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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: 28. 11. 2019 

 

ZAPISNIK 2. SKLICA SUŠ-A, KI JE POTEKAL 28. 11. 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, 

Katja Drmota Katjuša Marolt, Blaž Pelko, Ana Bradeško, Žan Treven, Martin 

Prosen, Meta Lukan, Fedja Turk , Ahac Mozetič (nadomestil ga je Blaž Trček) 

ter mentorica Teja Žakelj 

 DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev preteklega zapisnika 

2. Okraševanje jelke in učilnic 

3. Izmenjevalnica daril 

4. Zbiralna akcija-praznične dobrote 

5.  Poročila/predlogi razredov  

6. Razno 

K točki 1: 

Pregledali in potrdili smo pretekli zapisnik. 

K točki 2: 

Mentorica povem, da bo hišnik do petka, 13. 12. 2019, v šolsko 

avlo postavil novoletno jelko. Še vedno velja dogovor, da morajo 

učenci posameznih razredov do takrat izdelati po sedem enakih 

okraskov. Jelko krasijo člani SUŠ v petek, 13. 12. 2019, drugo šolsko 

uro.  

K točki 3: 

Glasovanje za najlepšo učilnico bo v petek, 20. 12. 2019. Potekalo 

bo 2. šolsko uro v avli šole. Tudi letos učenci ne bodo mogli 

glasovati za svoj razred.  
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Glasovanje za učence razredne in predmetne stopnje bo ločeno. 

Mentorica bom pripravila 10 glasovnic (po eno na razred). Vsak 

razred posebej bo na razredni uri izglasoval po dve najlepše 

okrašeni učilnici. Predstavnika SUŠ bosta ti dve učilnici vpisala na 

glasovnico, ki jo bosta v petek, 20. 12. 2019 dobila pri mentorici, ter 

izpolnjeno oddala v skrinjico pri dežurnem učencu. Zmagala bo 

tista učilnica, ki bo dobila največ glasov. 

K točki 4: 

Izmenjevalnica igrač bo potekala za učence od 1. do 5. razreda, 

in sicer na zadnji šolski dan v letu 2019, 2. šolsko uro, v avli šole. 

Učenci morajo do petka, 20. 12. 2019, v šolo prinesti igrače, s 

katerimi se doma ne igrajo več. Igrače morajo biti lepe, čiste, 

nepoškodovane, sestavljankam ne smejo manjkati posamezni 

deli. Predstavniki 8. in 9. razreda bodo za izmenjevalnico pripravili 

2 veliki škatli in ju okrasili (zavili v ovojni papir z božičnim 

motivom), na izmenjevalnici bodo prisotni predstavniki SUŠ-a 7. in 

6. razreda ter mentorica. S pripravo izmenjevalnice bomo pričeli že 

prvo šolsko uro, saj je potrebno pregledati in označiti igrače. 

Predstavniki 6. in 7. razreda morata poskrbeti za praznično vzdušje. 

K točki 5: 

Dogovorili smo se, da hrano za praznične dobrote zbiramo od               

9. 12. 2019 do 20. 12. 2019. Zbrana živila bomo po končani akciji 

predali pomoči potrebnim družinam, katerih otroci obiskujejo našo 

šolo. Zbiramo sestavine za praznične dobrote (moko, sladkor, 

pecilni prašek, suho sadje, orehe …), dobrodošla pa je tudi hrana z 

daljšim rokom uporabe (testenine, polenta, konzervirana hrana 

…). Lepo je, da se v škatli pojavi tudi kakšna čokolada. Vse, kar 

bodo učenci darovali, bodo lahko oddali v za to namenjeni škatli, 

ki bosta stali pri dežurnem učencu in v avli razredne stopnje. 
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K točki 6:  

Zadnji šolski dan v tem letu bo v telovadnici za učence od 1. do 5. 

razreda 3. in 4. uro  potekal ples. Za organizacijo, okrasitev ter 

mentorstvo poskrbijo učenci 7. razreda, ker imajo tega dne tehniški  

K točki 7:  

9. razred: 

 Pohvalili so tehniški dan (Vetrovnik). 

 Želijo si novejših avtobusov za Petkovec. 

 Kadar je za malico pica, si želijo, da bi le ta bila večja. 

8. razred: 

 Pohvalili so tehniški dan (Vetrovnik). 

 V zgornjem nadstropju še vedno pogrešajo uro. 

 Želijo si, da bi bil zjutraj radiator v telovadnici topel. 

7. razred: 

 

 Pojasnili so, da sedaj skoraj vsa dekleta obiskujejo pevski zbor. 

 Njihove pobude ostajajo iste kot na preteklem sestanku. 

 

6. razred: 

 Želijo si, da bi šola organizirala kakšno čistilno akcijo. 

 

5. razred: 

 Želijo si, da bi šola znova zbirala zamaške. 

 Potarnali so, da so nekateri hrbti garderobnih omaric 

zlomljeni, zato jim stvari, ki jih hranijo v omarici, padajo na tla. 

 Pohvalili so tehniški dan (Polhov Gradec). 

 Za malico si želijo več mlečnih izdelkov. 

 

4. razred: 
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 Pohvalili so tehniška dneva (obisk kina, ogled operne 

predstave). 

 Pohvalili so učitelja Matica Karčeta, saj jim je popravil 

projektor. 

 Želijo si, da bi bil odvoz za Križajevo dolino tudi ob 14.30. 

3.b. razred: 

 Pohvalili so Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 Želijo si, da bi hišnik popravil leva vrata na ženskem WC-ju, saj 

se težko zapirajo ter cev na moškem WC-ju, saj le ta pušča. 

 Želijo si, da bi bile nalepke za omarice prilepljene s lepilnim 

trakom, saj jih nekateri učenci mešajo. 

3.a. razred: 

 Pohvalili so tehniška dneva (obisk kina, ogled operne 

predstave). 

 Povedali so, da je kombi za Logarše včasih premajhen, saj se 

nanj usedejo tudi tisti učenci, ki se na tej liniji ne vozijo redno. 

2. razred: 

 Pohvalili so tehniška dneva (obisk kina, ogled operne 

predstave). 

 

1. razred: 

 Tudi oni si želijo, da bi šola organizirala čistilno akcijo. 

 

K točki 7:  

 Mentorica povem, da učitelji opažamo, da učenci ne 

pozdravljajo učiteljev. Predstavniki SUŠ-a morajo pri razrednih 

urah govoriti tudi o tem ter se v bodoče bolj potruditi pri 

upoštevanju bontona pozdravljanja. 

 Povem, da sem razočarana nad predstavniki SUŠ-a 8. in 9. 

razreda, ki so se prijavili na Otroški parlament, saj se niso držali 
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dogovora z učiteljico Natašo Kristanc. Ta se je z učenci 

nekajkrat dobila in se dogovorila, da se na naslednje 

srečanje pripravijo. Ker (z izjemo Fedje Turka)ni bilo nikogar, se 

je učiteljica odločila, da na Otroškem parlamentu letos ne 

sodelujejo. 

 

 

 

Zapisnik napisala mentorica SUŠ-a: Teja Žakelj 

Predsednica SUŠ-a: Meta Lukan 

Lektorica: Ljudmila Treven 

 

 


