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Štev.: 6003-6/2020-5 
Datum: 11. 6. 2021 

ZAPISNIK 1. SKLICA PREDSTAVNIKOV ŠOLSKEGA PARLAMENTA, 
KI JE BIL 11. 6. 2021 OB 7.30 V UČILNICI 5. RAZREDA 

 

Prisotni:   Mila Miladinović, Alen Salihović, Angelina Krajnik, Filip Cesar, Iza Jerlah, Ivana Bagon, 
Lovro Keke namesto Lara Cafuta, Pia Zupančič, Tim Zupančič Brdnik, Lea Jerlah, Lorelai Kovačec 
namesto Ana Grošelj, Iva Mihajlovska (odsotna), Meta Grden namesto Tara Zakotnik, ravnatelj 
mag. Gregor Udovč, mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič. 
  
Dnevni red: 

1. Analiza dela v šolskem letu 2020/21 
2. Predlogi in pobude 

 
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: Povedali so, da se v razredu dobro počutijo. 
1. b razred: Pohvalili so učiteljico Vesno Simonič. 
2. a razred: Pohvalili so učiteljico Vesno Simonič, ker je dobro organizirala gledališki krožek. Tudi 
učiteljici Tanja in Urška sta prijazni. Ničesar ne bi spremenili. Pohvalijo učiteljico Urško in vzgojiteljico 
Petro za izdajo slikanice. 
3. a razred: Pohvalili so razredničarko. Ničesar ne bi spremenili, bilo je v redu. 
4. a razred: V šoli jim je bilo všeč, doma v času šolanja na daljavo jim je bilo težje. V šoli je bilo bolje, 
ker so se lahko ponovno spet družili. 
5. a razred: Všeč jim je, da bodo lahko šli v šolo v naravi navkljub razmeram. Predlagajo, da bi bili v 
času dežja v varstvu vozačev lahko v garderobi. 
5. b razred: Pohvalili so razredničarko in učiteljico Lidijo Ožek. Všeč jim je bila učilnica v knjižnici. 
Pohvalili so tudi učiteljico Urško in Majo, ker sta organizirali in posneli gledališče. 
6. a razred: Všeč jim je, da so ves čas v matičnih učilnicah. Zadovoljni so z razredničarko. 
7. a razred: Bolje jim je, da so v matičnih učilnicah. Bolj všeč bi jim bila smučarska šola v naravi. 
7. b razred: Veseli so, da je bila organizirana šola v naravi. Predlagajo, da se prilagodi dnevnik 
dežurstva (naloge dežurnega učenca). 
8. a razred: / 
9. a razred: Predstavnica je povedala, da jim je bilo na OŠ Veliki Gaber lepo. Delo v matičnih 
učilnicah jim je ustrezalo. 
 
K 2. točki: 
Ravnatelj je opozoril, da naj skrbno spravijo ključke od garderobnih omaric. Bodoči petošolci bodo 
dobili garderobne omarice. 
Devetošolce je opozoril, naj ob koncu šolskega leta in slovesu pripravijo kaj pozitivnega.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 8.00. 
 
Zapisala:         
Andreja Jaklič, mentorica SUŠ                                                                                                                                                                                                                                                         


