
Drugi sklic sestanka SUŠ v šolskem letu 2014/15 –petek, 6. 3. 2015, 3. šolsko uro 

Zapisnik 3. sestanka 

Prisotni: Monika Skvarča, Žana Treven, Blaž Artač, Ana Kunc, Lara Pelko, Martin Prosen, Kristina Križaj, 

Lenart Žerjal, Maša Ferenc, Matevž Lukan, Vid Šebalj, Mateja Petrovčič, Nik Jereb, Eva Lukančič, Teja Treven, 

Blaž Skvarča,  Eva Trček, Nika Hribernik, Gregor Udovč (učitelj mentor) 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. sklica 

2. Poročila razredov 

3. Razno 

 

K točki 1: Mentor je predstavil zapisnik. Člani SUŠ so soglasno potrdili zapisnik 2. sklica 

 

K točki 2: Učenci so poročali po razredih. 

1. razred: Ni pripomb. 

2. razred: Pohvalili bi kuharice, ker dobro kuhajo kosila. 

3. razred: Ni pripomb. 

4. razred: Pohvalili bi organizacijo kulturnega dne na temo pusta in oba zimska športna dneva. 

Zadovoljni so z malico in s kosilom. 

5. razred: Pohvalili bi razredničarko in učiteljico Urško Košak za dobro poučevanje. 

6. razred: Zahvalili bi se g. ravnatelju, ker jim je omogočil smučanje na Cerknem. Pohvalili bi 

izvedbo kulturnega dne (pust). Glede jedilnika za malico bi predlagali bolj uravnoteženega, saj se 

zgodi, da je dvakrat v enem tednu mlečna malica. Opažajo, da odkar so garderobne omarice pod 

nadzorom, ni več uničevanja.  

7. razred: Pohvalili bi dobavitelja okusnih krofov za malico. Zadovoljni so bili z izvedbo zimskih 

športnih dni in tudi s kulturnim dnem na temo pusta.  

8. razred: Pohvalili bi organizacijo glasbenega koncerta skupine Pushluschtae v mesecu kulture. Za 

malico jim je bil všeč jogurt mix (združiš piškote in jogurt), zato ga predlagajo pogosteje. 

Predlagajo, da bi smeli ob toplih dnevih v prostih urah oz., ko čakajo na avtobus posedeti na 

betonski ograji na poti na Kovk. Mentor SUŠ jim je obrazložil omejitve pri tem in jih za nadaljnje 

pogovore napotil h g. ravnatelju.  

9.  razred:  Pohvalili bi organizacijo obeh športnih dni, pri prvem tudi zunanjega sodelavca 

Gašperja, ki je vodil skupino deklet. Zadovoljni so tudi z izvedbo kulturnega dne na temo pust. 

Pohvalili bi učiteljico Mojco Klemen za njen trud pri gledališkem klubu.  

 

K točki 3:  Razprava je potekala glede odnosa med učenci na šoli. Učenci predmetne stopnje so 

izpostavili, da jih učenci razredne stopnje ne spoštujejo. 

 

Mentor: Gregor Udovč  Zapisal: Gregor Udovč Predsednica: Eva Trček 


