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POROČILO DELA ŠOLSKEGA PARLAMENTA 

V mesecu septembru 2021 so se učenci predstavniki oddelčnih skupnosti od 1. do 5 razreda, 

ter od 6. do 9. razreda zbrali na prvem sestanku vseh predstavnikov šolske skupnosti (ločeno 

v Bohinjski Bistrici ter v podružnični šoli v Srednji vasi). Pogovorili smo se o poteku parlamenta, 

ki je v letošnjem letu potekal na temo Moja poklicna prihodnost. Učencem sem dala nalogo, 

da v razredu razmislijo o športnih dejavnostih v Bohinju. Učenci so po oddelkih predstavili 

svojo vlogo kot predstavniki šolskega parlamenta; zbrali so tudi predloge za srečanje z 

županom.   

Vse predloge so si zapisali, ter z njimi prišli na drugo srečanje, ki smo ga ponovno izvedli v treh 

skupinah (Sr. vas, 1. do 5. r, 6. do 9. r).  

 

Šolski parlament na obisku pri županu 

V ponedeljek, 7. 10. 2021, so se učenci šolskega parlamenta v dveh skupinah (1. do 5. r, ter 5. 

do 9. razred) na občini srečali z županom in s predstavniki Občine Bohinj. Vsi učenci so 

predstavili, katere športne dejavnosti si želijo v Bohinju in  predlagali spremembe, ki si jih 

želijo. Župan je z veseljem in zanimanjem z učenci razpravljal o možnih športnih izboljšavah v 

Bohinju, sprejel je njihove predloge in jim predstavil, katere projekte občina že izvaja.  

 

Zaradi pojava korona virusa in posledično šolanja na daljavo srečanj predstavnikov šolskega 

parlamenta od decembra 2021 dalje nismo izvajali. Prav tako ni bilo izvedeno medobčinsko 

srečanje otroških parlamentov. Po vrnitvi v šolo so učenci bili razdeljeni v mehurčke in srečanja 

niso bila izvedljiva. Smo pa veliko delali v oddelkih (razredni grbi, prireditve, izdelki za bazar, 

jedilniki oddelkov…). V tednu otroka je učence razveselile akrobatska skupina Čupakabra. To 

so predlagali v enem izmed srečanj. V tednu otroka so se vsi oddelki udeležili natečaja 

Razigrani koraki, kje so s svojimi unikatnimi papirnatimi stopali okrasili šolska vrata. Iz zveze 

prijateljev mladine Slovenije so nas nagradili s 24 pari nogavic. 
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