
Sklic šolskega parlamenta v četrtek, 9. 6. 2015, 5. šolsko uro 

 
Prisotni člani šolskega parlamenta: Vita Turk, Meta Lukan, Ahac Mozetič, David Kranjc, Nik Jereb, Maruša 

Rejc. 

 

Ostali prisotni: Vita Turk, Žan Treven, Martin Prosen, Ahac Mozetič, Kristina Križaj, Nik Mohorič, 

Mateja Petrovčič, Vid Šebalj, Laura Berzelak, Jure Kunc, Gregor Udovč (mentor), Mitja Turk (ravnatelj) 

 (hišnik) 

Odsotni: Andraž Kavčič, Julija Gorišek, Blaž Pelko, Klara Košir, Klara Istenič 

 

Dnevni red: 

1. Uvodna beseda ravnatelja 

2. Poročila razredov  

3. Zahvala hišniku 

4. Razno 

 

K točki 1: Ravnatelj je prisotne pozdravil, v nadaljevanju pa odgovoril  na pretekle prošnje, pritožbe, 

želje, ki so jih učenci izrazili na sestankih SUŠ-a v tem šolskem letu. Predvsem ga veseli, da je vsako leto 

manj pritožb, kar verjetno pomeni, da so učenci bolj zadovoljni kot pretekla leta. Izpostavil je obnovo 

šole, ki je skoraj zaključena. Tako je sedaj vsaj v pritličju šola dobila prijetnejši in prostornejši izgled. 

Prav tako je kuhinja prišla pod organizacijo šole in tu je še predvsem vesel zadovoljstva učencev. 

Izpostavil je le nedisciplino v 7. razredu, ki pa se je ob koncu pouka izboljšala. Pohvalil je učence 9. 

razreda za vzorno vedenje na zaključnem izletu. 

 

K točki 2: Učenci so ravnatelju poročali po razredih. 

1. razred:/ 

2. razred:/ 

3. razred: Pohvalili bi vse učitelje, ki jih poučujejo. Zadovoljni so s hrano. Veseli jih, da v okviru 

OPB hodijo na Kovk in gozd. Pohvalili bi izvedbo športnega dne v Planici. 

4. razred: Opozorili bi na sedežni red na predstavi Labodje jezero v Logatcu, saj so bili na balkonu, 

kjer so stali. Ravnatelj je razložil, da je za organizacijo poskrbela glasbena šola in v obzir ni vzela 

mlajših učencev, ki z balkona ne vidijo. Predlagajo, da bi vse prihodnje generacije tudi v prvi triadi 

šle v šolo v naravi. Ravnatelj je podprl predlog. Pohvalili bi novo avlo. V prihodnje si želijo 

ponudbe kleklarskega, nogometnega, šahovskega in plesnega krožka. Pohvalili bi izvedbo 

športnega dne Pohod na Lubnik. 

5. razred: Pohvalili bi učiteljice, ki so jih poučevali, predvsem pa razredničarko. Zelo so zadovoljni z 

novo učilnico. Ravnatelj jih je pohvalil za skrb za učilnico. Tudi oni predlagajo plesni krožek za 

prihodnje šolsko leto. Pohvalili bi izvedbo športnega dne Pohod na Lubnik. 

6. razred: Pohvalili bi izvedbo športnega dne Pohod na Lubnik. 

7. razred: Pohvalili bi izvedbo naravoslovnega dne v Živalskem vrtu. Zadovoljni so z gradbenimi 

spremembami na šoli. Pohvalili bi izvedbo športnega dne Pohod na Lubnik. Ravnatelj jih je 

pozval, naj skrbijo za dober odnos na šoli. 

8. razred: Pohvalili bi ravnatelja za dobro razlago pri urah matematike. Pohvalili bi tehnični dan v 

Tehnični muzej Bistra. Pohvalili bi izvedbo športnega dne Pohod na Lubnik. Pohvalil bi prenovo 

šole. Pohvalili bi izvedbo izbirnega predmeta ŠZZ v Zapolju. Pohvalili bi kuharice in dobro hrano. 



Zahvaljujejo se ZD Logatec za izvedbo tečaja prve pomoči. Predlagajo prenovo WC-jev nasproti 

učilnice 7. Ravnatelj jim je odgovoril, da bo preveril, kaj bi bilo za prenovit oz. zamenjati. 

9. razred: Predlagajo, da sedaj, ko je avla prenovljena, da bi se na stenah namestile generacijske 

slike. Predlagajo, da se avlo uredi v prijeten prostor s kotičkom za sproščanje. Zahvaljujejo se 

ravnatelju in učiteljema Mariji Logar in Robertu Gromu za spremstvo na končnem izletu ter 

učiteljici Ermini Šimenc za pripravljenost. Ugotavljajo, da je na šoli dobra klima in da je odnos 

med 8. in 9. r zelo dober. Pozivajo mlajše generacije, da naj poskrbijo za dober odnos na šoli, saj je 

življenje in delo v šoli tako prijetnejše. Pohvalili bi učitelja Roberta Groma, ker jim dovoli igranje 

nogometa v dvorani. Pohvalili bi interesno dejavnost Verižni eksperiment in zaključni zagon na 

Jesenica. 

 

K točki 3: Ravnatelj je povedal v katerih delih šolo še čaka prenova. Zamenjale se bodo ploščice v avli. 

Sledi ureditev parkirišča in kolesarnice za šolo. V prihodnjem šolskem letu naj bi se zamenjale tudi 

stenske obloge v telovadnici. Prav tako se bodo urejale sanitarije na podružnični šoli. 

 

 

Ravnatelj: Mitja Turk   Zapisal: Gregor Udovč  Predsednik SUŠ: Nik Jereb 


