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Zapisnik III. redne seje Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije 

(seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, v petek, 10. marca z začetkom 

ob 11.00) 
 

Prisotni: člani Predsedstva DOS, 60 poslancev Parlamenta DOS in 50 spremljevalcev 

 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Potrditev dnevnega reda, 

2. Poročilo Predsednika DOS, 

3. Poročilo Predsedstva DOS, 
4. Poročilo Sveta DOS, 

5. Dijaška problematika, 
6. Razno 

 
Nagovor namestnice veleposlanice ZDA gospe Melanie Arreaga 

 

 
Ad. 1 Potrditev dnevnega reda 

 
Ugotovitev sklepčnosti: parlament je sklepčen, saj je ob preverjanju sklepčnosti prisotna tretjina vseh 

dijaških poslancev v Republiki Sloveniji. 

 
Predsednik DOS je dal na glasovanje naslednji sklep: 

»Parlament DOS potrjuje predlagan dnevni red« 
Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 60  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

 
Ad 2. Poročilo Predsednika DOS 

Predsednik Dijaške organizacije Slovenije, Simon Trussevich, je predstavil opravljeno delo v obdobju od 16. 

decembra do 10. marca. 

Predsednik DOS je dal na glasovanje sklep: 

»Parlament DOS se seznanja s poročilom Predsednika DOS.« 
Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 60  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3. Poročilo Predsedstva DOS 

 
 

• Poročilo Maxa Jerovčnika, Predsednika Odbora DOS za izobraževanje 

 

Predsednik Odbora za izobraževanje Dijaške organizacije Slovenije, Max Jerovčnik, je predstavil 

opravljeno delo v obdobju od 16. decembra do 10. marca. 

 

 

• Poročilo Kaje Dolenc, Predsednice Odbora DOS za socialo 
 

Predsednica Odbora za socialo Dijaške organizacije Slovenije, Kaja Dolenc, je predstavila opravljeno delo 

v obdobju od 16. decembra do 10. marca. 

 
 

• Poročilo Črtomirja Kelenca, Predsednika Odbora DOS za mednarodno sodelovanje in 

regionalno povezovanje 

 

Predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje Dijaške organizacije Slovenije, 

Črtomir Kelenc, je predstavil opravljeno delo v obdobju od 16. decembra do 10. marca. 

 
 

• Poročilo Alme Ikanović, Podpredsednice DOS in Predsednice Odbora DOS za kulturo, 

šport in obšolske dejavnosti 

 

Podpredsednica DOS in Predsednica Odbora za kulturo, šport in obšolske dejavnosti Dijaške organizacije 

Slovenije, Alma Ikanović, je predstavila opravljeno delo v obdobju od 16. decembra do 10. marca. 

 

 

• Poročilo Žaka Župana Galuniča, Predsednika Odbora DOS za PR 

 

Predsednik Odbora za PR Dijaške organizacije Slovenije, Žak Župan Galunič, je predstavil opravljeno delo 

v obdobju od 16. decembra do 10. marca. 

Žak je izpostavil pomembnost deljenja objav Instagram profila @dijaskaorg z namenom boljše odmevnosti 

in prepoznavnosti organizacije. 

 

Predsednik DOS je dal na glasovanje sklep: 

»Parlament DOS se seznanja s poročilom Predsedstva DOS.« 
Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu 
ZA 60  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 4. Poročilo Sveta DOS 
 

 
Predsednik DOS, Simon Trussevich, je za predstavitev dela Sveta DOS besedo predal Predsednici Sveta 

DOS, Almi Ikanović.  

 
Predsednica Sveta DOS je prisotne seznanila z imenovanjem Žive Dokl na funkcijo Varuhinje dijakovih 

pravic. Predsednica Sveta DOS je besedo predala Varuhinji dijakovih pravic za krajši nagovor parlamenta. 
 

Varuhinja je predstavila svoje načrte in prioritete dela v mandatu 2023/2024. 
 

Predsednica Sveta DOS je začela s predstavitvijo dela Sveta DOS od njegovega konstituiranja. 

 
Predsednica Sveta DOS je začela s predstavitvijo Komentarja Sveta DOS k Letnemu delovnemu načrtu DOS 

2022/2023.  
 

Predsednica je po predstavitvi dela sveta in komentarja svetnike in ostale prisotne pozvala k razpravi in 

postavljanju vprašanj. 
 

 
Predsednik DOS je dal na glasovanje sklep: 

»Parlament DOS se seznanja z Mnenjem Sveta DOS k Letnemu delovnemu načrtu 

DOS 2022/2023.« 
Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 60  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
Predsednik DOS je dal na glasovanje sklep: 

»Parlament DOS se seznanja s Poročilom Sveta DOS.« 
Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 60  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 5. Dijaška problematika 
 

Pri točki »Dijaška problematika« je Predsednik DOS pokomentiral napredovanje pogajanj v zvezi s Pozivom 
DOS in ŠOS k omogočanju istočasnega prejemanja državnih in Zoisovih štipendij, se dotaknil postopka 

uvajanja brezplačnih menstrualnih izdelkov v srednjih šolah, spregovoril o odgovoru pristojnega ministrstva 

v zvezi s Pozivom k uvedbi subvencij oskrbnin v dijaških domovih za dijake iz socialno šibkih družin in še 
posebno pozornost namenil Odzivu Dijaške organizacije Slovenije na spremenjena pravila vpisa na univerzo 

za dijake s poklicno maturo. Omenil je tudi poziv k zagotovitvi brezplačnih higienskih pripomočkov in 
izpostavil odziv Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Prisotne je pozval k izpostavljanju problematik. 

 

- Predstavitev dokumenta »Kako zgraditi dobro dijaško skupno?«. Predstavitev sta opravila Črtomir 

Kelenc in Vodja DSL, Tjaž Črnčec. V sodelovanju sta DSL in DOS pripravila strukturo osnutka 

priročnika in dijaške predstavnike povabila k sodelovanju. Gre namreč za nadgradnjo dijaških 

skupnosti. Ustanovilo se bo skupino predstavnikov dijaških skupnosti za dokončno oblikovanje 

dokumenta. 

 
Poleg naštetega so dijaki na seji izpostavili sledeče problematike: 

 

- Predsednik DOS je dijake zaključnega letnika pozval k vpisu na fakultete, saj se prvi prijavni rok 
zaključuje 20. 3. 2023. 

 
- Predstavnik iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je parlamentu predstavil situacijo, ko je 

inšpekcija na njihovi šoli odstranila avtomate za kavo. Tako kot dijaki si tudi ravnatelj želi, da se 

avtomate namesti nazaj,  večina dijakov zaključnega letnika je namreč že polnoletnih. Na šoli ne 
vidijo problema v tem, da bi dijaki kavo kupili v šolskem avtomatu. Predsednik DOS je povedal, da 

je bila to aktivna problematika že lansko šolsko leto in predstavil, zakaj nekatere šole imajo 
avtomate in druge ne. DOS ne želi nasprotovati idejam NIJZ in spodbujanju zdravega načina 

življenja, podpira pa idejo avtomatov z zdravo prehrano; morda bi ti lahko vsebovali lokalno 
pridelano hrano. 

 

- Predstavnik srednje zdravstvene šole je izpostavil aktualno problematiko sprememb pogojev za 
vpis na fakultete. Dijaki se ne morejo vpisati na študij dvopredmetnega učitelja ter na program 

človek in medosebni odnosi, na omenjena študija pa se lahko vpišejo dijaki s programov kot sta 
ladijski in lesarski tehnik. Veliko dijakov se tako ne more vpisati na željene programe. Nekateri 

študijski programi dajejo prednost gimnazijcem pred dijaki strokovnih šol, kar se jim na šoli ne zdi 

pošteno. Menijo, da imajo v nekaterih primerih boljšo podlago in fokus na določene vsebine že 
pred vpisom na fakulteto. Max Jerovčnik se je odzval na problematiko in opozoril dijake na 

seznanjenje s pozivom, ki ga je DOS naslovil na ministrstvo. Dijakom strokovnih šol je ponudil, da 
ga lahko o katerikoli problematiki kontaktirajo še osebno. 

o Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo – poudarili so, da za vpis na študij 

farmacije kot peti predmet potrebujejo kemijo ali fiziko. S tem se na polovico ostalih možnih 
fakultet ne morejo vpisati, saj kot peti predmet študijski programi običajno zahtevajo druge 

predmete. Simon Trussevich je odgovoril, da se problematike zavedamo. V državnem zboru 
se dogaja sprememba člena; DOS je pozval, naj se uvede prehodno obdobje pri 

spremembah pogojev za vpis.  
o Lara Mavrič je opozorila, da Univerza v Mariboru s spremembami pričenja kasneje kot 

Univerza v Ljubljani. 
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- Eden izmed poslancev je opozoril, da imajo strojni tehniki na njihovi šoli prakso plačano 1€ na uro. 
Ker se mu to ne zdi pošteno, ga zanima, če je ta znesek mogoče zvišati. Simon Trussevich je 

izpostavil, da je to problematika lanskega leta in da je DOS že napisal poziv na to tematiko. V njem 
je bilo izpostavljeno, da srednje šole kljub zakonu sprejemajo neustrezne kolektivne pogodbe. 

Dijaška organizacija Slovenije je ravnatelje pozvala naj teh kolektivnih pogodb ne sprejemajo, na 

kar se je nekaj srednjih šol že odzvalo. 
o Predstavnik Srednje zdravstvene šole Ljubljana izpostavlja, da so plačani le redki 

posamezniki z vezami in poznanstvi, ostali nimajo plačane niti malice. Vodstvo šole se o 
tem dogovarja, vendar Simon Trussevich izpostavlja, da bi se moralo vključiti še 

ministrstvo. 
o Šolski center Kranj – praktično usposabljanje pri delodajalcih ni plačano, tudi malica ni 

omogočena. 

o Srednja zdravstvena in kemijska šola (ŠČ Novo Mesto) ima prakso v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, kjer so dijaki plačani za svoje delo. Za to je bilo potrebno oddati vlogo za prejemanje 

sredstev, v sklopu Splošne bolnišnice Novo Mesto.  
 

- Pred kratkim so na eni izmed srednjih šol pridobili novo ravnateljico, ki omejuje delovanje dijaške 

skupnosti. Poslanec je povedal, da dijakom ne omogoča tiska puloverjev po njihovi izbiri, dovoli jim 
le natisk logtipa šole. Črtomir Kelenc je predlagal, naj v sodelovanju z ravnateljico sprejmejo 

kompromis, denimo z izvedbo natečaja za logotip puloverjev. S tem bi dijake spodbudili k 
ustvarjalnosti, kar bi povečalo verjetnost, da bi dijaki te puloverje nosili in hkrati povečali 

prepoznavnost šole. Simon Trussevich je dijake pozval naj v tovrstnih primerih kontaktirajo 
varuhinjo dijakovih pravic, saj je to dijaška pravica. Dijaki so namreč tisti, ki lahko ustanovijo dijaško 

skupnost. Kljub temu pa je smiselno, da se ohrani grafično podobo, ki predstavlja šolo.  

- Predstavnik Gimnazije in srednje šole Kočevje je predstavil problematiko pomanjkanja profesorjev 
v stroki. Simon Trussevich je nato izpostavil, da se DOS zavzema za povišanje vseh plač, tudi 

profesorskih. To je problem, ki ga je potrebno nasloviti na vlado. 
o Predstavnik iz Gimnazije Antona Aškerca pove, da so lansko šolsko leto pridobili novega 

profesorja fizike, ki namesto srednješolske snovi predava snov na ravni fakultete, kjer 

študira. 
 

- Poslanci srednjih šol naj se obrnejo na varuhinjo dijakovih pravic. 
 

 

Predsednik DOS je dal na glasovanje naslednji sklep: 

»Parlament DOS se seznanja z dijaško problematiko.« 

Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 60  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 6. Razno 

Predsednik DOS je začel razpravo pri Ad 6. Razno. 

- Predstavitev o nameri ustanovitve Dijaške skupnosti Celje. Predstavitev je opravil Nik Slemenšek. 

Princip delovanja bo zelo podoben ostalim regijskim skupnostim, formirana pa bo ob podpori Kluba 

študentov Mestne občine Celje. V planu imajo številne okrogle mize, v delovanju skupnosti pa bo 

upoštevan glas vseh celjskih dijakov. Nik je izpostavil, da bodo kot skupnost vedno podali enoten 

odziv, z namenom reševanja aktualnih problematik pa se bo odbor redno sestajal.  

 

- Predsednica DSŠ Gimnazije Škofja Loka je predstavila problem prenizke participacije dijakov na 

njihovih okroglih mizah. Črtomir Kelenc je predlagal naj se udeležence zagotovi preko poznanstev, 

okrogle mize pa naj se vključi pod OIV ure.  

o Na eni izmed srednjih šol so okrogle mize ponavadi organizirane, ko dijaki še ne odidejo 

domov, zato so vedno polne udeležencev. Črtomir Kelenc je dodal, da je bila na njihovi šoli 

okrogla miza obvezna za dijake, zaradi česar so dijaki pridobili zanimanje za tematiko in se 

bodo morda naslednjih udeležili prostovoljno. 

 

- Na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana pouk poteka popoldan 

(najkasneje do pol osmih zvečer), s čimer imajo dijaki problem. Šolsko posest ima v lasti UL 

(Pedagoška fakuleta). Simon Trussevich predlaga, da problematiko poskusijo rešiti lokalno. Če pa 

gre za primer, da pouk ne bi bil izveden kvalitetno, je država dolžna zagotoviti ustrezne pogoje. 

- Poslanec Gimnazije Ledina je izpostavil problem popravnih rokov. Teste lahko popravljajo le dvakrat 

letno, le-teh pa se pogosto ne morejo udeležiti vsi dijaki. Predstavnik je prosil ostale dijaške 

poslance za primere dobrih praks, ki bi jih lahko prenesel na svojo gimnazijo.  

o Na Gimnaziji Škofja Loka so lani imeli podoben problem, zato so letos določeni štirje termini 

»sive cone«. 

Predsednik DOS se je zahvalil vsem prisotnim za nadpovprečno udeležbo na III. redni seji Parlamenta DOS. 

Predsednik DOS je dal na glasovanje naslednji sklep: 

»Parlament DOS daje soglasje za ustanovitev Dijaške skupnosti Celje.« 

Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 57  

PROTI 0  

VZDRŽANI 2  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Predsednik DOS je dal na glasovanje naslednji sklep: 

»Parlament DOS se seznanja s točko: »Razno.« 
Pred glasovanjem nihče od prisotnih poslancev ni podal zahteve za obrazložitev glasu. 
ZA 57  

PROTI 0  

VZDRŽANI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 



7 

 

Predsednik DOS je zaključil III. redno sejo Parlamenta DOS. 

 

 

Seja se je zaključila ob 14:05 uri. 
 

V Veliki sejni dvorani MOL, 10. marca 2023. 

 
 

 
 

Zapisnik zapisala: 
 

Kaja Dolenc 

Članica Predsedstva 
Dijaške organizacije Slovenije 

 
 

 

 

Zapisnik potrjuje: 
 

Simon Trussevich 

Predsednik  
Dijaške organizacije Slovenije 

 
 

 

 


