
ZAPISNIK SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA  z dne 1. 2. 2023 od 7.30 do 8.15 

 

PRISOTNI: 

Mentorja šolskega parlamenta: Ingrid Ješelnik, Uroš Pavlin 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. Analiza izpeljanih delavnic v razredu. 
2. Rekreativni odmori in šolska malica. 
3. Razno. 

 

K točki 1:  

Učenci so poročali o izpeljani delavnici »Spoštujem se in se sprejemam«, ki so jo izpeljali v svojem 

razredu med razredno uro. Vtisi so bili pozitivni in si želijo v prihodnje še več podobnih delavnic.  

K točki 2:  

Dotaknili smo se dveh novosti, in sicer preživljanje rekreativnega odmora ter šolske malice.  

Učenci PS so nad novim načinom preživljanja rekreativnega odmora zadovoljni, saj ga lahko preživ ijo 

po želji. Kljub temu smo učence spodbudili, da v primeru lepega vremena naj gredo vseeno ven na zrak.  

Na drugi strani pa učenci PS niso navdušeni nad malico po prvi šolski uri, saj jih večina zajtrkuje doma 

in tako so do šolske malice še siti, do kosila pa se jim zdi predolgo in so lačni.  

Predlagali so naslednje:  

- da bi učenci RS jedli šolsko malico po prvi šolski uri in učenci PS po drugi šolski uri,  

- da bi učenci PS jedli tako kot do prej v učilnicah po drugi šolski uri,  

- da bi zamenjali šolsko malico in rekreativni odmor, vendar so bili pomisleki, da bi pa v tem 

primeru bila malica prepozno.  

 



K točki 3:  

Predstavili smo največji spletni kviz »Spletne brihte«, s katerim se bo skušalo osvojiti Guinnessov 

rekord. Kviz bo potekal v četrtek, 16. februarja ob 11. uri v Tantadrujevi dvorani, namenjen pa je 

učencem od 6. do 9. razreda. Učenci bodo na ta dan morali s sabo prinesti svoj mobilni telefon, tablico 

…  

Učenka 8. razreda je izpostavila problem pri predmetih, ki potekajo v skupinah (SLJ, MAT, TJA in ITD). 

Pravi, da je v prvi skupini problem disciplina in da tistih nekaj učencev, ki želi dejansko kaj odnesti od 

ure ne more normalno slediti pouku. Po drugi strani pa je v drugi skupini v redu, saj poteka delo 

umirjeno in tako učenci več odnesejo od pouka. Predlagala je, da bi se nekatere učence zamenjalo iz 

ene v drugo skupino.  

 

Sestanek smo zaključili ob 8.05.  

 

Piran, 2. 2. 2023                                                                                                                         Zapisal: Uroš Pavlin 

 


