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LETNI DELOVNI NAČRT  ŠOLSKE SKUPNOSTI IN ŠOLSKEGA PARLAMENTA 

Učenci so na šolah povezani na različne načine in na različnih nivojih. Znotraj 
razredov so razdeljeni na oddelčne skupnosti, le-te pa se preko svojih 
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.  

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:  

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom 
pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in 
drugih dejavnosti, ki jih organizira šola; 

- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja 
ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev; 

- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije 
ipd.); 

- predlaga izboljšave bivalnega okolja (čistejše okolje) in sodeluje pri 
uresničitvi idej; 

- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, 
ki jih izvoli skupnost učencev šole.  

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta 
je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic 
šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo po-
budo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor 
dolžan sklicati šolski parlament.  

Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. 
Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, 
nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na 
nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni 
eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, 
ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob 
podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.  
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na 
državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v 
družbenem dogajanju in pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih 
pravicah.  
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Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?  

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč 
ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci, izven šole pa sodelavci Zveze 
prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem 
otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega 
parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.  

Zakaj otroški parlament?  

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, 
predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju 
odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem 
pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih 
organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.  

 

Kako deluje?  

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem 
osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in 
na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski 
otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo 
za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na 
državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v 
Ljubljani.  

 
Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2018/19 je nadaljevanje lanske 

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM (ODNOSI) 
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MESEC PREDVIDENE NALOGE 

 

  

SEPTEMBER 

OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER/ 
NOVEMBER 

 Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem 
letnega delovnega načrta), ki so jih izvolili učenci na 
razredni skupnosti za vsak razred posebej. 

 Obeleževanje določenih dni v letu. 
 Pregled pravil šolskega reda in novosti. 
 LDN 2018/2019. 
 Predstavitev nadaljevanja teme šolskega parlamenta –

odnosi. 
 Zbiranje literature. 
 Predstavitev projekta Karitas – »Tek podnebne 

solidarnosti« 
 Projekt – Semena sprememb: delavnice v okviru šolske 

skupnosti. 
 Teden mobilnosti. 
 Mesec branja (september) – 4 tedne, 1. učno uro (10 min), 

predsednik razreda skrbi za literaturo, ki jo je določila 
učiteljica za slovenščino. 

 Zbiralne akcije – skozi celotno šolsko leto (star papir, 
zamaški, kartuše, baterije). 

 

 Obravnava življenja na šoli. 
 Radio – obeleževanje pomembnih dni v letu, glasba po želji,  

obveščanje o tekočih dogodkih ipd. 
 Teden otroka – kakovostno preživljanje prostega časa. 
 Šolski parlament in nadaljevanje teme šolskega

parlamenta. 
 Sodelovanje na novoletnem bazarju, okrasitev šole, 

izdelovanje novoletnih voščilnic. 
 Celoletni šolski projekt Bogastvo Suhe krajine. 

 

  
 

DECEMBER 

 Obravnava življenja na šoli.  
 Šolski parlament in obravnava teme letošnjega 

parlamenta.  
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 Pregled dnevov dejavnosti. 
 Obdarovanje in skriti prijatelj. 

  

 

JANUAR 

 Obravnava teme šolskega parlamenta.  
 Sodelovanje pri proslavi ob kulturnem dnevu. 
 Pregled učnega uspeha in morebitna učna pomoč. 
 Pregled dela pri mesečnih petkovih delavnicah: gibanje in 

prehrana (zdrava šola) 

 

  

 

FEBRUAR 

 Priprava na regijski parlament. 
 Razprava o življenju in delu na šoli.  
 Pregled uspešnosti v 1.ocenjevalnem obdobju. 
 Prehrana na šoli (shema šolskega sadja). 

 

  

MAREC/APRIL  Razprava o življenju in delu na šoli. 
 Pregled že opravljenih tekmovanj in prihajajočih 

tekmovanj. 
 Sodelovanje pri proslavi ob materinskem dnevu. 
 Dan zemlje (eko šola). 
 Poročilo regijskega otroškega parlamenta. 
 Očistimo Slovenijo. 

 

  

 

MAJ / JUNIJ 

 Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu (evalvacija 
sprejetega letnega delovnega načrta), predlogi za naslednje 
šolsko leto. 

 Aktivno preživljanje prostega časa. 
 Nacionalni preizkus znanja (evalvacija poteka, uspešnost) 
 Analiza dela šolske skupnosti in šolskega parlamenta 

(poročilo nacionalnega otroškega parlamenta). 
 Valeta (9. in 8. razred). 
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Skozi celo šolsko leto: 

1. Zbiranje  pripomb in predlogov  oddelčnih skupnosti v zvezi z aktualnim 
dogajanjem na šoli, s programom pouka, o dnevih dejavnosti, ekskurzijah, 
interesnih dejavnostih, prireditvah oz. o vseh dejavnostih, ki jih organizira šola. 

2. Spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje 
ravnatelja na morebitne kršitve pravic učencev. 

3. Sodelovanje  in organiziranje šolskih  prireditev, sodelovanje pri izdelavi 
obvestil in plakatov za informiranje ostalih učencev o skupni dejavnosti. 

4.  Načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne 
akcije …). 

5. Predlogi za  izboljšavo bivalnega okolja. 

6. Opravljanje drugih  nalog, za katere se dogovorimo na pobudo učencev. 

7. Sodelovanje na šolskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu. 

 

    OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH IN DRUGIH DNEVOV 

 

Čas Priložnost Vodja 

8. september mednarodni dan pismenosti Irena Blatnik 

21. september mednarodni dan miru Andreja Šilc Mihelič 

26. september svetovni dan jezikov Bernarda Jesih 

29. september svetovni dan srca Marjetka Pintar 

oktober teden otroka DPM Mojca 

4. oktober svetovni dan varstva živali Andreja Šilc Mihelič 

5. oktober mednarodni dan učiteljev Draženko Šolaja 

9. oktober dan duševnega zdravja Andreja Šilc Mihelič 

16. oktober svetovni dan hrane Alenka Butala 
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31. oktober dan reformacije Marjetka Pintar 

1. december dan boja proti AIDSU Andreja Šilc Mihelič 

10. december dan človekovih pravic Jerneja Lovšin Dodič 

26. december dan samostojnosti in 
enotnosti 

Proslava 

december božično-novoletni prazniki Proslava 

8. februar slovenski kulturni praznik Bernarda Jesih 

8. marec mednarodni dan žena Mojca Gumilar 

21. marec dan boja proti rasizmu Marjetka Pintar 

22. marec dan voda Amalija Zajc 

25. marec materinski dan vrtec 

2. april dan otroške knjige Irena Blatnik 

7. april dan zdravja Alenka Butala 

22. april dan Zemlje Matej Kastelic 

23. april svetovni dan knjige Irena Blatnik 

27. april dan upora proti okupatorju proslava 

1. in 2. maj praznik dela proslava 

8. maj dan Rdečega križa Marjetka Pintar 

15. maj dan družine Marjetka Pintar 

15. maj dan Sonca Marjetka Pintar 

25. junij dan državnosti proslava 

 

 

Jerneja Lovšin Dodič, 
mentorica šolske skupnosti in  

šolskega parlamenta 


