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Zapisnik:   
Tema šolskega parlamenta je bila Prosti čas in 
zabava mladih. Učenci so se pri razrednih urah 
pogovarjali o prostem času - kako ga preživljajo, 
kaj jim pomeni in tudi kako se zabavajo… Prišli 
smo do naslednjih ugotovitev: 
 
1. 
TELEVIZIJA IN RAČUNALNIK sta se znašla na 
prvem mestu. Veliko učencev jima posveča preveč 
pozornosti in presedijo pred TV in računalnikom 
skoraj ves dan. Na TV si ogledajo največ filmov in 
nadaljevank, sledijo pa še glasbeni programi in 
znanstvene oddaje. Na računalniku jih večina 
uporablja internet (naloge, domača branja, 
seminarske naloge… ), MSN (klepetalnica), igrajo 
igrice, gledajo filme ali poslušajo glasbo. Seveda 
smo na sestanku poudarili, da se na internet pri 
iskanju podatkov ne smemo preveč zanašati, ker 
je objavljenih tudi veliko napak. 
Ugotovili smo, da učenci uporabljajo računalnik 
oziroma televizijo v povprečju 2-4 ure dnevno.  
 
 
 



2. 
ŠPORT in HOBIJI 
Veliko učencev se ukvarja z raznimi športi, hobiji 
in rekreacijo. Treningi in tekme jim vzamejo 
precej časa. Ugotovili smo, da se za šport in hobi 
odločajo sami in jim je tak način preživljanja 
prostega časa všeč. Le redko kdaj so starši  tisti, 
ki otrokom določijo dejavnost, s katero se morajo 
ukvarjati (npr. glasbena šola, verouk, jezik…). 
 
3. 
DRUŽENJE S PRIJATELJI  je za učence 
najzanimivejše preživljanje prostega časa. S 
prijatelji hodijo v mesto na pijačo, rojstne dneve, 
sprehode in na razne zabave. Na slednjih je, na 
žalost, velikokrat prisoten tudi alkohol. Ugotovili 
smo tudi, da je druženja z vrstniki vse manj, ker 
je večina učencev prezaposlena z raznimi izven 
šolskimi dejavnostmi, z domačimi nalogami in 
učenjem.  
 
4.  
Nekateri učenci prosti čas preživljajo tudi z  
branjem knjig, ukvarjajo se tudi z domačimi 
ljubljenčki, hodijo na mladinske delavnice in 
včasih preprosto lenarijo ( preganjajo dolgčas, 
spanje, ležanje).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. 
Ker je bila osrednja tema sestanka zabava na 
zdrav način, smo se spomnili prireditve                 
Z GLAVO NA ZABAVO. Razredom prireditev, 
ki naj bi govorila o zabavi brez drog, ni bila všeč 
in so jo zato  pokritizirali skupaj z učitelji. 
Prireditev bi bila sicer lahko zanimiva, če ne bi 
bila organizacijsko tako slabo pripravljena. 
Udeležba na njej bi morala biti neobvezna. 
Prostor je bil premajhen za tako veliko število 
otrok, veliko učencev ni vedelo, kaj je bil cilj te 
»zabave«. 
  
 
 

Sklepi: - Ker je v Kranju premalo poskrbljeno za 
aktivnosti osnovnošolcev, so učenci predlagali, da 
bi jim občina namenila prostore za izven šolsko 
druženje - disko za mladoletne. 
-  Želimo si, da bi imeli popoldan manj šolskih 
obveznosti. 
- Na šolski parlament, ki bo 19. februarja v 
kranjski občini odidejo Patrik Trobec, Klavdij 
Starman, Nina Klemenčič in Tajda Jovanovič. 
- Naslednji sestanek bo v mesecu februarju. 

Zapisal-a   Tajda Jovanovič                                                         
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