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Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se razredne skupnosti preko svojih dveh 
predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. 
 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge: 
 izvolimo predsednika šolske skupnosti, 
 sprejmemo letni program dela, 
 sodelujemo pri načrtovanju dela in življenja na šoli, 
 sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost, 
 sodeluje pri obeležju posebnih dni (npr. svetovni dan učiteljev, božični prazniki, 

valentinovo,…), 
 spodbujamo medvrstniško pomoč, 
 sprotno rešuje probleme, vprašanja in pobude učencev, 
 sodelujemo pri povezovanju s šolami občine Šentjur (otroški parlament), 
 informiramo učence o svoji dejavnostih (zapisniki, oglasna deska, ustno sporočanje), 
 načrtujemo in organiziramo skupne akcije (npr. akcije čiščenja okolice šole), 
 pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta, 
 pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament, 
 pripravimo predstavitev na občinskem otroškem parlamentu, 
 opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole. 
 
Aktivnosti, ki jih načrtujemo v šolskem letu 2022/23: 

dejavnost termin 

 

sestanki  po dogovoru 

nabiralnik s predlogi in pogovor o predlogih vse šolsko leto 

sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 7. 10. 2022 

obeležitev tedna otroka 3. – 9. oktober 2022 

obeležitev svetovnega dneva učiteljev z akcijo »Učenci 
poučujejo«  

5. oktober 2022 

božičkova pošta 12. 12. – 20. 12. 2022 

pomoč starejših učencev mlajšim učencem pri dnevih 
dejavnosti  

po dogovoru/vse šolsko leto 

pomoč pri spodbujanju branja – bralni botri po dogovoru/vse šolsko leto 

valentinova pošta 06. 2. – 10. 2. 2023 

skupne akcije (čiščenje okolice, darilca za prvošolce,…) po razredih/vse šolsko leto 

priprava gradiva za otroški parlament in izvedba otroškega 
parlamenta 

po dogovoru/terminskem planu 
otroškega parlamenta 

Zaključna prireditev in proslava ob dnevu državnosti (5.- 8. 
razred) 

23. 6. 2023 

Drugo, po dogovoru  

 
Idejni načrt dela se bo dopolnjeval še s predlogi oddelčnih skupnosti. Načrt dela bo 
ostal odprt za vse ideje in akcije, katere se bodo dogodile med šolskim letom.    

 

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti prijetno, ustvarjalno in 
sodelovalno skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo, kjer se med seboj 
pogovarjamo in rešujemo težave. 



Šolski parlament 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli 
skupnost učencev glede na število oddelkov na šoli. Šolski parlament se skliče vsaj 
dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo 
ravnatelju in svetu šole. 

Namen šolskega parlamenta je, da lahko mladostniki javno spregovorijo, predstavijo 
svoje mnenje in ideje, izpostavijo dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju 
odraščanja in zbirajo predloge za izboljšanje bivanja na šoli in v širši skupnosti. 

Vsako leto v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zasedanje nacionalnega 
otroškega parlamenta na določeno temo, ki se dotika prav vseh mladih. 

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2022/23 je: Duševno zdravje otrok in 
mladih. 

 
 

Člani šolske skupnosti in parlamenta po razredih 

Razred: Ime in priimek učenca: 

4. a  J. J. 

 Z. J. Ž. 

4. b  Č. B. 

 J. M. 

5. a  J. Č. 

 M. K. 

5. b  J. P. 

 P. Š. 



6. a  E. O. 

 J. T. 

6. b  L. A. 

 Z. F. 

6. c  A. M. 

 N. J. 

7. a  M. S. 

 T. T. 

7. b  M. V. Z. 

 S. L. 

7. c  L. M. 

 T. L. 

8. a  G. V. 

E. L. R. 

8.b  I. Ž.  

 L. M. 



8.c  Ž. V. 

 J. Č. S. 

9.a  M.  B. 

 P. Č. N. 

9.b  K. S. 

 G. G. 

9.c  S. B. Z. 

 N. G. 

OPP2  I. F. 

OPP3  M. S. 
 

L. L. 

 
 
 
 
 

 


