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ZAPISNIK  3. SESTANKA SUŠ IN ŠP 

24. 5. 2018 ob 13.00 v predavalnici šole 

 

Prisotni predstavniki: 4. a (1), 4. b (2),  5. a (1), 5. b (2), 6. b (1), 7. a (2), 7.b (2), 8. b (2)  

9. a (2), 9. b (1). 

Na sestanku ni bilo nobenega predstavnika 5. c, 6. a in 8. a 

 

Dnevni red:  

1. Analiza dela ŠP in SUŠ (Sara Foršček). 

2. Poročila iz šolskega, občinskega, regijskega in nacionalnega otroškega 

parlamenta (Jakob Kavšek). 

3. Ekolistina. 

4. Razno. 

 

 

k 1) 

Po uvodnih besedah mentorice je tajnica šolskega parlamenta Sara Foršček predstavila 

nekaj glavnih dejavnosti, ki so jih s pomočjo mentorjev izpeljali učenci v letošnjem 

šolskem letu. 

k 2)  

Predsednik Jakob Kavšek je poročal o delu otroškega parlamenta na šolski, občinski, 

regijski in nacionalni ravni. Letošnja tema je bila Šolstvo in šolski sistem.  



Učenci so skupaj z razredničarkami izdelali plakate ali pripravili poročila, ki so jih 

predstavili na 2. šolskem parlamentu januarja 2018. Na občinskem parlamentu sta Jan 

Škof in Jakob Kavšek zastopala našo šolo, Jakob pa se je uvrstil na regijski otroški 

parlament, ki je bil marca 2018 v Novem mestu.  

Jakob Kavšek pa je bil tudi med 10 delegati, ki so zastopali Belo krajino in Dolenjsko na 

nacionalnem otroškem parlamentu aprila v Ljubljani.  

k 3) 

Predstavniki oddelčnih skupnosti so obravnavali novo, prenovljeno ekolistino in jo tudi 

soglasno sprejeli. Pripomb niso imeli, Jakoba je zanimalo le, kako bomo omejili jakost 

zvoka v šolskih prostorih. Podpisniki listine so g. ravnatelj Boris Mužar, ekokoordinatorici 

in predstavnik učencev šole. 

k 4)  

Kaja iz 7. b je predlagala, da bi pri babičini malici mlečni gres delile kuharice, ker ga pri 

delilni mizi vedno zmanjka za tiste, ki pridejo kasneje, nekateri si vmes že drugič 

namečejo. Prav tako bi lahko delili tudi hrenovke, ker jih nekateri vzamejo tudi 8 koščkov.  

Mentorica bo predlog posredovala vodji šolske prehrane.  

Vito iz 5. a pravi, da se učenci skoraj stepejo za sokove, ki ostanejo.  

Samo iz 9. b pa vidi problem na fantovskem WC-ju v 1. nadstropju (nasproti učilnice za 

kemijo), ker se v njem naenkrat zadržuje veliko malih Romov in se počuti ogroženega.  

Mentorica bo opozorila dežurne učitelje, da bolj nadzorujejo fantovski WC.  

Ob koncu sem se jim kot mentorica zahvalila za sodelovanje in jim zaželela uspešen 

zaključek šolskega leta.  

 

Črnomelj, 24. 5. 2018     Zapisala: 

        Palmira Šašek 


