
Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

VABILO 

 

Vabimo vas  na 4. sestanek skupnosti učencev, ki bo PETEK, 17.1. 2020, 2.uro, v učilnici T3-

4. Po predstavnike 1. razredov bodo prišli predstavniki 9.razredov. 

 

Dnevni red: 

1) Volitve v šolski parlament 

2) Pobude in vprašanja 

 

 

Mentorica: Petra Poje 

Predsednik: Nejc Žvab 

Vabljeni :  

-Predstavnik oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

ZAPISNIK 4. SESTANKA SKUPNOSTI UČENCEV 

 

Kraj: Kočevje, OŠ OB RINŽI 

Datum: 17.1.2020 

Ura: 8.20 

Prostor: učilnica T3-4 

Sklicatelj: mentorica Petra Poje 

Prisotni : en predstavnik oddelčnih skupnosti od 1. do 9.razreda, mentorica skupnosti učencev 

za šolsko leto 2019/20- Petra Poje 

Odsotni: predstavniki podružničnih šol (dobijo zapisnik) 

Sklic: vabilo 

 

 

Dnevni red: 

1) Volitve v šolski parlament 

2) Pobude in vprašanja 

 

 

 

K točki 1) 

Predstavniki so volili 2 člana volilne komisije za šolski parlament.  

Izvoljena sta bila: Dorin Ofak 8.b, Nejc Žvab 9.b, katera sta izpeljala volitve v šolski 

parlament. 

Sklep: Rezultati volitev bosta člana volilne komisije izobesila naslednji teden na oglasno 

desko in bo priloga tega zapisnika. 

K točki 2)  

Pod razno je mentorica izpostavila problem pozabljanja oblačil, obutev. Namreč na šoli se 

pod klopcami, na omaricah itn. kopičijo pozabljene stvari. Učence je pozvala k razmisleku, 

kako bi rešili ta problem. 

Predlagali so naslednje: 

-da se na hodnike triad postavi ločene zabojnike, 

-ali se v prehodu v avlo postavi obešalnike, prav tako v 1.triadi nasproti knjižnice, 

-da se v času govorilnih ur vsako polletje izvede akcijo v avli šole-pripravi vse pozabljene 

stvari, po končani akciji pa se neprepoznane stvari odpelje v humanitarno organizacijo. 

Sklep: Predlogi bodo predstavljeni vodstvu šole. 



Podali so tudi predloge dejavnosti za Valentinovo, to je 14.2.: 

-Valentinov gibko (zadolžena Žan Benčina, Polona Šercer) 

-Kocktail sreče 

-Srčkov salon (zadolžene učenke 8.b) 

-Valentinova malica in kosilo (podamo predlog vodji prehrane)  

 

Mentorica je predstavila tudi Projekt Kul ideja Kočevska.  

Sklep: Razredniki pripravijo seznam tistih učencev, ki so ustvarjalni in kateri želijo sodelovati 

pri projektu. Ti učenci bodo 23.1. vabljeni na sestanek z vodji projekta.  

 

Sestanek smo zaključili ob 9.05. 

zapisala: Petra Poje 

V vednost: 

-razredniki podružničnih šol Livold in Kočevska Reka 

-vodstvo šole 

 

Arhiv: 

-Skupnost učencev 

 

PRILOGA:  

-SEZNAM IZVOLJEN PREDSTAVNIKOV V ŠOLSKI PARLAMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


