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ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 19. 9. 2018 OB 13.00 V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 
Prisotni: Zoja Zupančič Brdnik, Jan Zajec, Pia Zupančič, Lovro Kek, Tim Zupančič Brdnik, Lara 
Sever, Maša Ozimek, Luka Hribar, Ana Grošelj,  Nina Strmec, Iva Mihajlovska, Žan Oven, Mark 
Hribar, Anže Strmec, Tjaša Špec, Sašo Zaletel, Tim Oven, Neža Sever, Val Predalič, Ana Kek, 
mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič. 
 
Dnevni red: 
Dnevni red: 

1. volitve predsednika skupnosti učencev 
2. volitve predstavnikov za šolski parlament 
3. volitve predstavnika za komisijo za šolsko prehrano 
4. priprava programa skupnosti učencev šole  
5. pregled LDN 
6. predlogi in pri oddelčnih skupnosti 
7. razno 

 
 
K 1. točki: 
Za predsednico skupnosti učencev šole je bila s tajnim glasovanjem izbrana Ana Kek, za 
podpredsednico pa Tjaša Špec.  
 
K 2. točki: 
Predstavniki za šolski parlament so: 
 

2. a Zoja Zupančič Brdnik 

3. a Lovro Kek 

4. a Tim Zupančič Brdnik 

5. a Luka Hribar 

5. b Ana Grošelj 

6. a Žan Oven 

7. a Mark Hribar 

8. a Sašo Zaletel 

8. b Tim Oven 

9. a Ana Kek 

 
K 3. točki: 
 
Predstavnik učencev za komisijo za šolsko prehrano je Neža Sever. 
 
 
 



 

 

K 4. točki: 
 
Sprejet je bil naslednji program dela: 
 

NAČRTOVANI 
SKLICI 

NOSILEC ČAS OPOMBE 

volitve članov skupnosti 
učencev šole (po dva 
predstavnika na oddelek) 

razredniki september  

1. sklic:  

 priprava programa 
skupnosti učencev 
šole 

 volitve predstavnikov 
za šolski parlament in 
komisijo za šolsko 
prehrano 

 volitve predsednika 
šolske skupnosti 

 predlogi in pripombe 
oddelčnih skupnosti 

Andreja Jaklič s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti  

september  

2. sklic: 

 organizacija sprejema 
prvošolcev v skupnost 
učencev šole 

 aktualni dogodki 

mentorica SUŠ s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti 

november  

3. sklic: 

 aktualni dogodki 
 predlogi in pripombe 

oddelčnih skupnosti 

Mentorica SUŠ s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti 

februar  

4. sklic: 

 pregled dela v 
šolskem letu 2018/19 

 predlogi za pohvale 

mentorica SUŠ s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti 

maj  

PREDVIDENE 
AKTIVNOSTI 

NOSILEC ČAS  

piktogrami Lidija Šajn september Pripravijo četrtošolci. 
zbiranje starega papirja 
 

Hišnik, Vida 
Ceglar 

oktober, 
april 

Učenci menijo, da je delitev denarja po 
razredih glede na količino zbranega 
papirja dobra rešitev. (. Razred bo papir 
zbiral skupaj. 

Začetek Bralne značke in 
intervju z gostom 

Andreja Jaklič september Darilce za gosta pripravi prva triada. 
Intervju z gostom izvedejo Neža Sever, 
Patrik Gorišek in Klara Planinšek. 

zbiranje  iztrošenih 
kartuš, trakov, tonerjev 
 

vsi razredi celo leto  

sprejem prvošolcev 
skupnost učencev šole 
 

Mentorica SUŠ 
 

december Vsebino pripravi Ana Kek in 8.a in 8.b. 

valentinovo Ana Kek 
Val Predalič 

februar Za Valentinovo bomo pripravili 
valentinovo skrinjico za pisma. Nalogo 



 

 

sta prevzela Ana Kek in Val Predalič. 

presenečenje 
devetošolcev 

devetošolci December, 
februar 

Decembra in za pusta bo v 
popoldanskem času organiziral 
presenečenje 9. razred. 

klopi na vrtu 
 

učenci 7.-9. 
razreda 

 Učenci predlagajo, naj se jih popravi in 
naredi še kaj drugega. 

posaditi drevo Justina 
Zupančič s 
prvošolci 

april Jamo bodo izkopali starejši učenci na 
eko dnevu. 

skrb za zelenjavni vrt vsi razredi pomlad Učenci 6.-9. razreda poskrbijo, da se vrt 
prekoplje in pripravi na setev. Vrt 
zasejejo učenci 1.-5. razreda. 

zbiralna akcija hrane za 
zavetišče + rjuhe, 
brisače  

vsi razredi november, 
december 

Zbirali bomo hrano za pse in mačke, 
stare rjuhe in brisače za zavetišče Meli 
Repče. 

okraševanje razredov vsi razredi december, 
februar 

Učenci so predlagali, da bi razrede 
okrasili decembra. Učilnice okrasijo vsi 
oddelki, ocenjevanje pa se izvede za 
oddelke 1-5. 

srečelov 9. razred december  

skupna smrečica vsi razredi december Vsak oddelek pripravi 4 enake okraske 
za skupno smrečico. 

darilca za razrede vsi razredi december Oddelki 1-5 in 6-9 bodo izžrebali en 
oddelek, za katerega bodo pripravili 
darilo s sporočilom in ga postavili pod 
smrečico. Darilo ne sme biti kupljeno in 
naj bo nekaj za pojest. Na 
predpraznični dan vsak oddelek svoje 
darilo pride iskat pod smrečico.  

menjalnica igrač  april Igrače izmenjajo učenci 1.-5. razreda, 
starejši učenci poskrbijo za 
organizacijo. 

 
 
K 5. točki: 
SUŠ je na kratko obravnaval LDN 2018/19. Ni bilo pripomb. 
 
K 6. točki: 
Predlogi učencev: 
 
9. razred: 

 Učenci predlagajo, naj jih učitelji v času malice prej spustijo v učilnice. 

 Opažajo, da mlajši učenci po hodniku na predmetni stopnji ne hodijo v koloni, zato v času 
odmora prihaja do zastojev, gneče in spotikanj na hodniku. 

 Učenci predlagajo, da bi imel dežurni učenec za pomivanje pladnjev na voljo rokavice. 

 Devetošolci so povedali, da kot dežurni učenci pri brisanju pladnjev opažajo, da učenci od 6. 
do 9. razreda lepo skrbijo za pladnje. Podobno tudi 1. in 2. razred predvsem zato, ker zraven 
stoji učitelj in jih nadzoruje ter opomni, naj polito pobrišejo za sabo. Največ težav opažajo 
pri učencih 3., 4. in 5. razreda, ki za čistočo svojih pladnjev zelo slabo skrbijo, prav tako jih 



 

 

ne zložijo na kup in ne pospravijo vedno za seboj. Učenci predlagajo, naj tudi njih tako kot 
mlajše bolj nadzorujejo učitelji. 

 Predlagajo, da se na mizo pritrdi nalepka (trak), ki bi bolj jasno označeval, kam naj učenci 
odlagajo pladnje. 

 
8. razred: 

 Učenci predlagajo, da bi se šola povezala z drugimi okoliškimi šolami (Trebnje, Mirna …) in bi 
skupaj organizirali izlet v London. 

 Opažajo, da prihaja do gneče v garderobah za ŠPO. Dogovorjeno je, da ima odhajajoči 
razred na voljo 2 minuti za preoblačenje, prihajajoči razred pa tudi dve minuti. Če bi se vsi 
učenci držali dogovora, ne bi prihajalo do gneče, zadrževanja v garderobah in trkanja. 
Predstavnike razredov prosijo, da o tem poročajo svojim sošolcem. 

 Učenci opažajo, da po likovni umetnosti pogosto ostaja učilnica LUM/TIT umazana. 
Predlagajo in želijo, da vsak razred po uri počisti za seboj preden zapusti učilnico. 

 
5. razred: 

 Učenci so izpostavili težavo, da se v garderobi izgubljajo stvari (coapti, dežniki). Starejši 
učenci so odgovorili, naj vse svoje stvari pospravijo v omaro, kajti po stvareh v zaprtih 
omarah ne bo brskal nihče. 
 

Ostali predstavniki oddelkov niso imeli predlogov. 
 
 
K 7. točki: 
 
Mentorica SUŠ je povedala, da so bila oblačila, ki so tekom poletja ostala v šoli in jih tudi 
septembra ni nihče pogrešal, odpeljana na RKS Trebnje. 
 
Kolesarnica je predana v uporabo. Pod nadstreškom je prostora za 15 koles. 
 
27. septembra 2018 bo v popoldanskem času zbiralna akcija papirja. 
 
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost bo predvidoma decembra. Za načrtovanje natančnejšega 
poteka sprejema bo sklican nov sestanek. 
 
Mentorica skupnosti učencev je povedala, da bo konec septembra za nekatere učence od 6. do 
9. razreda organiziran športni tabor. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14.15. 
 
Zapisala:         
 
Andreja Jaklič,                                                                                                    Ana Kek, 
mentorica SUŠ                                                                                                 predsednica SUŠ 


