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ZAKLJUČNI PARLAMENT ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV V 

ŠOLSKEM LETU 2013/14 

 

Zaključni sklic šolskega parlamenta je potekal v petek, 9. 

5. 2014 ob 10:15 v dvorani šole. Prisotni so bili vodstvo 

parlamenta, predstavniki oddelkov od 2. do 9. razreda, 

mentorica šolske skupnosti učencev Tina Šorc, 

ravnateljica Sabina Ileršič Kovšca in pomočnica 

ravnateljice Miranda Kristančič. 

Ravnateljica je nagovorila navzoče. Povedala je, da smo 

bili zelo aktivni v letošnjem šolskem letu in uspešni 

predvsem pri zbiralnih akcijah.      Parlament. 

Sledila je prva točka dnevnega, tj. pregled dela šolske skupnosti učencev v letošnjem 

šolskem letu. Na prvem sklicu smo izvolili vodstvo (predsednico Anjo Kolar, 9.b, 

podpredsednico Hano Šemrl, 9.b in tajnico Aljo Petkovšek, 9.c) in potrdili mentorico (Tino 

Šorc) ter program dela. Čez leto smo imeli veliko zbiralnih akcij, od katerih jih je kar nekaj 

imelo dobrodelno noto. Zbirali smo papir, mobilne telefone, plastične zamaške; pa domače 

dobrote in šolske potrebščine. Vključevali pa smo se tudi v druge aktivnosti: imeli smo: 

stojnico na Miklavževem sejmu, okrasili smo novoletno jelko na trgu v Postojni, udeležili smo 

se novoletnih delavnic društva Prestop, obiskali smo Območno združenje Rdečega križa 

Postojna, imeli novoletno in valentinovo pošto, podelili smo cvetje učiteljicam in fotografski 

natečaj na temo socialne izključenosti v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega 

kapitala. Celo šolsko leto pa smo razmišljali o letošnji temi otroških parlamentov: Razmere v 

družbi. Vsi oddelki od 2. do 9. razreda (vključno s podrižnicami) smo pripravili predstavitve 

na omenjeno temo na šolskem parlamentu v januarju. Marca pa so se štirje učenci naše šole 

udeležili medobčinskega parlamenta, ki je potekal na OŠ Miroslava Vilharja. Lana Božič, 8.a, 

Lea Buonassisi, 8.a, Anže Rener, 8.b in Loredana Gogić, 9.c so predstavili povzetek našega 

dela učencem gostujoče šole ter osnovnih šol Pivka, Košana in Prestranek. 

Po pregledu dela šolske skupnosti v tem 

šolskem letu so predstavniki razredov podali 

predloge za delo šolske skupnosti v 

naslednjem šolskem letu. Potekala je tudi 

razprava.  
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Na koncu je mentorica podelila priznanja 

najbolj prizadevnim članom in članicam 

parlamenta. Ti so: Anja Kolar, 9.b, Hana 

Šemrl, 9.b, Martin Kolar, 9.b, Urška Likon, 9.b, 

Alja Petkovšek, 9.c, Loredana Gogić, 9.c, Lea 

Buonassisi, 8.a in Lana Božič, 8.a. 

Mentorica je podelila priznanja tudi najboljšim 

razredom v medrazrednem tekmovanju, 

posebej za razredno in posebej za predmetno 

stopnjo.        Podelitev priznanj za prizadevne člane.              

Na razredni stopnji so dosegli naslednja 

mesta: 

1. Mesto: 5.a (5186 točk) 

2. Mesto: 4.b (2696 točk) 

3. Mesto: 3.b (2609 točk) 

 

 

 

Podelitev priznanja za 1. mesto na razredni stopnji (5.a). 

Na predmetni stopnji so dosegli naslednja mesta: 

1. Mesto: 8.b (3465 točk) 

2. Mesto: 7.a (3105 točk) 

3. Mesto: 8.a (2784 točk) 

 

Po podelitvi priznanj in pohval se je mentorica vsem zahvalila za sodelovanje in 

zaželela uspešno delo v prihodnje. 

 

 

Zapisala Tina Šorc, mentorica ŠSU  

 


