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ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 6. 10. 2021 OB 13.00 V UČILNICI ANGLEŠČINE 

 
Prisotni: 22 učencev 
 
Odsotni: 4 učenci 
 
Mentorica skupnosti učencev šole: Andreja Štrucl. 
 
Dnevni red: 

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

 
K 1. točki: 
S tajnim glasovanjem je bila za predsednico skupnosti učencev šole izbrana L. K., 
za namestnico pa S. Z. 
 
K 2. točki: 
Določili smo predstavnike šolskega parlamenta. Seznam otrok hrani mentorica Šolske skupnosti. 
 
3. točki: 
 
Za predstavnika učencev za komisijo za šolsko prehrano je bil izbran A. Z. 
 
K 4. točki: 
 
Mentorica SUŠ je predstavila LDN.  
 
S strani učencev je prišla pobuda, da o novosti (o skrinjici pohval, pobud in idej) obvestimo vse učence 
po šolskem radiu.  
 
  



 

 

 
K 5. točki: 
 

NAČRTOVANI 
SKLICI, ČAS 

PREDVIDENE DEJAVNOSTI NOSILEC  OPOMBE 

1. SKLIC  
(6. 10. 2021) 

volitve predsednika in namestnika ter 
predstavnikov za šolski parlament 

Andreja 
Štrucl s 
predstavniki 

 

september oblikovanje programa oddelčnih 
skupnosti 

 

oktober zbiralna akcija papirja Vida Ceglar  

 hvalimo, dajemo pobude in ideje 
(škatlica) 

L. K., S. Z. L. K. - objava radio, 
OPB- učiteljica Lidija 

    

2. SKLIC 
(3. 11. 2021) 

sprejem prvošolcev v ŠS L. K., L. C. podrobnosti dorečemo na 
novembrskem sklicu 

november iščemo krajane, ki potrebujejo pomoč vsi 
predstavniki 

omenjen je bil stric E. 
O.(invalid) in sosed A. Z. (prav 
tako invalid) 

december okrasitev šole, razredov, smrečica  vsi razredi okvirno do 4. 12. 2021 

 srečelov 9. r.   

 humanitarna zbiralna akcija vsi razredi večina se nagiba k temu, da bi 
ponovno zbirali hrano za 
zavetišče za živali 

    

3. SKLIC 
(12. 1. 2021) 

pregled učnega uspeha in načrt učne 
medsebojne pomoči 

vsi 
predstavniki 

 

 Valentinova škatlica L. K., S. Z.  

 pustni ples 9. r  

    

4. SKLIC 
(9. 3. 2021) 

zbiralna akcija papirja Vida Ceglar  

 urejanje šole- ideje   

 pomoč krajanom (vrt, okolica hiše)   

    

5. SKLIC 
(4. 5. 2021) 

šolsko športno tekmovanje učitelji- 
učenci 

 idejo za eno igro podajo 
učenci, za eno pa učitelji 

 analiza dela, načrti za naprej   

 predlogi za pohvale   

 
V vsakem obdobju se bomo sestali enkrat in podrobneje načrtovali predvideno delo, akterje in 
aktivnosti.  
 

 
K 6. točki: 
 
Učenci imajo občutek, da se za namen splošnega obveščanja premalo uporablja šolski radio. L. K. se 
sama ponudi, da bi prevzela vlogo obveščevalke. 
 
Osmošolci so izpostavili, da so učenci prve triade pri pospravljanju po kosilu v jedilnici sila počasni, zaradi 
česar je kaos. Predlog: Učenec, ki kosilo poje takoj odnese pladenj in ne čaka sošolca, ki še je. Se mu pa 
lahko ponovno pridruži in z njim pogovarja naprej.  
 



 

 

6. a ima problem, ker je v jedilnici prevelika vrsta in učenci, ki imajo prvi avtobus ne uspejo pojesti kosila 
pravočasno.  
 
Učenci ne vidijo smisla v avtobusnih karticah. Občutek imajo, da je zaradi tega gneča na avtobusu še 
večja.  
 
Učenci 8. razreda niso zadovoljni z urnikom oz. z blok urami (MAT in SLJ), saj je za njih, kot tudi za 
učitelje po njihovem mnenju to prenaporno. Se pa strinjajo, da so blok ure v primeru KEM, LUM in etike 
smiselne in učinkovite.  
 
Mlajši otroci so po mnenju starejših predrzni in nespoštljivi do starejših učencev. Četudi jim ti odstopijo 
sedež na avtobusu, se na sedež ne usedejo.  
 
 
 
K 7. točki: 
 
Ni bilo pripomb. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14.00. Po sestanku so bile razkužene mize in prezračen razred. 
 
 
Zapisala:         
 
Andreja Štrucl,                                                                                                 L. K., 
mentorica SUŠ                                                                                                 predsednica SUŠ 


