
ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA  z dne, 11. 5. 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 

6. a Alina Murtić, Luna Golob 

7. a Ian Jelačič, Tanja Vidovič (nadomeščala jo je Taja Strgar) 

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. Menjava učilnic po urniku za učence predmetne stopnje. 

2. Pričakovanja in predlogi za šolsko leto 2022/2023. 

3. Razno. 

 

K točki 1: 

Predstavniki oddelčnih skupnosti predstavijo želje glede novega načina poteka pouka, 

odmorov in malic: 

- da bi malico še zmeraj imeli v razredih, saj imajo tako več časa, da opravijo obrok, 

- da bi malico imeli na predmetni stopnji prej in ne šele ob 11.00 uri, 

- da bi se v rekreativnem odmoru učenci lahko prosto gibali in izbrali dejavnost, ki jo želijo 

početi (bodisi na balkonu, v telovadnici, zunaj na igrišču, v prostoru za namizni tenis itd.). 

Sklep 1: 

Mentorja bosta želje in predloge učencev posredovala vodstvu šole in učiteljem predmetne 

stopnje. 

 



K točki 2:  

Predstavniki oddelčnih skupnosti so za prihodnje šolsko leto imeli zgolj en predlog in sicer, 

da bi sestanke šolskega parlamenta vodil predsednik SUŠ. 

Sklep 2:  

Mentorja bosta, v kolikor bo le mogoče, predlog upoštevala pri načrtovanju dela šolskega 

parlamenta v prihodnjem šolskem letu. 

 

K točki 3:  

Predstavniki šolskega parlamenta, ki so se na dan 1. 4. 2022 udeležili občinskega otroškega 

parlamenta na kratko poročajo in o dogajanju seznanijo ostale predstavnike oddelčnih 

skupnosti. 

Mentor je predstavnike oddelčnih skupnosti povprašal ali se želijo še o čem pogovoriti ali 

morda predlagati. 

Predstavniki oddelčnih skupnosti povedo: 

- da bi v zadnjem tednu šole bila na jedilniku hot dog in sladoled, 

- da bi v vseh razredih imeli nad umivalniki ogledala, 

- da bi se učilnice na predmetni stopnji uporabljale za predmete za katere so 

namenjene (npr. biologija v biologijski učilnici, kemija pa v kemijski učilnici ipd.) in ne 

več predmetov v isti učilnici. 

Podani so bili še novi predlogi za preizkus posameznih poklicev na šoli: 

9. a – Rok: 

- Minka: vzgojiteljica, 

- Danaya: vzgojiteljica, 

- Emili: vzgojiteljica, 

- Nina: vzgojiteljica, 

- Leon: učitelj športne vzgoje. 

6. a – Luna: 

- Luna: učiteljica športne vzgoje, 

- Alina: učiteljica športne vzgoje. 

Ostali učenci niso izrazili nobene želje. 

Sklep 3:  

Mentorja posredujeta predloge vodstvu šole in vodji šolske prehrane. 



Mentorja bosta želje učencev o preizkusu posameznih poklicev na šoli posredovala vodstvu 

šole in učencem prenesla povratno informacijo ter jih seznanila s samim potekom dejavnosti, 

v primeru, da bo njihova želja izvedljiva. 

 

Sestanek smo zaključili ob 8. uri. 

 

Piran,  11. 5. 2022       Zapisal 

                     Dejvid Balek 


