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ZAPISNIK TRETJEGA SKLICA SUŠ V ŠOLSKEM LETU 2018/19, ki je potekal                                            

v petek, 29. 3. 2019, 5. šolsko uro, v učilnici 12, v OŠ Rovte 

Prisotni: Mila Čuk, Ema Treven, Zala Gorišek, Lana Svoljšak, Jasmina Brenčič, Zala 

Kavčič, Maja Jereb, Matic Petrovčič, Andraž Trček, Julija Gorišek, Katjuša Marolt, Blaž 

Pelko, Ana Bradeško, Vita Turk, Meta Lukan, Martin Prosen, Fedja Turk, Ahac Mozetič, 

Tomaž Jereb, Janže Zebec, Teja Žakelj 

 

 

Manjkajoči:  

/ 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje SUŠ 

2. Predstavitev akcije Dan za spremembe ter obvestilo o izvedbi humanitarne 

akcije zbiranja hrane v prihajajočih dveh tednih 

3. Poročila razredov 

4. Razno 

 

 

K točki 1:  

Pregledali in potrdili smo zapisnik preteklega sklica SUŠ-a.  

 

 

K točki 2: 

Članom SUŠ-a sem predstavila vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe. 

Učenci so se strinjali, da v okviru le-te izvedemo humanitarno akcijo zbiranja hrane, ki 

bo potekala od ponedeljka, 1. 4. 2019, do petka, 19. 4. 2019. Darovano hrano bodo 

učenci lahko oddali v za to namenjeni škatli, ki bosta stali pri dežurnem učencu in v 

avli razredne stopnje (poleg učilnice 2. b razreda). Zbrane dobrote bomo po končani 

akciji predali Rdečemu Križu Logatec. 

 

K točki 3: 

 

 

1. razred: Pohvalili so gospoda hišnika. 

2. a  razred: Pohvalili so kulturni dan, všeč jim je malica. 

2. b. razred: Pohvalili so kulturni dan. 

3. razred: Pohvalili so kulturni dan ter gospoda hišnika. 

4. razred: Pohvalili so kulturni dan in malico.  

5. razred: Pohvalili so kulturni dan, želijo si, da bi bilo takih dnevov še več. 

Pohvalili so tudi gospoda hišnika. Izrazili so željo, da bi pri športu šli večkrat ven. 

6. razred: Še vedno si želijo, da bi v učilnici 5 viselo ogledalo. Izrazili so željo, da 

bi pri malici (kadar je gres, jogurt…) imeli dve posodi ter dve zajemalki za 



delitev, saj je v tem razredu veliko učencev. Pohvalili so malico in kosilo. Všeč 

jim je, da lahko sami dajo predloge za malico. 

7. razred: Pohvalili so kulturni dan. Tudi oni si želijo, da bi šli pri športu večkrat 

ven. 

8. razred: Pohvalili so novo učiteljico za šport, kulturni dan ter gospoda hišnika. 

Tudi oni si želijo, da bi v učilnici 5 viselo ogledalo. 

9. razred: Pohvalili so kulturni dan. 

 

K točki 4:/ 
 

 

 

Mentorica in zapisnikarica: Teja Žakelj                                        Predsednik: Tomaž Jereb 


