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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: 16. 9. 2020 

 

ZAPISNIK 1. SKLICA SUŠ-a, KI JE POTEKAL 15. 9. 2020, 4. ŠOLSKO URO, V ŠOLSKI 

TELOVADNICI 

Prisotni: Nejc Lukan, Tilen Tavčar, Kaja Reven, Aleksej Kladnik, Andraž Tršar, 

Nika Oven Keber, Zala Gorišek, Zarja Pivk, Gašper Nartnik, Veronika Rejc, Gaja 

Treven (nadomeščala je Majo Jereb), Matic Petrovčič, Andraž Kavčič, Pia 

Pivk, Klara Kavčič, Erik Jurca, Monika Skvarča, Matija Kavčič, Vita Turk, Vid 

Menegatti, Meta Lukan, Anže Treven in 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. Mesec branja in teden branja 

7. Poročila/predlogi razredov  

8. 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. NEJC LUKAN TILEN TAVČAR 

2.  KAJA REVEN ALEKSEJ KLADNIK 

3.  ANDRAŽ TRŠAR NIKA OVEN KEBER 

4. A ZALA GORIŠEK ZARJA PIVK 

4. B GAŠPER NARTNIK VERONIKA REJC 

5.  MAJA JEREB MATIC PETROVČIČ 

6. A ANDRAŽ KAVČIČ PIA PIVK 

6. B KLARA KAVČIČ ERIK JURCA 

7. MONIKA SKVARČA MATIJA KAVČIČ 

8. VITA TURK VID MENEGATTI 

9. META LUKAN ANŽE TREVEN 
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K točki 2: 

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

iz 9. razreda, za podpredsednika pa Vid Menegatti iz 8. 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  ne odločijo za 

sodelovanje, saj se tematika nadaljuje iz preteklega šolskega leta, kjer pa niso 

sodelovali. 

K točki 6: 

Predstavnikom povem, da smo letos že tretje leto vključeni v projekt 

Nacionalni mesec skupnega branja, v okviru katerega bomo v naslednjem 

tednu izvajali teden branja. Učenci si morajo pravočasno priskrbeti vsak svojo 

knjigo, ki jo bodo brali vsak dan na začetku prve šolske ure. Izjema so le 

učenci prvega razreda, katerim bosta knjigo brali učiteljici. Vsak razred na 

predmetni stopnji bo za en dan v naslednjem tednu pripravil jutranjo misel na 

temo branja po naslednjem razporedu: 

DAN, DATUM: RAZRED: 

PONEDELJEK, 21. 9. 2020 9. RAZRED 

TOREK, 22. 9. 2020  8. RAZRED  

SREDA, 23. 9. 2020 7. RAZRED 

ČETRTEK, 24. 9. 2020 6. B RAZRED 

PETEK, 25. 9. 2020 6. A RAZRED 
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Jutranje misli morajo predstavniki razredov do konca tega tedna poslati na 

moj e-mail naslov teja.zakelj@guest.arnes.si. Učencem še sporočim, da bomo 

tudi letos imeli izmenjevalnico knjig, ki jo bomo izvedli v torek, 29. 9. 2020, prvo 

šolsko uro, saj morajo biti knjige nekaj časa v karanteni. Izmenjevalnica se bo 

odvijala v avli razredne stopnje. 

K točki 7: 

Učenci so po razredih poročali naslednje:  

1. razred: / 

2. razred: / 

3. razred: / 

4. a razred: Želijo si, da bi bilo zvonjenje enako kot preteklo šolsko leto. 

4. b razred: / 

5. razred: Želijo si, da bi bilo zvonjenje enako kot preteklo šolsko leto. 

6. a razred: Želijo si, da bi na igrišču na Kovku zopet poudarili črte za 

nogomet. 

6. b razred: Želijo si, da bi učilnica 5 dobila nove mize. 

7. razred: Želijo si, da bi za malico večkrat bila pica. 

8. razred: Želijo si, da bi za nogomet kupili nove žoge.  

9. razred: Letošnje zvonjenje jim ni všeč, zato predlagajo, da bi vsak razred en 

mesec izbral zvonec po lastnem izboru. Tudi oni si za malico pico želijo bolj 

pogosto. Želijo si, da bi za nogomet kupili nove žoge. 

K točki 8:  

 Domenimo se, da na sestanke SUŠ-a  predstavniki prihajajo 

pravočasno. Če opazijo, da mlajših predstavnikov še ni, jih grejo starejši 

učenci iskat. 

 Učenci so soglasno podprli moj predlog, da se akcija zbiranja zamaškov 

nadaljuje tudi v tem šolskem letu. Kadar bo za malico pokrovček z 

zamaški, bodo kuharice vnaprej za vsak razred pripravile plastične 

vrečke, v katere bodo učenci dali očiščene zamaške. Tako bomo v 

enem dnevu zbrali cca. 200 zamaškov. 

 S predstavniki se dogovorimo, da se do naslednjega srečanja  (17. 11. 

2020) v razredih pogovorijo, kako je lansko leto potekalo šolanje na 

mailto:teja.zakelj@guest.arnes.si
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daljavo (kaj jim je bilo všeč in kaj ne, kaj bi spremenili) in mi na 

naslednjem srečanju o tem poročajo. 

 Učenci so izrazili željo, da bi za valentinovo okrasili šolsko avlo. Naročila 

sem jim, naj na razrednih urah premislijo, kako bi to storili. 

Zapisnik napisala mentorica SUŠ-a: Teja Žakelj 

Predsednica SUŠ-a: Meta Lukan 

Lektorica: Ljudmila Treven 

 


