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Osnovna šola Rovte  
Rovte 90a, 1373 Rovte 

www.osrovte.si 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

Datum: 26. 9. 2019 

 

ZAPISNIK 1. SKLICA SUŠ-a, KI JE POTEKAL 26. 9. 2019, 5. ŠOLSKO URO, V 

UČILNICI 9 

Prisotni: Tilen Tušar, Ema Trpin, Zara Kunc, Rožle Treven, Zarja Pivk, Zala Gorišek, 

Gregor Hribernik, Eva Gartnar, Matic Petrovčič, Maja Jereb, Andraž Trček, 

Klara Kavčič, ki je nadomeščala Katjo Drmota, Katjuša Marolt, Blaž Pelko, Ana 

Bradeško, Žan Treven, Martin Prosen, Meta Lukan, Fedja Turk, Ahac Mozetič 

ter mentorica Teja Žakelj. 

 DNEVNI RED:  

1. Potrditev članov SUŠ 

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika  

3. Predstavitev ciljev/namena SUŠ-a 

4. Predstavitev letnega načrta  

5. Predstavitev teme letošnjega otroškega parlamenta 

6. Poročila/predlogi razredov  

7. Razno 

K točki 1: 

Člani SUŠ so soglasno podprli vse nove člane. Predstavniki razredov v SUŠ so:  

RAZRED: IME IN PRIIMEK: IME IN PRIIMEK: 

1. Tilen Tušar Ema Trpin 

2.  Zara Kunc Rožle Treven 

3. a Zarja Pivk Zala Gorišek 

3. b Gregor Hribernik Eva Gartnar 

4.  Matic Petrovčič Maja Jereb 

5.  Andraž Trček Katja Drmota 

6.  Katjuša Marolt Blaž Pelko 

7. Ana Bradeško Žan Treven 

8. Martin Prosen Meta Lukan 

9. Fedja Turk Ahac Mozetič 
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K točki 2: 

Člani SUŠ so soglasno potrdili, da je za predsednico SUŠ izvoljena Meta Lukan 

iz 8. razreda, za podpredsednika pa Fedjo Turka iz 9. razreda. 

K točki 3: 

Mentorica predstavim namen srečevanja SUŠ-a, to so razgovori o problemih 

na šoli, pohvale, ideje, pobude za spremembe. Predstavim jim naloge 

mentorja SUŠ-a, tj. vodenje sestankov in posredovanje idej učencev naprej 

tistim osebam, ki so pristojne za reševanje problemov. Naloge predstavnikov 

SUŠ-a so, da na razrednih urah skupaj z razrednikom izpostavijo probleme, s 

katerimi se srečujejo na šoli, in jih predstavijo na sestankih SUŠ-a. Po 

končanem sestanku v svojih razredih poročajo o reševanju problemov. 

K točki 4: 

Mentorica je predstavila letni delovni načrt, ki so ga člani SUŠ-a soglasno 

podprli. Objavljen bo na spletni strani SUŠ-a. 

K točki 5: 

Mentorica predstavim temo letošnjega šolskega parlamenta in nanj povabim 

predstavnike SUŠ-a iz 8. in 9. razreda. Predstavniki se odločijo za sodelovanje. 

Dogovorimo se, da jih učiteljica Nataša Kristanc poišče, da se dogovorijo za 

prvi datum srečanja. 

K točki 6: 

Učenci so po razredih poročali naslednje:  

1. razred: Želijo si brezplačno šolo. 

2. razred: / 

3.a razred: / 

3.b razred: Želijo si večje stole. Pohvalili so športni dan in Mini olimpijado. 

4. razred: Pohvalili so športni dan in nove omarice. 

5. razred: Želijo si, da bi šolski odmori trajali več kot 5 minut. Potožili so, da 

nekateri učenci na stranišču zapirajo vodovodne cevi. Všeč so jim nova šolska 

vrata ter novi računalniki. Potožili so, da se nekateri učenci, ki se ne vozijo, 

vrivajo med kosilom med vozače. 

6. razred: Vozači na relaciji Križajeva dolina in Praprotno Brdo si želijo še en 

odvoz, in sicer ob 14.30. Nekatera dekleta bi rada obiskovala pevski zbor, a 
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nimajo potem odvoza. Pohvalili so teden branja. Le-tega si ponovno želijo v 

tednu, ko obeležujemo slovenski kulturni praznik. Fantje so pohvalili čistočo na 

straniščih. Všeč so jim bila nova vrata ter računalniki v učilnici 8. Pohvalili so 

nove učitelje. Ni jim bilo všeč, da se nekateri učenci, ki se ne vozijo, med 

kosilom vrivajo. Ni jim všeč, da nekatere sedmošolke po končanem pouku 

stojijo pri garderobnih omaricah, uporabljajo mobilne telefone ter jedo 

sladkarije. 

 7. razred: Pohvalili so kuharice, hišnika, učiteljico Urško Košak, novo učiteljico 

za glasbo ter učitelja Matica Karčeta. Pohvalili so prenovo šole (nova vrata in 

prepleskane stene), všeč jim je bil športni dan. Želijo si, da bi med odmorom 

lahko šli ven. Želijo si, da bi nekje na šoli visela tabla za podpisovanje 

učencev. Radi bi več matematičnih tekmovanj, vsakoletne tečaje prve 

pomoči, nove atlase, bolj sladkan čaj, menjavo zvezkov za tablice, nov krožek 

preživetja v naravi, menjavo stolov v učilnici 9, kasnejši prvi odvoz, saj le-tega 

komaj ujamejo zaradi kosila. Želijo si, da bi bilo okraševanje učilnic za celo šolo 

v okviru tehniškega dneva. Radi bi, da bi bile v učilnici 5 nove mize, saj na teh 

težko rišejo, celotna šola pa bi potrebovala nova okna. Predlagajo, da ob 

petkih ne bi imeli domače naloge. 

8. razred: Ker se bližajo mrzli dnevi, si želijo, da bi bil v avli/v jedilnici na voljo 

topel čaj. Radi bi, da bi v zgornjem nadstropju visela stenska ura.  

9. razred: Poleg mesnih/zelenjavnih namazov si želijo še sirni namaz, saj jim 

ostali namazi niso všeč. Želijo si, da bi šola organizirala izmenjavo učencev. 

K točki 7:  

Domenimo se, da bodo sestanki SUŠ-a redno potekali enkrat na dva meseca, 

in sicer ob četrtkih 5. šolsko uro. Do takrat predstavniki v razredih preberejo 

zapisnik prvega sestanka, ga pokomentirajo in kaj dodajo/spremenijo. 

 

Zapisnik napisala mentorica SUŠ-a: Teja Žakelj 

Predsednica SUŠ-a: Meta Lukan 

Lektorica: Ljudmila Treven 

 


