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ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV ŠOLSKEGA PARLAMENTA, 
KI JE BIL 23. 6. 2020 OB 7.45 V UČILNICI 5. RAZREDA 

 

Prisotni: Eva Praznik, Manja Pergar, Nik Žibert, Lovro Kek, Pia Zupančič, Tim Zupančič Brdnik, Gal 
Uhan, Ema Kastelic, Maj Vodopivec, Julija Stopar, Patrik Gorišek, Mark Hribar, ravnatelj mag. 
Gregor Udovč, mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič. 
  
 
Dnevni red: 

1. Analiza dela v šolskem letu 2019/20 in predlogi 
2. Razno 

 
 
K 1. točki: 
 
Sestanek je vodil ravnatelj mag. Gregor Udovč. Povedal je, da šolsko leto ocenjuje kot uspešno 
izpeljano navkljub vsem spremembam, ki jih je prineslo izobraževanje na daljavo. 
Učence je pozval, naj povedo pohvale in predloge za izboljšave. 
 

1. a razred: 
Učenci so povedali, da so zadovoljni. Ničesar ne bi spremenili. 
 
2. a razred: 
Nimajo posebnih predlogov. V redu je bilo. 
 
3.a razred:  
Pohvalili so učiteljico Suzano Jefim.  
 
4. a razred: 
Pohvalili so razredničarko Tadejo Jaklič, ker jih je veliko naučila. 
 
4.b razred: 
Pohvalili so svojo učiteljico Majo Papež. 
 
5. a razred: 
Povedali so, da je bila šola v naravi v redu in so se lepo imeli. Še posebej so pohvalili svojo 
razredničarko. 
 
6. a razred: 
Predstavnik razreda je izpostavil, da so se učitelji zelo potrudili pri delu na daljavo. 
 
6. b razred: 
Učenci predlagajo, da bi za bivanje zunaj kupili nove klopi. Ravnatelj se strinja z nakupom novih 
klopi in predlaga, da bi zanje zbrali denar z zbiralno akcijo papirja. 
 



 

 

 
 
7. a razred: 
Učenec, ki se je sedmošolcem pridružil med šolskim letom, je povedal, da so v primerjavi s prejšnjo 
šolo tukaj več zunaj, kar mu je všeč. Učitelji so podobno strogi na obeh šolah, po njegovem mnenju 
ravno prav. 
 
8. a razred: 
Osmošolci so pohvalili učitelje, ker jim je mar za učence, ki jim ne gre. Predlagajo, da bi šli lahko na 
predmetni stopnji več ven, tako kot so šli po ponovni vrnitvi v šolo. 
 
9. a razred: 
Ni bilo predstavnika. 
 
 
K 2. točki: 
 
Učence je zanimalo, kaj bo nastalo za telovadnico, kjer so na novo uredili brežino. Ravnatelj je pojasnil, da 
je prostor trenutno še nedoločen, namen pa je, da bi bila tam bodisi dodatna učilnica, ob širitvi morda 
telovadnica, do gradnje pa morda plezalna stena. 
Ravnatelj je povedal, da bo v šolskem letu 2020/21 tudi 5. razred dobil garderobne omarice. Petošolce je 
pozval, naj še danes zložijo vse svoje stvari iz omar, ker bodo njihove trenutne omare odstranili. 
Bodoče devetošolce je opozoril, naj drugo leto ob koncu šolskega leta in slovesu pripravijo kaj pozitivnega.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 8.15. 
 
 
Zapisala:         
 
Andreja Jaklič,                                                                                                                                    Tara Zakotnik, 
mentorica SUŠ                                                                                                                                   predsednica SUŠ 


