
 

 
OSNOVNA ŠOLA 
VELIKI GABER 

 

Veliki Gaber 41 
8213 Veliki Gaber 

 

Tel.: 07 34 88 100 
Faks: 07 34 88 103 

e-pošta: os.velikigaber-nm@guest.arnes.si  
DŠ: 47660759 

 

 

Datum: 18. 11. 2016 
 

ZAPISNIK 2. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 18. 11. 2016 OB 10.10 V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 
Prisotni:, Tim Zupančič Brdnik, Zala Zajec, Maša Ozimek, Gal Uhan, Nina Strmec, Žan Oven, 
Julija Stopar,  Mark Hribar, Tara Zakotnik, Ana Šadl, Urška Špec, Tjaša Špec, Klara Planinšek, 
Val Predalič, Ana Kek, Matej Gorišek, Ema Gnidovec, Eva Hočevar, Zala Predalič, mentorica 
skupnosti učencev šole Andreja Jaklič. 
 
Dnevni red: 

1. prednovoletne aktivnosti 

 okraševanje skupne smrečice 

 okraševanje razredov 
2. zbiralna akcija hrane za dve družini  
3. sprejem prvošolcev v skupnost učencev šole 
4. predlogi in pripombe oddelčnih skupnosti 
5. razno 

 
K 1. točki: 
 
Okraske za smrečico naredimo do 12.12.2016 (5 enakih okraskov na razred). Smrečica bo 
stala pri dežurnemu učencu ali pod stopnicami.  Smrečico bodo z izdelanimi okraski okrasile 
Ena Gnidovec, Tjaša Špec in Ana Šadl. 
 
Vsak oddelek okrasi svoj razred do 19.12.2016. Takrat bomo glasovali za najlepše okrašen 
razred posebej za 1.-5. razred in 6.-9. razred. Glasovnice bo pripravila mentorica SUŠ.  
 
V zvezi z okraševanjem smrečice in razredov pripravi plakat 4. razred in ga obesi pri 
dežurnemu učencu. 
 
K 2. točki: 
 
Dvema družinama bomo polepšali praznike tako, da bomo zanje zbirali hrano in druge 
osebne potrebščine (geli za tuširanje, šamponi, palčke za ušesa, robčki, mehčalec, ščetke, 
zobne paste… ter namaze, paštete, konzerve, oreške, nutella, čokolešnik, kosmiče, čokolade, 
tudi mleko z daljšim rokom, sok, suho meso, suho sadje). Družini sta že določeni, a ostaneta 
anonimni. 
Zbirali bomo od 28.11. – 2.12.2016, zbrano mentorica SUŠ odda družinam v ponedeljek, 
5.12.2016. Zbirno mesto bo v knjižnici. 
 
Škatlo, kamor bomo odlagali prineseno hrano, bo polepil, popisal in okrasil 2. razred, 
mentorica SUŠ pa pripravi obvestilo.  
 
 



 

 

K 3. točki: 
Prvošolce bomo slavnostno sprejeli v SUŠ 6. 12. 2016. Na sprejemu bodo učenci 2.-4. razred 
ter nastopajoči in predsednica SUŠ Zala Predalič. 
 
Program bodo pripravili učenci pod mentorstvom učiteljice Justine Zupančič in Mance Černe. 
Naloge za prvošolce bodo pripravile učenke Zala Predalič, Ema Gnidovec, Ana Šadl in Urška 
Špec. 
Mentorica SUŠ za prvošolce pripravi diplome. 
 
K 4. točki: 
Mentorica SUŠ je poročala o možnosti realizacije predlogov učencev. Predstavniki so se 
strinjali, da bo težko omogočiti glasbo med odmori, ker nimajo skupnega odmora, zvočniki 
pa morajo biti vklopljeni zaradi morebitnih varnostnih opozoril. 
 
Učenci so tokrat izpostavili možne težave zaklenjenih garderobnih omar (ključ od omar se 
izgubi; učenec pride v šolo kasneje ali mora predčasno oditi, dežurnega pa takrat ni …). 
Predlagajo, naj dežurni bolje preverja urejenost garderob.  
 
Kolesarnica je v načrtu za leto 2018. 
 
Šolski časopis – glavni urednik bi bil učitelj Primož Vasle, ustanovi pa se uredniški odbor, ki ga 
sestavljajo trije učenci (1 predstavnik 4. ali 5. razreda ter dva predstavnika učencev 6.-9. 
razreda). Vključili bi tudi vrtec. Časopis bi izdali maja 2017, natisnili bi ga v tiskarni, za 
financiranje pa pridobili sponzorje. Ceno tiska preveri mentorica. 
 
Ples bo za pusta. Organizacijo prevzame 9. razred, namenjen bo vsem učencem šole. 
 
14. 12. 2016 bodo imeli učenci 7.-9. razreda delavnice (Vilinski ključ). Darilo za gostjo pripravi 
7. razred. 
 
Predlogi in pripombe učencev: 

 V garderobi 6.b v omari manjkata 2 kljukici. 

 Dežurni učenec ne pobriše dobro hrane s pladnjev, zato niso dobro ščiščeni. Bolje je 
bilo, ko so pladnje čistili v kuhinji. 

 Mreže na golih so uničene, učence zanima, ali je možna menjava. 
 
Učenci so enoglasno sprejeli predlog ravnatelja, da SUŠ vsako leto posadi drevo na šolski 
površini. Predlagali so, da drevo posadijo devetošolci preden zapustijo osnovnošolske klopi, 
za drevo pa bi izbrali gaber. 
 
K 5. točki: 
Za podpredsednico je bila enotno potrjena učenka Ema Gnidovec. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 11.00. 
 
Zapisala: 
Andreja Jaklič,    
mentorica SUŠ                                                                                            


