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Številka: 11-ŠS1/2017-18 

 

Datum: 24. 10. 2017 

 

Čas sestanka: od 12.30 do 13.45 

 

Prisotni: Jana Šetina Tomažič, Melita Zupančič, Kaja Anžlovar, Matija Širovnik, Tristan 

Strojanšek, Tia Skok, Živa Miklič, Nany Urbas, Julija Šteh, Manca Vencelj, Tia Sinic, Nastja 

Korpič, Jakob Kastelic, Lea Kavazovič, Isabela Strojanšek, Matic Šteh, Špela Lampret, Neža 

Koželj, Katja Adamlje, Selma Kovačević, Sergej Lazarević, Luka Šteh, Nik Janoš, Patricija 

Zupančič, Miha Čebular, Jure Kastelic, Zala Vidic, Alenka Verbič, Hana Kavšek, Klavdija 

Mirt. 

 

Odsotni: Lina Bogolin Rakar, Sara Samastur, Žak Grabljevec, Valter Zaletel, Gaja Rovanšek, 

Alja Božič, Sara Peček, Neja Novak. 

 

Zadeva: Zapisnik prvega sestanka šolske skupnosti 

 

Dnevni red: 

 

1. Predstavitev prisotnih. 

2. Predstavitev vloge in dela šolske skupnosti. 

3. Izvolitev predsedstva šolske skupnosti. 

4. Razno. 

 

 

A1 

Predstavniki oddelkov so se na kratko predstavili ostalim članom šolske skupnosti. Prav tako 

sta se predstavili mentorici šolske skupnosti.  

 

A2 

Mentorici šolske skupnosti sta učencem predstavili organizacijo, pomen in glavne naloge 

šolske skupnosti. Predstavili sta letni program dela šolske skupnosti za šolsko leto 2017/2018 

in učence seznanili s temo otroškega parlamenta, ki se bo tokrat obravnavala 2 leti, to je 

Šolstvo in šolski sistem. Delavnica na to temo in izbor predstavnika za regijski otroški 

parlament se bo predvidoma odvila konec januarja ali v začetku februarja 2018. V povezavi s 

sodelovanjem na regijskem otroškem parlamentu je bil sprejet sklep, da predstavniki 

oddelčnih skupnosti tudi ostale sošolce povprašajo, ali ima kdo željo sodelovati pri 

parlamentu in to mentoricama sporočijo do naslednjega sestanka. Posebej je bilo poudarjeno, 

da predstavniki oddelčnih skupnosti na razrednih urah sošolcem poročajo o dogajanju na 

sestankih šolske skupnosti, jih seznanijo s sprejetimi odločitvami oziroma sklepi ter jih 

spodbudijo k sodelovanju pri določenih nalogah in uresničevanju zastavljenih ciljev. S tem 

namenom sta bili določeni zapisnikarici, ki sta v obliki miselnega vzorca zapisali ključne 

točke oziroma sklepe sprejete na sestanku. Sklenili smo, da bosta mentorici zapisnik skopirali 

in razdelili med predstavnike oddelkov, tako da bo vsak oddelek dobil po en izvod, originalen 

zapis pa bo razobešen na vidnem mestu, in sicer na tabli pred zbornico. Izpostavljeno je bilo 



tudi, da se bomo v letošnjem šolskem letu osredotočili predvsem na varčevanje in ekologijo.  

 

A3 

Učenci so izmed petih predlaganih kandidatov (Hana Kavšek, Alenka Verbič, Zala Vidic, Nik 

Janoš, Patricija Zupančič) izvolili predsedstvo šolske skupnosti. Volitve so potekale tajno, in 

sicer tako, da so učenci na listke napisali ime kandidata, za katerega so želeli oddati svoj glas. 

Listke so nato oddali mentoricama, ki sta glasove prešteli. Predsednica šolske skupnosti je 

postala Hana Kavšek iz 9. b, prva podpredsednica je postala Zala Vidic iz 9. a, drugi 

podpredsednik pa Nik Janoš iz 8. a.  

 

A4 

Pod točko razno so učenci razpravljali o aktualnih težavah. 

 

Razprava je najprej potekala o prekomerni porabi papirnatih brisačk. Učenci so podali kar 

nekaj predlogov, kako bi zmanjšali tovrstno porabo in sprejeli naslednje sklepe: 

- Vsi učenci drug drugega nadzorujejo in opozarjajo pri porabi papirnatih brisačk. 

- Učenci na razrednih urah poročajo razredniku o morebitnem opažanju prekomerne 

porabe brisačk. Če kršitelja prepoznajo razredniku povedo kdo je to bil, razrednik pa 

se s kršiteljem pogovori. 

- Če bo potrebno se kršitelju brisačke zaračunajo. 

- Poskusna doba omenjenih ukrepov bo trajala do sredine decembra. Do takrat bodo 

izvoljena predsednica in podpredsednika šolske skupnosti vsak v enem triletju 

poizvedeli kakšna je bila poraba brisačk. V sredini decembra, in sicer 12. 12. 2017, se 

bosta mentorici in predsedstvo šolske skupnosti sestali ter pogovorili o opažanjih. 

 

Izpostavljen je bil problem izginjanja bucik. Učenci so pojasnili, da so opazili učenke, ki so 

jemale bucike. To naj bi bile tri učenke 7. razreda. Sprejet je bil sklep, da se učenke opozori in 

jih pozove, da bucike vrnejo. 

 

Prav tako je bil izpostavljen problem izginjanja vrtčevskih copatov. Sprejet je bil sklep, da se 

učenci zavežejo, da za vsakršno skrivanje ali uničevanje tuje lastnine čim prej povedo 

najbližjemu učitelju, drugemu delavcu na šoli, mlajši učenci pa lahko tudi starejšim učencem. 

 

Mentorici sta opozorili na težavo uničevanja varnostnih zatičev na gasilnih aparatih. Sprejet je 

bil sklep, da se uporabijo isti ukrepi kot pri težavi izginjanja vrtčevskih copatov in prekomerni 

porabi papirnatih brisačk. 

 

Pogovor je tekel tudi o šolski prehrani. Sprejeta je bila odločitev, da se v tednu po počitnicah 

imenujejo trije učenci, ki bodo v sodelovanju z učiteljico Sonjo Škof sooblikovali jedilnik za 

teden dni, pri tem pa upoštevali vse zakonske normative za osnovnošolsko prehrano. Če bo to 

uspešno, bomo v tem smislu tudi nadaljevali. 

 

Učenci so predlagali, da bi v zgornjo avlo namestili koš za bio odpadke. 

 

Mentorici sta učence še opomnili na oddajo predlogov za pustne maske, ki jih oddajo 

pomočnici ravnatelja, ge. Jelki Rojec. 

  

 

Šentvid pri Stični, 24. 10. 2017                        Zapisali: Jana Šetina Tomažič, Melita Zupančič 


