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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 24.9.2019, 9:00 LOKACIJA  NIJZ-OE Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana 

NAMEN SESTANKA Uvodno izobraževanje za nove vodje timov Zdravih šol 

PRISOTNI 1 Tjaša Zupan – BIC Živilska šola, Saša Šterk – DD Tabor, Damjana Maček in Breda Škedelj– Ekonomska šola Ljubljana, Anja Vidmar 
– Gimnazija Ledina, Jernej Levičar – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Meta Turk – OŠ Dobrova, Igor Kuzmič in 
Alenka Planinšič Jerman – OŠ dr. Vita Kraigherja, Anja Pencelj – OŠ Dragomelj, Jana Grabljevec – OŠ Freda Vesela, Ajda Medvešek 
– OŠ Ivana Skvarče Izlake, Tina Zorman – OŠ Janka Modra, Špela Vodnik – OŠ Majde Vrhovnik, Sara Tomažin – OŠ Poljane, Maja 
Zidar – OŠ Preserje, Katja Mlakar – OŠ Sostro, Petra Veršnjak – OŠ Škofljica, Polona Ravnikar – OŠ Šmartno v Tuhinju, Franka – 
POŠ Kisovec, Bojana Carli Arsovič – SGGOŠ, Maja Božičnik Vasileva – SVŠGUGL, Nives Zelenjak – OŠ Mengeš, Nina Urh – OŠ 
Polhov Gradec, Neža Ahčin – DD Ivana Cankarja, Tina Cortes Simoes – Center Iris 

ODSOTNI  
 

AGENDA 
1. Uvodni pozdrav  

2. Moja šola-Zdrava šola - Nives Zelenjak (OŠ Mengeš) 

3.  Regijska koordinacija in (so)delovanje aktivnih v programu SMZŠ?  - Mag. Branka Đukić, Anja Petrič (NIJZ-OE Ljubljana) 

4.  Sodelovanje v programu Zdravih šol - izzivi, priložnosti, izkušnje - Maja Plazar (OŠ Gabrovka-Dole) 

5 Kriteriji ZŠ, Vprašalniki za posnetek stanja - Anja Petrič (NIJZ-OE Ljubljana) 

6. Promocija zdravja v šoli (celostni pristop) - Branka Đukić (NIJZ-OE Ljubljana) 

7.  Promocija zdravja v šoli (celostni pristop) – delo po skupinah 

8.  Vprašanja in odgovori 

 

KOMENTAR/SKLEP UKREP ZADOLŽEN ROK 

Ad1:  
Predstojnica delovne skupine za nenalezljive bolezni na območni enoti NIJZ Ljubljana, Nives Letnar Žbogar in regijska 
koordinatorka SMZŠ za ljubljansko zdravstveno regijo, Branka Đukić sta nagovorili nove vodje timov Zdravih šol.  

   

Ad2:    

                                                           
1 Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Vodja tima iz OŠ Mengeš je na kratko predstavila 10-letno sodelovanje šole v programu SMZŠ. Sledil je ogled filmčka, 
ki so ga ob 25. obletnici delovanja SMZŠ posneli Zdravošolci iz OŠ Mengeš. V filmčku so nazorno predstavljene 
vsebinske rdeče niti, naloge/aktivnosti, ki so jih v teh letih izvajali na šoli in načini/metode, ki so jih pri tem uporabili. 
Filmček je dostopen na spletni povezavi 
https://www.nijz.si/sl/regijska-koordinacija-slovenske-mreze-zdravih-sol-smzs. 

AD3: 
Reg. Koordinatorki, Branka Đukić in Anja Petrič sta predstavili, kako poteka sodelovanje med NIJZ in Zdravimi šolami. 
Vodje timov iz Zdravih šol (ali njihove zamenjave) se 3-krat na leto udeležijo regijskih srečanj, ki so sestavljena iz 
izobraževanja in sestanka. O vsebini izobraževanja in sestanka vodje timov poročajo sodelavcem in vodstvu na svoji 
šoli in sladno z usmeritvami regijskih koordinatoric z NIJZ izvajajo načrtovane aktivnosti. Na začetku šol. leta vsaka 
Zdrava šola znotraj tima Zdrave šole načrtuje aktivnosti/naloge, ki jih bodo med šolskim letom izvajali na šoli. Na 
koncu šol. leta (med 1. junijem in 10. julijem) pa so Zdrave šole dolžne poročati o izvedenih aktivnostih/nalogah s 
pomočjo spletnega obrazca v 1/ki. Pri tem vodje timov s pomočjo spletnega obrazca predlagajo svoje sodelavce na 
šoli, ki so sodelovali pri izvedbi aktivnosti/nalog, da jim NIJZ izda potrdilo za aktivne člane v SMZŠ, ki je ovrednoteno 
z 1 točko glede na veljavni pravilnik. Delo vodje tima ZŠ je ovrednoteno z 2 točkama. Za vsako šolsko leto se določi 
tudi vsebinska rdeča nit v programu SMZŠ. Novi temi v rdeči niti za 2019/20 se glasita:  
    * Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu 
    * Kako šola pristopi pri preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi 
Vsake 3 leta Zdrave šole na koncu šol. leta pošljejo regijskima koordinatorkama izpolnjen vprašalnik Kriteriji Zdravih 
šol, ki se nahaja v prilogi tega zapisnika. Več o regijski koordinaciji si lahko preberete v prilogi tega zapisnika. 

 
Poročilo o 
izvedenih 
aktivnostih 
v 2019/29 
 
Predlog 
aktivnih 
članov v 
2019/20 

 
Vodje timov ZŠ 
 
 
 
 
Vodje timov ZŠ 

 
1.6. - 10.7. 2020 
 
 
 
 
1.6. - 10.7. 2020 

Ad4: 
Vodja tima iz OŠ Gabrovka-Dole je z udeleženci delila svoj pogled na izzive, priložnosti in izkušnje, ki jih je njihova 
šola pridobila skozi 10-letno sodelovanje v programu SMZŠ. 

   

Ad5: 
Anja Petrič je udeležence seznanila z vprašalniki, ki so lahko v pomoč pri izvedbi posnetka stanja na novo pridruženih 
Zdravih šolah in s spletnim vprašalnikom za poročanje o izvedenih aktivnostih. Glede poročanja bomo vse vodje 
timov ZŠ pozvali pravočasno še proti koncu tekočega šol. leta. Takrat bomo poslali tudi vprašalnik, ki se bo nahajal 
na spletni povezavi, v predogled vsem vodjem timov ZŠ. 

   

Ad6: 
Branka Đukić je predstavila vsebino promocije zdravja v šolskem okolju. Predstavitev se nahaja v prilogi zapisnika, 
prav tako gradivo: SHE priročnik Evropske mreže ZŠ, SHE akcijske smernice in Orodje SHE mreže in kriteriji Zdravih 
šol. 

   

AD7:    

https://www.nijz.si/sl/regijska-koordinacija-slovenske-mreze-zdravih-sol-smzs
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Načrtovano delo po skupinah udeleženci niso izvajali, ker smo večji del srečanja posvetili odgovarjanju na različna 
vprašanja udeležencev. 

       

ZAKLJUČEK SESTANKA           Ura:                  13:30              

         

POSLANO V VEDNOST Zapisal/a Dne 

Vsem udeležencem srečanja vodij timov Zdravih šol, nacionalni koordinatorki 
SMZŠ, predstojnici DS NNB OE Ljubljana 

Branka Đukić, Anja Petrič 27. november 2019 

   


