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ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 22. 9. 2016 OB 10.10 V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 
Prisotni:, Tim Zupančič Brdnik, , 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. Izvolitev predsednika šolske skupnosti 
2. Izvolitev predstavnikov za šolski parlament 
3. Načrtovanje dela skupnosti učencev šole 
4. Predlogi, težave 
5. Razno 

 
K 1. točki: 
Za predsednico skupnosti učencev šole je bila s tajnim glasovanjem izvoljena Zala Predalič. 
 
K 2. točki: 
Predstavniki za šolski parlament so: 
 

2. a Zala Zajec 

3. a Jurij Curk 

3. b Gal Uhan 

4. a Julija Stopar 

5. a Mark Hribar 

6. a Tjaša Špec 

6. b Urška Špec 

7. a Val Predalič 

8. a Ema Gnidovec 

9. a Eva Hočevar 

 
K 3. 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 

Andreja Jaklič s 
predstavniki 
oddelčnih 

september  



šole 

 volitve predstavnikov 
za šolski parlament 

 predlogi in pripombe 
oddelčnih skupnosti 

skupnosti  

2. sklic: 

 organizacija sprejema 
prvošolcev v skupnost 
učencev šole 

 aktualni dogodki 

Andreja Jaklič s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti 

november  

3. sklic: 

 aktualni dogodki 
 predlogi in pripombe 

oddelčnih skupnosti 

Andreja Jaklič s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti 

februar  

4. sklic: 

 pregled dela v 
šolskem letu 2016/17 

 predlogi za pohvale 

Andreja Jaklič s 
predstavniki 
oddelčnih 
skupnosti 

maj  

PREDVIDENE 
AKTIVNOSTI 

NOSILEC ČAS  

zbiranje starega papirja 
 

hišnik oktober, 
april 

Učenci predlagajo ponovno zbiralno 
akcijo starega papirja. Menijo, da je 
delitev denarja po razredih glede na 
količino zbranega papirja dobra rešitev. 
 

Začetek Bralne značke in 
intervju z ilustratorko 
Majo Kastelic 

Andreja Jaklič 6. oktober Darilce za gostjo pripravi 3.b. 
Intervju z gostjo izvedeta Ana Šadl in Klara 
Planinšek. 

zbiranje  iztrošenih 
kartuš, trakov, tonerjev 
 

vsi razredi celo leto  

sprejem prvošolcev 
skupnost učencev šole 
 

Andreja Jaklič 
 

november  

valentinovo Ema Gnidovec 
Andreja Jaklič 

februar Za Valentinovo bomo pripravili 
valentinovo skrinjico za pisma. Nalogo 
je prevzela Ema Gnidovec. 

šolski ples devetošolci maj En ples v šolskem letu 2016/17 bo 
organiziral 9. razred. Za termin se bodo 
še uskladili (možnost za konec oktobra 
ali valentinovo). 

napisi (Ugasni luč! Zapri 
vodo! Varčuj z 
elektriko! Počisti za 
seboj!) 

Lidija Šajn  Nalogo so prevzeli četrtošolci. 

 
Ker je pustno rajanje izvedljivo le v popoldanskem času, so se starejši učenci strinjali, da ga 
ne bomo izvedli. Mlajši učenci izvedejo pustno rajanje v okviru oddelčnih skupnosti. 
 
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost bo predvidoma novembra. Za načrtovanje 
natančnejšega poteka sprejema bo sklican nov sestanek. 
 
 



K 4. točki: 
Predlogi učencev: 
 
Odmori in kosilo: 

 Starejše učence moti, ker se v času čakanja v vrsti na kosilo vrine mlajša skupina.  

 Pri čakanju na kosilo naj imajo prednost vozači.  

 Učenci, ki nimajo kosila, naj počakajo v razredu. 

 Med odmori bi imeli glasbo. Za glasbo bi skrbel dežurni učenec. Mentorica skupnosti 
učencev bo preverila tehnično izvedljivost. 

Garderoba: 

 Mlajši učenci so imeli pripombo, da starejši učenci mečejo copate na garderobne omare 
ali jih skrivajo. Učenci so predlagali, da bi bile omare zaklenjene v času pouka, ključ pa bi 
imel dežurni učenec. 

 Dekleta v 6. a in 6.b bi imele svojo garderobno omaro – lahko skupaj, vendar se fantje ne 
želijo združiti tako, da bi imeli v isti omari skupaj. Dog.: o tem se dogovorijo med seboj na 
razrednih urah obeh razredov. 

 Želijo si posodobiti garderobne omare – učenci predlagajo, da bi zbirali denar. 
Oprema: 

 Predlagajo, da se zunaj namesti več igral tudi za starejše učence, pitnike in dodatne klopi 
za pouk na prostem. Predlagajo tudi nakup žog za OPB. 

 V ženskem stranišču je pokvarjen sušilec za roke, tudi železo visi stran. Lahko se ga 
odstrani. Mentorica bo o tem obvestila hišnika.  

 Predstavnika 6. a predlagata kolesarnico, kamor bi pospravili kolesa. Predlog so podprli 
tudi ostali učenci. Ključ od kolesarnice bi imel dežurni učitelj. 

Dejavnosti in druge aktivnosti: 

 Učenci bi imeli šolski časopis, ki bi izhajal mesečno. 

 Predstavnika 3.b predlagata možnost košarke na šoli (lahko kot interesna dejavnost). 
Organizacija pouka: 

 Karate bi lahko bil eno uro prej. Mentorica je pojasnila, da je telovadnica rezervirana za 
potrebe šole (OPB) do 15.30. 

 Predlagajo, da je verouk v 9. razredu namesto 8. ure isti dan 6. uro. Urnik verouka 
nasploh jim ne ustreza. 

 7. razred ne želi biti prost prvo uro. 

 Učenci predlagajo, da bi se pouk začel prej (ob 8.00) oz. želijo, da se začne že preduro.  
Drugo: 

 Učenci so povedali, da jih zjutraj zunaj zebe. Raje bi bili notri, kadar je mrzlo. Predlagajo, 
da se lahko takrat zadržujejo v garderobi. 

 Zvonec pri učilnici TIT se slabo sliši, zato učitelj podaljša uro. 

 Učenci so povedali, da so učilnice (predvsem računalnica in 5. razred) mrzle in želijo, da 
se začne kurit že sedaj. Mentorica je pojasnila, da je začetek kurilne sezone določen 
glede na dnevno zunanjo temperaturo (ko je tri dni čez dan 10°C). 

 
SKLEP: Mentorica skupnosti šole o predlogih in težavah učencev poroča ravnatelju. 
Predlogi bodo sprejeti v okviru danih možnosti. 
 
K 5. točki: 
Ni bilo pripomb. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 11.45. 
 
Zapisala: 
Andreja Jaklič,   mentorica SUŠ                                                                                            


