
Zapisnik 1. sestanka SUŠ in ŠP,  12. 10. 2016 v predavalnici šole 

Prisotni predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda in mentorica Palmira 

Šašek 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav in predstavitev mentorice, nagovor ravnatelja 

2. Predstavitev SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE (SUŠ) in ŠOLSKEGA PARLAMENTA (ŠP) 

3. Predstavniki učencev v Šolskem parlamentu in izvolitev odbora ŠP 

4. Naloge odbora ŠP 

5. Predstavitev Letnega delovnega načrta ŠS za šolsko leto 2017/2018 

6. OTROŠKI PARLAMENT 

7. Predlogi in pobude 

 

k 1) Po nagovoru mentorice v šolskem letu 2017/2018, Palmira Šašek,  je učencem 

spregovoril ravnatelj šole, g. Boris Mužar, in jim povedal, kakšno vlogo imajo kot 

predstavniki oddelkov v Šolskem parlamentu. Govoril je tudi o letošnji temi 

otroškega parlamenta, pomenu izobraževanja in o privilegiju, da imajo takšno šolo 

in take pogoje za delo. Zaželel nam je uspešno delo. 

 

k 2) Učencem sem na kratko razložila vlogo in pomen oddelčne skupnosti, 

predsednika, namestnika, tajnika in eko koordinatorja v oddelčni skupnosti, pomen 

Skupnosti učencev šole ter pomen in vlogo Šolskega parlamenta. V parlamentu 

sodelujeta po dva predstavnika vsake OS. 



 

 

k 3) Predstavniki OS Šolskem parlamentu so:  

Predstavniki OS v Šolskem parlamentu 2017/2018 so:  

Razred Predsednik Podpredsednik 

4. a Nejc Ferfolja Špela Škof 

4. b Brina Riznič Nejc Malerič 

5. a Vito Štrucelj Mišel Raztresen 

5. b Katja Prijanovič Alja Khalil - odsotna 

5. c Bor Rjavec - odsoten Lan Muller 

6. a Alex Ferfolja Lara Žiška 

6. b Eva Lamut Slavko Pršlja - odsoten 

7. a Klemen Rožič Šoštar Ines Veselič 

7. b Kaja Kuzma Kanita Škulj 

8. a Tadej Pezdirc - odsoten Jan Škof 

8. b Neja Količ Anja Vlašič 

9. a Jakob Kavšek Sara Foršček 

9. b Samo Kavčič Žan Belca - odsoten 

 

Učenci so med izvolili predsednika, namestnika in tajnico ŠP. Predsednik je Jakob 

Kavšek (9. a) , namestnika sta Jan Škof (8. a) in Samo Kavčič (9. b), tajnica je Sara 

Foršček (9. a).  

k 4) Učencem sem predstavila naloge odbora ŠP. Skrbi  za izvajanje zastavljenega 

programa dela, zbira predloge učencev in organizira sestanke učencev, vse učence 

šole seznanja s programom dela, sprejetimi sklepi,  vse učence šole spodbuja k 

učenju in vključevanju v interesne in raziskovalne dejavnosti, redno sodeluje z 

mentorico in vodstvom šole… 



k 5) Učence sem seznanila z Letnim delovnim načrtom. Učenci so LDN soglasno 

sprejeli. Predstavniki oddelkov ga bodo predstavili tudi svojim sošolcem na prvi 

oddelčni skupnosti.  

k 6) Šolski parlament sem seznanila tudi z enim najbolj pomembnih projektov, to je 

sodelovanje na Otroškem parlamentu. Letošnja tema je Šolstvo in šolski sistem. S 

pomočjo razrednikov naj bi učenci vsake OS na eni od prihodnjih ur oddelčne 

skupnosti to temo obravnavali in na naslednjem sestanku ŠP poročali o delu v 

razredu (mnenja, predlogi, zaključki, rešitve…). Učenci so tudi predlagali delegacijo, 

ki nas bo zastopala na občinskem parlamentu. To so Jakob Kavšek, Jan Škof (Samo 

Kavčič – namestnik).  

k 7) Jan Škof je vprašal, kaj je s kolesarnico, ki jo je obljubila županja na junijskem 

sestanku na občini. Povedala sem, da so boksi za kolesa že pripravljen, šola mora 

samo še zagotoviti prostor, kjer bodo postavljeni. Povedala sem, da smo se z 

vodstvom dogovorili, da bi stali ob novi telovadnici in bi bili vidni tudi iz pisarniških 

prostorov (varnost).  

Drugih vprašanj ni bilo. Sestanek je bil zaključen on 13.30.  

 

Črnomelj, 12. 10. 2017      Zapisala: Palmira Šašek 

     

 

 


