže Kovač 8.c 
 
PROGRAM ŠS: 

 Učiteljica nam je predstavila program ŠS. 
 Letošnja tema otroškega parlamenta  je »Stereotipi, 

diskriminacija in rasizem«.  
 Zbiralni akciji papirja bosta- oktobra in aprila. Nagradni 

izlet bo junija, v Atlantis. 
 Tehniški dan bo v soboto, 3.10. 2009 (prosto bo v petek 16. 

10. 09). 
 Čistilna akcija bo v soboto, 27. 3. 2010. 
 Šolski plesi bodo potekali samo, če bo dovolj prijav- prvi 

naj bi bil novembra, drugi pa februarja. 
 Decembra bo potekalo šolsko nagradno tekmovanje '' 

Uganite kakšno glasbo poslušajo naši učitelji''. 
 Decembra bo proslava za novo leto ''Pokaži kaj znaš''. 
 25. 3. 2010- Dan šole. 

 
FINANČNO POROČILO ŠS: 

 Cena papirja je lansko leto močno padla, tako smo za 
papir oktobra prejeli 1500 €, aprila pa samo še 895 €. 

 Prenos sredstev v šol. leto 2009/10 znaša 2827,52 €. 
 Stroški so v lanskem letu znašali 1639,26 €(igrače, 

nagradni izleti, Gardaland, rože za valeto). 
 

Letos bomo finančna sredstva namenili za: 
- nagradni izlet v Atlantis (predmetna stopnja) in za obisk 



živalskega vrta (razredna stopnja) 
   - vsak devetošolec bo dobil prispevek 10 € za zaključni izlet 

v Gardaland 
   - rože za valeto  

 
 

PRIPOMBE/PREDLOGI: 
- V prvem hodniku je pokvarjena pipa. 
- Nogometno igrišče naj bi imelo ograjo. 
- Igrala niso za predmetno stopnjo. 
- Na RU naj se učenci pogovorijo o tem, kako preprečiti 

namerno uničevanje šolske lastnine – fotelji na hodniku… 
 

 
Sklepi: - Predstavniki OS se strinjajo s programom ŠS. 

- Naslednji sestanek ŠS bo oktobra.                                                   
Zapisal-a Dominika Kne                                                                       
Vodja ŠS: Daša Fabjan  

                                             
 


