
Zapisnik seje dijaške skupnosti, 17. 9. 2021 
 
 
 
Dnevni red:  

• predstavitev DOS 
• volitve novih predstavnikov dijaškega parlamenta 
• razno 

 
Seja je potekala 2. šolsko uro v sejni dvorani. Prisotnih je bilo 20 predstavnikov posameznih 
razredov. 
 
Ad 1: Predstavljena je bila Dijaška organizacija Slovenije – njihova spletna stran in vsebina. 
Ta točka je bila namenjena predvsem predstavnikom prvih in drugih letnikov. 
 
Ad 2: Ker sta predsednik in namestnik dijaške skupnosti v lanskem šolskem letu končala 
šolanje, sta potrebna nova predsednik in njegov namestnik. Prisotne dijake sem vprašala, če 
koga zanima opravljanje te funkcije, v nasprotnem primeru bomo razpisali volitve. Za 
predsednico se je javila Urška Letič, 3.b, za namestnico pa Julija Kovačič, 3.b. Vsi prisotni so 
se strinjali, da onidve zasedeta ti dve funkciji. 
 
Ad 3: Podanih je bilo več predlogov za izboljšanje življenja na šoli: 

- dijaki bi radi toplo malico oz. vsaj rotiranje na dva tedna (en teden hladna malica, en 
teden topla malica). Malica se preveč ponavlja, radi bi več menijev, ker se obstoječi 
ponavljajo vsak teden. Na isti dan so ponujene jedi, med katerimi se ne morejo 
odločiti, ker so vse okusne, naslednji dan pa je meni, v katerem se ne morejo odločiti, 
ker ni nič okusnega. Na isti dan naj ne bosta pica in hamburger, ampak naj bosta ti dve 
jedi na dva različna dneva. 

- dijaki bi nekje na šoli namestili avtomat za kavo. Na kavo v klubu se predolgo čaka, 
odmor pa je kratek. Prednost za kavo imajo zmeraj zaposleni na šoli, zato vsi dijaki ne 
pridejo na vrsto. 

- cene v klubu niso konkurenčne cenam v trgovini, zato se raje odločijo da gredo med 
odmorom v trgovino. V klubu bi ponovno radi kupili sendviče in ledeno kavo. 

- potrebno bi bilo urediti parkirišče za motorna kolesa 
- pouk ob lepem vremenu večkrat poteka izven učilnice, na šolskem dvorišču. Lahko bi 

uredili manjšo površino v okolici šole, ki bi služila kot učilnica na prostem (s 
klopcami ali ustreznimi sedišči). 

 
 

Povzetek zapisnika sestavila mentorica dijaške skupnosti Danijela Horvat 


