
ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA  z dne, 5. 10. 2022 od 7.30 do 8.15 

 

PRISOTNI: 

Mentorja šolskega parlamenta: Ingrid Ješelnik, Uroš Pavlin, ravnateljica Barbara Sotošek 

Mrovlje ter predstavniki razredov: 

2. a Niko Steinbacher, Raša Šoba 

2. b Zala Peternel, David Zagradnik 

3. a Anže Mally, Irina Arsić 

3. b Laura Simončič, Jonatan Račič 

4. a Lejla Pehlić, Debora Legen 

4. b Vira Mosho, Teo Humar 

5. a Fata Osmančević, Kris Bregar 

5. b Zoja Premrl, Maj Rebec 

6. a Neža Mally, Tobija Bajec Hodžić 

6. b  Ana Britovšek, Ema Gorenšek 

7. a Rok Rušnjak, Luna Golob 

8. a Tanja Vidović, Taja Strgar 

8. b Viktor Martynenko, Tiffany Polič 

9. a Richard Hartner, Ana Pranjić 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Kratka predstavitev letnega plana in načina delovanja šolskega parlamenta. 

2. Predstavitev članov. 

3. Volitve predsednika in namestnika šolskega parlamenta. 

4. Razno. 

 

K točki 1: 

Mentorja predstavita delo šolskega parlamenta, letni plan, smernice ter temo letošnjega 

šolskega parlamenta, ki je Duševno zdravje otrok in mladih. 

K točki 2:  

Predstavniki istega razreda drug drugega predstavijo. 

K točki 3:  

Mentorja obrazložita, da letos ne bo volitev za predsednika in podpredsednika. Bodo pa 

tekom šolskega leta izbrali predstavnike za občinski parlament. 

Sklep 1: Šolski parlament bo deloval brez predsednika in podpredsednika. Tekom šolskega 

leta se bo volilo štiri predstavnike za občinski parlament. 



K točki 4: 

Ravnateljica je učence nagovorila ter jih pozvala, če imajo kakršnokoli vprašanje ali predlog. 

- Učenec je izpostavil problem motečih učencev v oddelku. 

- Učenka je izpostavila neprimerno vedenje starejših učencev po hodnikih. 

- Učenka je ravnateljico seznanila z nedelujočimi urami v učilnicah. 

- Učenka je predlagala, da bi bila vsak dan med odmori na razpolago knjižnica ali 

kakšen drug miren kotiček. 

- Učenci so se strinjali, da bi pri čokoladnem namazu bilo bolje dati namaz v več 

skledic, saj pride do prerivanja zaradi namaza. 

- V 6.a pravijo, da dobijo premalo kruha, saj jih nekateri učenci vzamejo več. 

- Učenka je prosila, da se učence za naslednji sklic SUŠ-a obvesti tudi preko šolskega 

zvočnika. 

 

Sestanek smo zaključili ob 8.15. 

 

Piran, 9. 10. 2022      Zapisala 

        Ingrid Ješelnik 


