
ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA  z dne 16. 11. 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 Pehić, 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. Zbiranje predlogov za veseli december in organizacija Pošte prijateljstva. 

2. Pravila šolskega reda (predlogi). 

3. Kodeks oblačenja v šoli. 

4. Razno. 

 

K točki 1: 

Učenci so na SUŠ za veseli december podali naslednje predloge:  

- pošta prijateljstva,  

- peka piškotov in okraševanje šole,  

- dan dejavnosti pred počitnicami (23. 12.), 

- stojnice na hodnikih kot v preteklih letih, ki bi jih obiskali starši,  

- da bi v okviru izbirnih predmetov pripravili nastope za prireditev, izdelovali novoletne 

okraske ipd.,  

- prireditev Kosmač ima talent, ogled božičnih filmov, igranje tombole, 

- božični radio (med odmori bi se vrtela božična glasba). 



Sklep 1: Organizacijo pošte prijateljstva bi letos prevzele naslednje učenke: Luna Golob, Tanja 

Vidovic, Neža Mally, Ema Gorenšek, Niko Steinbacher, Lejla Pehić, Debora Legen, Irina Arsić in 

Fata Osmančević.  

K točki 2:  

Predstavniki SUŠ-a so izpostavili predvsem problem preživljanja rekreativnih odmorov, saj so 

vsi učenci predmetne stopnje na kupu (bodisi na igrišču za šolo bodisi v primeru slabega 

vremena v telovadnici). Izpostavili so predvsem to, da starejši učenci nalašč nagajajo mlajšim 

z odvzemanjem žog in se zaradi tega ne morejo igrati.  

Poleg tega so izpostavili, da prihaja hladnejše vreme in marsikdo ne bo želel iti ven. 

Učenec je predlagal, da bi na šoli našli prostor, ki bi bil namenjen učencem, ki ne želijo iti ven 

(npr. knjižnica, mali atrij …).  

K točki 3:  

Dotaknili smo se kodeksa oblačenja – kaj je primerno in kaj neprimerno. Odgovornost kako so 

učenci oblečeni nosijo starši. V primeru neprimernega oblačenja se obvesti starše.  

K točki 4: 

Pogovorili smo se o tem, kje se učenci ne počutijo varne ter o točkah kamor bi postavili 

kamere.  

Ravnateljica je učence pozvala glede mnenja uporabe mobilnih telefonov in pametnih ur pri 

pouku.  

Sklep 2: Predstavniki SUŠ-a do naslednjega sklica razmislijo glede uporabe mobilnih telefonov 

in pametnih ur pri pouku.  

 

 

Sestanek smo zaključili ob 8.15. 

 

Piran, 16. 11. 2022      Zapisal 

        Uroš Pavlin 

 


