
Zapisnik tretje seje dijaške skupnosti, 14. 11. 2017 

Dnevni red: 

1. Volitve vodstva dijaške skupnosti 2017/18 

2. Predlogi dijakov za sodelovanje z občino Postojna 

3. Drugo 

Seja je potekala 2. šolsko uro v sejni dvorani.  

Ad 1:  

Izvedli smo tajne volitve za predsednika dijaške skupnosti. Izvoljen je bil Daniel Matanović, 4. 

S, podpredsednica je Ria Ileršić, 3. B. Za pravilno izvedbo volitev je poskrbela tričlanska 

volilna komisija, njeni člani so bili: Marko Nikolić, Miha Valenčič in Marjan Bozhinov. 

Ad 2: Dijaki so predlagali, da bi bile dve strani v »Prepihu« namenjeni mladim. Predlagali so 

športne turnirje, gradnjo bazena in okrasitev krožišča pred šolo v sodelovanju s šolo (dijaki 

strojne šole bi izdelali skulpturo). Radi bi, da bi se v sejni dvorani ŠC Postojna predvajali filmi 

z vstopnicami po zmernih cenah in da bi sejno dvorano obnovili. Prosili so, da se pred 

»Buskom« postavi smetnjak s pepelnikom. 

Ad 3: 

Tudi na šoli bi radi marsikaj spremenili: 

- po hodnikih bi ob stenah postavili ozke klopce; 

- predlagali so zamenjavo table v učilnici 3; 

- opozorili so, da okna v nekaterih učilnicah puščajo; 

- predlagali so okrasitev šole s poslikavami dijakov, predvsem vhodne lože, 

večnamenskega prostora in hodnikov, poslikali bi radi tudi učilnice; 

- želeli bi, da bi bila v šoli stalno izobešena slovenska zastava; 

- dijaki strojne šole so povedali, da so stare delavnice v katastrofalnem stanju;  

- povedali so tudi, da že dolgo pušča streha v telovadnici in da se težave v tamkajšnjih 

straniščih niso odpravile; 

- slabo naj bi bilo stanje tudi v drugih straniščih; 

- še vedno si želijo, da bi plastične lončke v kuhinji zamenjali z lončki za večkratno 

uporabo; 

- pravijo, da zadnje čase za malico namesto soka dobijo zelo sladek sirup; 

- želijo si, da bi med odmori na šoli predvajali glasbo; 

- prosijo za dostop do wi-fija vsaj v omejenih časovnih terminih. 

Zapisnik sestavila mentorica dijaške skupnosti 

Erika Strmečki Kapel 


