
Zapisnik prve seje dijaške skupnosti, 11. 2. 2019 
 
 
 
Dnevni red:  
1. Volitve novih predstavnikov dijaškega parlamenta 
2. Malica 
3. Razno 
 
Seja je potekala 5. šolsko uro v sejni dvorani. Prisotnih je bilo 22 predstavnikov posameznih 
razredov. 
 
 
 
Ad 1: Dijaki, kandidati za posamezne funkcije dijaškega parlamenta so Matic Mulc, 3.a, 
Matevž Gombač, 3.b in Martin Rolih, 2.h. Ker so kandidati trije, bodo dijaki glasovali ali se 
strinjajo s kandidatno listo ali ne. Posamezni kandidati si bodo po izvolitvi razdelili funkcije 
predsednika, podpredsednika in tajnika. Izvoljena je bila volilna komisija v sestavi Miha 
Valenčič, 4.a, Gregor Turk, 4.h in Luka V. Vižentin, 4.h. Volilna komisija bo obiskala 
razrede, razdelila glasovnice ter jih zbrala v glasovalni skrinjici. Nato bo preštela rezultate in 
jih objavila. 
 
Ad 2: Dijaki povedo o nepravilnostih v zvezi z malico.  
- Prvi letniki se rinejo, da pridejo čim prej do malice. Pojavlja se tudi, da se višje letnike 
spušča k malici v prvem terminu in zato pride do velike gneče. 
- Dijaki dobijo premajhne porcije. 
- Velikokrat se zgodi, da tisti, ki pridejo proti koncu k malici, dobijo kar je ostalo, ne pa kar so 
naročili ali pa namesto piščanca dobijo svinjino ipd. (kakšen je lahko alergčen ali pa ne je 
določene vrste mesa). Verjetno je, da dijaki jemljejo malico, ki je niso naročili, zato bi bilo 
dobro narediti večji nadzor nad tem kaj je kdo naročil in kaj potem dejansko vzame. 
- Plastične lončke bi bilo potrebno nadomestiti s takimi, ki bodo za večkratno uporabo. Tudi 
količina pijače ob malici je premajhna, dijaki si pa ne smejo natočiti sok dvakrat. 
- Hrana je preveč mastna, olje kar ostaja na krožnikih (npr. pri mareličnh cmokih ali pohanem 
mesu). 
- Solata je uvela oz. preveč napita z vodo. Lahko bi bilo na voljo več vrst solate. 
- Lahko bi bila bolj raznovrstna ponudba hrane. Jedi se prevečkrat ponavljajo. 
- Na splošno so dijaki nezadovoljni nad razmerjem med kvaliteto in količino malice. 
 
 
Ad 3: Dijaki predlagajo nekaj stvari za olepšavo šole, npr. nova moška in ženska stranišča, 
nove pralne plošče pred vhodom v šolo, popravilo stopnic od buskota do šole, klopce po 
hodnikih. 
 
Ker je zmanjkalo časa, se dogovorimo za naslednji sestanek, 20. 2. 2019. 
 
 

 
 

Povzetek zapisnika sestavila mentorica dijaške skupnosti Danijela Horvat 


