
ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA  z dne, 17. 2. 2022 od 7.30 do 8.00 

 

PRISOTNI: 

Mentorja šolskega parlamenta Ingrid Ješelnik in Dejvid Balek 

2. a Nastasija Regent, Anže Mally 

2. b Izidor Praprotnik, Laura Simončič 

3. a Debora Legen, Sara Grbić 

3. b Val Benedetti Pušnik, Teo Humar 

4. a Matija Golob, Tinkara Klun 

4. b Zala Rostan, Maj Rebec 

5. a Tobija Bajec Hodžič, Neža Mally 

5. b Jakob Purić, Ema Gorenšek (nadomeščala Tinkara Polajnar Rogelja) 

6. a Alina Murtić, Luna Golob 

7. a Ian Jelačič, Tanja Vidovič 

7. b Viktor Martynenko, Tiffany Polič 

8. a Elisabeth Krulc, Valentina Dilica 

9. a Rok Kovačič, Jakob Zlatić 

9. b Dea Luna Dobravc, Neli Ratković 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Moja poklicna prihodnost. 

2. Razno. 

 

Uvodni nagovor s predstavitvijo zapisnika prejšnjega sestanka in dnevnega reda tokratnega 

sestanka. 

 

K točki 1: 

Mentorja predstavnike povprašata o predlogih dejavnosti na temo letošnjega šolskega 

parlamenta: Moja poklicna prihodnost.  

Predstavniki povedo, kaj so počeli v prejšnjih letih na to temo. Predlagajo, da bi se učenci 

lahko vživeli oz. spoznali kakšen poklic tako, da bi posamezni učenci izbran poklic na šoli 

spremljali na delovnem mestu. Predlog je bil, da bi za učence 8. in 9. razreda organizirali 

ogled delovnih mest tudi izven šole, v kolikor bi bilo to možno. 

Sklep 1: Predstavniki oddelčnih skupnosti do 24. 3. 2022 povprašajo v razredih, če ima kdo 

željo spoznati kakšen poklic na šoli (8. in 9. razred lahko tudi izven šole). 

 



K točki 2:  

Mentorja predstavnikom napovesta anketo glede zadovoljstva s šolsko prehrano in 

pojasnita, da bo en teden v mesecu marcu poseben tedenski jedilnik in da lahko izrazijo 

kakšen predlog glede hrane na jedilniku. 

Predstavniki so predlagali: 

- marmorni kolač, 

- pico (izrazili so željo, da bi bilo tanjše testo, namesto koščkov paradižnika, da bi bila 

mezga ter drugačen sir), 

- hamburger, 

- skutino pecivo, 

- kranjsko klobaso, 

- motovilec, 

- čokoladno mleko,  

- puding, 

- mlečni zdrob, 

- pohano meso, 

- ričet, 

- bučno juho. 

Predlagali so, da bi bilo na jedilniku manj kruha ter, da bi se namazalo manj masla, 

čokoladnega namaza pa več. 

Sklep 2:  

Mentorja posredujeta predloge vodji šolske prehrane. 

 

Sestanek smo zaključili ob 8. uri. 

 

Portorož, 18. 2. 2022      Zapisala 

        Ingrid Ješelnik 

 

 


