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Prisotni poslanci: 
 

Razred 
Predstavnik razreda 

v DS 

prisotnost 
Razred 

Predstavnik razreda v 

DS 

prisotnost 

1. A 
 Ana Borovnik DA 

3. A Lučka Juhart 
DA 

1. B Damijan Veršič NE 3. B Maja Lasbacher DA 

1. C Laura Horvat DA 3. C Ema Damjanovič  DA 

1. D Lea Koprivnik DA 3. D Anja Kozel DA 

  1. E Martin Cifer DA 3. E Ticiano Esih, Janja Hari DA 

   4. A Katarina Duh DA 

2. A Julija Ozmec DA 4. B Matevž Žnidarič NE 

2. B Anže Kace Trop DA 4. C Tanaja Krajnc DA 

2. C  Tia Rudolf 
DA 

4. D 
Anastasija Rosič NE 

2. D Nina Zver DA    

2. E Marsel Polajžer DA    

      

  1. APTI Biljana Milčev NE    

  2. A PTI Nuša Novak DA    

 
ZAPISNIK 

 
2.SEJE PARLAMENTA 

DIJAŠKE SKUPNOSTI BIOTEHNIŠKE ŠOLE MARIBOR 
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

(26.1.2022 ob 17.00 NA DALJAVO) 
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Prisotno predsedstvo: 
 

Ime in priimek Razred funkcija 

Nika Rajzman 3.d Predsednica DS BTŠ 

 
Ostali prisotni: 

 
Ime in priimek Funkcija 

Urška Kasenburger, prof. Mentorica dijaške skupnosti 

 
 
Dnevni red: 

 
1. Seja DOS (udeležila se je je Anja Kozel) 
2. Seja o štipendiranju 
3. Valentinov nabiralnik 
4. Izvedba kviza, druge ideje za popestritev šolskega leta 
5. Razno 

 
Parlament DS BTŠ sprejema predlagani dnevni red. 

Ad. 1: Sestanek DOS (Dijaške organizacije Slovenije) 
 
Podpredsednica DS Biotehniške šole Maribor, dijakinja 3.d Anja Kozel se je namesto 
predsednice udeležila seje DOS, kjer so sprejeli sklepe seje in se je vsak pomembnejši član 
organizacije predstavil ter razložil, kaj so točno počeli v času od prejšnjega sestanka.  
 
Prva se je predstavila Anabel Todorović, ki je govorila ceni avtošol ter kako bi le-te lahko 
nekako znižali. Govora je tudi bilo o tem, kako bi lahko dijaki kombinirali vaje voženj s poukom. 
Hkrati je bila omenjena predstavnica pri predsedniku Republike Slovenije.  
 
Sledil je govor o prilagoditvi mature zaradi trenutne situacije s pandemijo Covid-19.  
 
Naslednja predstavnica je bila Nastja Oroz, ki je tudi zastopnica v Evropski dijaški organizaciji.  
 
Sledilo je poročilo Žive Dokl, ki se je dogovarjala o pisanju Bele knjige – ta bi vsebovala snov o 
participaciji otrok na temeljnih področjih ter je poskusila navezati stik z bližnjimi šolami.  
 
Majk Zupančič ke pomagal zbrati datume posebnih dnevov in je tudi pobudnik ideje o 
prilagojeni maturi. Sestanil se je tudi s svojim odborom.  
 
Govor je tekel tudi o DOS na poti, ki je ena izmed dejavnosti organizacije, ki obiskuje slovenske 
srednje šole in govori o poteku dela v dijaški organizaciji.  
 
Zavzemali so se tudi za nastanek knjige poezij, katere so napisali dijaki iz vse Slovenije (o tem še 
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ni informacij na spletni strani DOS). 
 
Dali so tudi pobudo za širjenje informacij o volitvah, torej kaj so volitve, zakaj so pomembne in 
zakaj je 2022 supervolilno leto, itd. Na splošno, hočejo poučevati dijake o pomembnosti 
volitev.  
 

Ad. 2: Seja o štipendiranju 
Sestanek je vodila Anabel Todorović (članica sveta DOS-a). Štipendije so nam predstavile tri gostje 

Majda Šparovič, Katja Cankar in Tina Smonkar. Sestanek je potekal 14.1.2022. Predstavljenih nam je bilo 

veliko štipendij, ki so dijakom na voljo: 

- Državna štipendija 

Državna oziroma Republiška štipendija je namenjena dijakom iz socialno ogroženih družin. Poleg 

osnovne štipendije lahko prejemniki dobivajo tudi dodatek za bivanje, za uspeh ali pa za posebne 

potrebe če te imajo. 

- Zoisova štipendija 

Zoisova štipendija je namenjena dijakom (in tudi študentom), ki izkažejo potrebno povprečje ocen + 

izjemni dosežek (ta je najpogosteje nek dosežek na tekmovanju, ki poteka na državni ali mednarodni 

ravni) srebro doprinese 2 točki, zlato pa 5 točk. Prva tri mesta na tekmovanju prinesejo 10 točk. Koliko 

točk je potrebnih za pridobitev štipendije piše vsako leto na razpisu, ki ga na zavodu za štipendiranje 

izdajo. Zoisova in državna štipendija sta nezdružljivi. 

- Štipendija za deficitarne poklice 

Ta je namenjena razvoju poklicev, ki jih v Sloveniji primanjkuje. Seznam deficitarnih poklicev je objavljen 

na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 

Slovenije. Letos so med deficitarne poklice dodali tudi smer kuhar/natakar. 

- Kadrovska štipendija 

Je štipendija, ki jo dijaku podeli delodajalec. Običajno v zameno za njegovo delo po končani izobrazbi. O 

teh štipendijah se dogovarja vsak posameznik z izbranim delodajalcem sam. 

- Štipendija Ad Futura 

Namenjena je trem glavnim vejam. Študijski obiski v tujini (dijaki lahko obiščejo fakulteto v tujini v 

katero bi se radi vpisali, stroške tega obiska pa krije štipendija Ad Futura), mednarodna tekmovanja 

(tudi ta financira stroške bivanja in potovanje do države v kateri bo potekalo tekmovanje, za to 

štipendijo lahko zaprosi le šola ne posameznik sam) in Študij v tujini. 

Po financiranju študija v tujini je štipendija Ad Futura tudi najbolj znana. Ta financira vašo šolnino (do 

15.000€ letno) + vaše stroške bivanja (do 15.000€ letno). Štipendisti se izbirajo na podlagi njihovega 

uspeha, pozicij, prostovoljnih dejavnosti, izjemnih dosežkov in drugih parametrov. Po končanem šolanju 

mora posameznik delati v Sloveniji toliko let, kolikor je štipendijo prejemal. 

Cilj štipendije Ad Futura je prinesti nova znanja iz tujine v Slovenijo in tako dodatno razvijati njeno 

gospodarstvo. 

- Občinska štipendija 

Te razpisuje vsaka občina individualno, nekatere je sploh ne razpisujejo. Pozanimajte se na vaši občinski 

upravi, kjer vam bodo o tem lahko več povedali. Govorimo namreč o občini, kjer imate prijavljen stalni 

naslov ne o občini v kateri se šolate. 

- Štipendija za športnike 
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To podeljuje olimpijski komite, kot športniku pa vam tudi v tujini lahko iz tega razloga delno ali celotno 

pokrijejo šolnino in stroške bivanja.  

 

Več informacij o vseh naštetih štipendijah najdete tudi na spletni strani Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (https://www.srips-rs.si/). Tam 

vam lahko tudi osebno svetujejo o vaših možnostih pridobivanja različnih štipendij. 

 
Ad. 3: Valentinov nabiralnik 

 
Letošnjo leto smo se odločili izvesti Valentinov nabiralnik.  
V avli na mizi dežurnih bi imeli nabiralnik, v katerega bi dijaki odlagali pisma platonične ali celo 
ljubezenske tematike z imenom in priimkom prejemnika ter njegovim oddelkom. Nabiralnik bi 
lahko uredili v 3.c razredu, kakor je omenila predstavnica tega razreda Špela Savec, Nika 
Rajzman pa je zadolžena za plakat o izvedbi te dejavnosti.  
 
Pisma morajo biti prijazna, z lepimi besedami in željami in zagotovo ne žaljiva. Pisma morajo 
biti odprta, s tem upamo, da se izognemo neželjeni vsebini.  
Izvedba od 7. do 11. februarja, ko se oddaja pisem konča. Pisma bodo na dan 14. februar 
razdelili dežurni dijaki po oddelkih. Ključ nabiralnika ima mentorica DS. 
 
 

Ad.4: Izvedba kviza, druge ideje 
za popestritev šolskega leta 

 
Ker je druženje med oddelki onemogočeno, smo se v DS odločili za izdelavo kviza, ki bi ga lahko 
reševali vsi razredi. Na koncu bi mentorica razbrala, kateri razred je bil najboljši. 
Kviz bi lahko razred reševal med razredno uro, s pomočjo razrednika.  
Vprašanja bi bila tipa pravilno/nepravilno ali pa bi preprosto obkljukali enega ali več danih 
odgovorov . Mnenja o uporabi aplikacije so bila različna, vendar smo se odločili za aplikacijo 
Socrative.  
Testni kviz smo preizkusili, tako da smo se vsi prisotni na seji povezali.  
Vprašanja bodo sestavljale prof. Urška Kasenburger, Nika Rajzman in Anja Kozel.  
 

Ad. 5: Razno 
 
Omenila sem še posodobitev šolske spletne strani, saj bi lahko imeli modernejšo izvedbo, 
hkrati pa še vsebuje informacije, ki niso v teku s časom.  
Za primer: podatki o praksi za program veterinarski tehnik niso posodobljeni, dejavnosti, o 
katerih na šoli ni več omembe (Trtna uš Špelca), povezava na strani šolskega vivarija ne deluje 
in tudi novejša šolska glasila niso bila dodana na spletno stran.  
 
Špela Savec je ponovno vprašala, kako je s plačevanjem s kreditnimi karticami v jedilnici, 
vendar je mentorica obrazložila, da so s strani Skaline povedali, da zaenkrat to ni možno. Prav 
tako je poudarila, da se cene trgovine v jedilnici dražijo in ali bi bilo zato možno imeti drugega 
ponudnika sendvičev v jedilnici. Mentorica je razložila, da jedilnica ni naša in da smo povsem 
odvisni od Zavoda Antona Martina Slomška. 

https://www.srips-rs.si/
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Tanaja Krajnc je povprašala, če bo kdaj možno, da bi v naši jedilnici stregli pomfri krompir. 
Mentorica pojasni, da je vprašala kuharico, a ji je ta povedala, da med glavnimi odmori 
preprosto nima časa, saj je dijakov veliko in običajno čakajo v vrsti.  
 
Dana je bila pobuda, da dijaki naredimo čistilno akcijo v okolici šole oziroma očistimo divja 
odlagališča. 
Dijak programa naravovarstveni tehnik je predlagal ekskurzijo na čebelarstvo z ogledom API 
terapije.  
 
Za naslednjo leto sem podala pobudo, da bi lahko imeli tekmovanje katera učilnica je najlepše 
novoletno okrašena in omenili smo še, da se bo maturantski ples prestavil predvidoma na april.  
 
 
Zapisnik pisala: Zapisnik potrjuje: 

 
Anja Kozel Nika Rajzman, 

predsednica DS BTŠ 


