
Zapisnik 1. sestanka predsedstva domske skupnosti, 

ki je bil v sredo, 21.9.2022 ob 20.00  

Dnevni red: 

1. Predstavitev predstavnikov skupin 

2. Predstavitev Statuta domske skupnosti in Pravilnika o podelitvi statuta odgovornega 

dijaka 

3. Pregled Letnega delovnega načrta (LDN) Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana za šol. leto 

2022/23 in Poročila in evalvacije LDN za šol. leto 2021/22 

4. Izvolitev predsednika, podpredsednika in tajnika domske skupnosti in predstavnika 

dijakov v Komisiji za domski sklad in Komisiji za kakovost 

5. Razpis volitev člana sveta zavoda 

6. Predlogi, razno 

Prisotni: Teo Baraga, Dora Petrej, Tina Balažic, Manca Frank, Tajda Kladivec, Nadja Košmrlj, 

Lovro Grilc, Hana Obreza, Črt Vičič, Zoja Eva Bartolj, Mia Benić, Julija Jajalo, Patrik Korenjak in 

Mojca Bekš.  

AD 1.  Predstavitev predstavnikov skupin 

Na začetku sestanka se je vsak prisoten dijak predstavil, povedal svoje ime, iz katere skupine 

prihaja ter katero šolo obiskuje. Predstavila se je tudi mentorica Mojca Bekš. 

AD 2. Predstavitev Statusa domske skupnosti in Pravilnika o podelitvi statusa odgovornega 

dijaka 

Mentorica nam je na kratko predstavila Statut o domski skupnosti. Pogovarjali smo se tudi o 

statusu odgovornega dijaka, ter o pogojih za pridobitev tega statusa.   

AD 3. Pregled Letnega delovnega načrta (LDN) Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana za šol. leto 

2022/23 in Poročila in evalvacije LDN za šol. leto 2021/22  

Mentorica je predstavila tudi Poročilo in evalvacijo LDN za šol. leto 2021/22 in LDN za šol. leto 

2022/23. Povedala je, kaj je bilo v preteklem šol. letu narejenega v dijaškem domu in kaj se 

načrtuje v prihodnjem letu (obnova dotrajanih cevi, ventilov in radiatorjev v A in B stavbi, 

prenova vsaj enega od hodnikov, nadaljevanje prenove najstarejših kopalnic, izgradnja 

interventne poti, nadgradnja C stavbe…), kakšen je bil šolski uspeh dijakov v preteklem letu, 

število dijakov in šole, ki jih dijaki obiskujejo v tem šolskem letu, vizijo dijaškega doma in 

projekte, ki so si jih zastavili vzgojitelji (ločevanje in zmanjšanje odpadkov, varčevanje z 

energijo, aktivno življenje v dijaškem domu, psihosocialna podpora dijakom).  

AD 4. Izvolitev predsednika, podpredsednika in tajnika domske skupnosti in predstavnika 

dijakov v Komisiji za domski sklad in Komisiji za kakovost 

Za predsednika domske skupnosti je bil izvoljen Teo Baraga (A1), za podpredsednika, Patrik 

Korenjak (C4), za tajnico domske skupnosti pa smo izvolili Tajdo Kladivec (A5). V Komisiji za 



domski sklad bo domsko skupnost predstavljal Lovro Grilc (B2), v Komisiji za kakovost pa bo 

sodelovala Manca Frank (A4). Vse odločitve so bile soglasno potrjene.  

AD 5. Razpis volitev člana Sveta zavoda 

Mentorica je razložila kaj je Svet zavoda, kakšna je njegova vloga in kdo so člani sveta. 

Pojasnila je tudi, da se je ob spremembi zakonodaje (v letošnjem avgustu) spremenilo število 

dijakov, ki v svetu zastopajo mnenje dijakov – do sedaj je bil član sveta lahko le en dijak (lani 

izvoljen Benjamin Jamšek), sedaj pa sta v svetu 2 dijaka. 

Zato smo razpisali volitve za še enega člana Sveta zavoda, potrdili rokovnik volitev in izbrali 

volilno komisijo. Člani volilne komisije so: Črt Vičič, Stella Pleša, Manca Frank in nadomestna članica 

Dora Petrej. Volilna komisija se bo predvidoma sestala 3-krat, 18. 10. 2022 pa se bodo prešteli glasovi 

in razglasili rezultati.  

AD 5. Predlogi, razno 

Pogovarjali smo se o različnih dejavnostih, ki se dogajajo v našem domu. Še vedno teče projekt 

doslednejšega ločevanja odpadkov – razmislimo, kaj bi lahko še storili za boljše ločevanje. 

Odbojkarski turnir bo letos potekal po starem načinu – ekipe se bodo oblikovale po skupinah 

oz. lahko tudi z združevanjem skupin ali pa ima ena skupina več ekip. 

Skriti zaklad bo, tako kot vsako leto, potekal zadnji četrtek pred jesenskimi počitnicami. 

V decembru bomo spet imeli akcijo Božička vsem, kjer bomo zbirali denar za otroke iz socialno 

ogroženih družin. Vzgojiteljica Mojca Bekš bo pri Rdečem križu preverila, če bomo otroke 

lahko obdarili v našem domu (lani to ni bilo mogoče). Do prihodnjič vsi skupaj razmislimo, 

katere prireditve bi še lahko organizirali oz. če kdo pozna kakšnega zanimivega nastopajočega 

(glasbenika, stand up komika, igralca…), ki bi lahko popestril naš program. 

Podprli smo idejo, da vsaka skupina (lahko tudi dve skupini skupaj) pripravi en dogodek oz. 

eno aktivnost za cel dijaški dom. 

Tudi letos bi na en sestanek domske skupnosti povabili ravnateljico doma – predvidoma 

spomladi. 

Strinjali smo se, da se zapisniki domske skupnosti objavljajo na internetni strani dijaškega 

doma. 

Dogovorili smo se, da predstavniki do prihodnjič po skupinah zberejo predloge za prireditve v 

okviru akcije Božička vsem  in začnejo z zbiranjem  predlogov za nakup iz domskega sklada. 

 

Zapisala: Mojca Bekš                                                  

 

Ljubljana, 22. 09. 2022 


