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ZAPISNIK 3. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 1. 2. 2017 OB 10.10 V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

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

1. pregled vzgojnega načrta 
2. šolski ples (pripravi 9. razred) 
3. predlogi in pripombe oddelčnih skupnosti 
4. razno 

 
K 1. točki: 
S predstavniki oddelčnih skupnosti smo pregledali predlog vzgojnega načrta. Pri vzgojnih dejavnostih 
(točka 4) smo pri samostojnosti dodali črto Od tu/do tu zmorem sam. Učenci se s predlogom 
vzgojnega načrta strinjajo. 
 
K 2. točki: 
Devetošolci so predstavili načrt za izvedbo šolskega plesa. O natančni izvedbi se bodo še dogovorili. 
Izvedli ga bodo v torek, 28.2.2017, v popoldanskem času. Za pustne maske verjetno ne bo vstopnine.  
 
K 3. točki: 
Predlogi in pripombe oddelčnih skupnosti: 

 V času slabega vremena, ko jutranje varstvo vozačev poteka notri, učenci predlagajo, da 
gredo po prihodu avtobusa v jedilnico in da ne čakajo v garderobi do 7.30. 

 V učilnici LUM ni tople vode, čeprav se tam redno perejo čopiči in drugo likovno orodje za 
pouk. 

 Učenci želijo, da smo vsi uporabniki šole bolj pozorni na umazana/čista tla – predvsem takrat, 
ko je zunaj sneg in se s čevlji po hodnikih nanese voda. 

 Učenci predlagajo, da pripomočke za LUM v celoti kupi šola (starši po položnicah). 

 Starejše učence moti, da učitelj spusti celo skupino mlajših otrok na kosilo mimo vrste in zato 
starejši čakajo dlje. Predlagajo, da tudi mlajši počakajo v vrsti ali gredo na kosilo prej.  

 Učenci 6.a so povedali, da učitelj TIT večkrat zamudi v razred in tudi zvonec se v tej učilnici ne 
sliši, zato včasih zamudijo odmor. 

 Učenci 6.b in 6.a predlagajo, da se v njihove garderobne omare namesti po tri dodatne 
kljukice za oblačila, v 5.a pa popravi ročka na vratih omare v garderobi. 

 Učence motijo umazani pladnji, ker jih dežurni učenec ne pobriše dobro. Mentorica je 
učencem povedala, da je letošnji projekt šole samostojnost, da pa naj predlagajo drugačno 
rešitev za pomoč kuhinji. 

 Učenci želijo, da bi imeli namesto klasičnega zvonjenja ob koncu ure glasbo. 
 
K 4. točki: 
Učenci 8. in 9. razreda bodo imeli v ponedeljek, 6. 2. 2017, delavnice z g. Tonijem Kočevarjem po 
naslednjem urniku: 4. in 5. uro 8. razred in 6. in 7. uro 9. razred. 
 
Zapisala: 
Andreja Jaklič,    
mentorica SUŠ                                                                                            


