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ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 11. 10. 2022 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 
S tajnim glasovanjem je bila za predsednico skupnosti učencev šole izglasovana Lorelai Kovačec, 
za namestnico pa Nika Jerlah. 
 
K 2 
Predstavniki za šolski parlament so: 

2. a Ella Štepec Knez 

2. b Maša Jančič 

3. a Mila Miladinović 

3. b Luka Nose 

4. a David Škrilac 

5. a Iza Jerlah 

6. a Nik Žibert 

7. a Lovro Kek 

7. b Nika Jerlah 

8. a Nuša Golob 

8. b Zarja Mulh Novak 

9. a Lorelai Kovačec 

 
  



 

 

K 3 
 
Za predstavnika učencev za komisijo za šolsko prehrano je bila izbrana Zarja Mulh Novak. 
 
K 4 
 
Mentorica SUŠ je predstavila LDN.  
 
Lansko leto smo bili pripravljeni pomagati krajanom, a sta predlagana dva pomoč prijazno odklonila. 
Učencem se ne zdi smiselno, da načrtujemo aktivnosti, iz česar na koncu ni nič, zato idejo iz predvidenega 
načrta izbrišemo.  
 
 
K 5 
 

NAČRTOVANI 
SKLICI, ČAS 

PREDVIDENE DEJAVNOSTI NOSILEC  OPOMBE 

1. SKLIC  
(11. 10. 2022) 

volitve predsednika in namestnika ter 
predstavnikov za šolski parlament 

Andreja 
Štrucl s 
predstavniki 

Predsednica: Lorelai Kovačec 
Namestnica: Nika Jerlah 
 

september oblikovanje programa oddelčnih 
skupnosti 

 

oktober zbiralna akcija papirja Vida Ceglar  

 hvalimo, dajemo pobude in ideje 
(škatlica) 

Lovro, Zala, 
Zarja 

za to bodo poskrbeli v oktobru 
in o novi pridobitvi obvestili 
vse učence 

    

2. SKLIC 
(8. 11. 2022) 

sprejem prvošolcev v ŠS Lovro, Zala, 
Zarja, Nika, 
Lorelai 

podrobnosti dorečemo na 
novembrskem sklicu 

november drobna pozornost za upokojence vsi 
predstavniki 

 

december okrasitev šole, razredov, smrečica  vsi razredi okrasitev razredov do 2. 12., 
smrečice do 16. 12.  

 srečelov 9. r.   

 humanitarna zbiralna akcija vsi razredi Zavetišče za živali Turk Novo 
mesto 

    

3. SKLIC 
(17. 1. 2023) 

pregled učnega uspeha in načrt učne 
medsebojne pomoči 

vsi 
predstavniki 

 

januar valentinova škatlica   

februar pustni ples 9. r  

 gregorjevo  predstavniki bodo prenesli 
pobudo za zbiranje idej vsem 
učencem  

    

4. SKLIC 
(14. 3. 2023) 

zbiralna akcija papirja Vida Ceglar  

marec urejanje šole – ideje  vsi razredi zunaj  

april odtis generacije – roke na steno  hodnik proti jedilnici 

 poslikava zunanjega stopnišča   

    



 

 

5. SKLIC 
(16. 5. 2023) 

šolsko športno tekmovanje  
učitelji-učenci 

 idejo za eno igro podajo 
učenci, za eno pa učitelji 

maj analiza dela, načrti za naprej   

junij predlogi za pohvale   

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

 
 
K 6 
 
Na hodniku proti jedilnici bi naredili odtise rok celotne generacije 6.–9. razreda. 
 
Steno pri zunanjem stopnišču, ki vodi od telovadnice, bi poslikali.  
 
Eko dan bi v celoti izvedli zunaj in delali stvari za šolo, ne pa šivali, rezali, risali ipd. 
 
Učenki devetega razreda opozorita in pozoveta mlajše učence, da prenesejo informacijo v zvezi s 
popisovanjem lesenih miz pred vhodom v šolo. Ne zdi se jim pravično, da bi morali oni čistiti ali brusiti 
mize, če pri tem nimajo ničesar. 
 
 
K 7 
 
Ni bilo pripomb. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14.00.  
 
 
Zapisala:         
 
Andreja Štrucl,                                                                                                 Lorelai Kovačec, 
mentorica SUŠ                                                                                                 predsednica SUŠ 


