
ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKE DIJAŠKE SKUPNOSTI 

Sestanek je potekal na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana, v četrtek, 26.9.2013 v 

predavalnici. 

Sestanek se je pričel 4. šolsko uro. 

Mentorica šolske dijaške skupnosti: prof. Mateja Mevlja 

Predsednica šolske dijaške skupnosti: Katarina Adamič, 4.et 

Zapisnik: Nina Mohorčič, 3.ag 

Predstavniki oddelkov in vsi prisotni, ki se sestanka udeležijo so od pouka opravičeni.  

Prisotni dijaki: Neža Kapelj (1.ag), Luka Furlan (1.bg), Dominik Furlan (1.bg), Vanesa 

Prelec (1.et), Kristina Slejko (1.aart), Doris Kaluža (1.bart), Dominik Kobal (2.ag), Erik 

Pleško (2.bg), Denis Kresevič (2.et), Nika B. Jakac (2.art), Tilen Čeh (3.ag), Jurij Nastran 

(3.bg), Eva Semenič (3.et), Nana Kodelja (3.art), Alen Rožac (4.ag), Peter Poles (4.bg), 

Katarina Adamič (4.et) 

Odsotni dijaki: predstavnik/-ca 4.art 

Dnevni red:  

1. Izvolitev predstavnikov oddelkov 

Kot vsako leto, smo tudi letos na prvem sestanku šolske dijaške skupnosti, izvolili 

predstavnike posameznih oddelkov. Predstavnik gimnazije je postal Alen Rožac iz 4.ag, 

predstavnik ekonomskega tehnika Denis Kresevič iz 2.et, predstavnica aranžerskega 

tehnika pa Nika B. Jakac iz 2.art. Sara Kocman iz 2.ag se je mestu predsednici razreda 

odpovedala, novi predsednik 2.ag je postal Dominik Kobal.  

2. Pustna rajanja, plesi 

Večina dijakov, ki so bili prisotni na sestanku, se je strinjala s predlogom predsednice 

dijaške skupnosti, da bi se lahko na šoli izvedlo pustno rajanje, zgolj na dan pusta. Dijaki 

bi v šolo lahko prišli našemljeni vendar brez kakršnihkoli prepovedanih substanc, ki bi 

lahko škodila. Ker je na naši šoli veliko dijakov željnih zabave, se utegnemo dogovoriti o 

organizaciji in izvedbi kakšne zabave z različnimi glasbenimi zvrstmi.  

Tudi mladinski center Podlaga, ki se nahaja v neposredni bližini šole, vabi vse nadobudne 

DJ-e in bande, ki jih na naši šoli ne primanjkuje, da priredijo kakšen koncert.  

 

 

 

3. DOS – odprt račun za finančno ogrožene družine 

Dijaška organizacija Slovenije, ki se zavzema za vse slovenske dijake, je sklenila odpreti 

račun, na katerega lahko nakažete denar za dijake iz finančno šibkejših družin.  



Možnost pridobitve finančnih sredstev ima tudi naša šola, zato je pogovor potekal tudi na 

to temo. Zadeva je anonimna! 

4. Ekskurzije programa ekonomski tehnik 

Predstavnik ekonomskega tehnika, se je pritožil nad malo ekskurzijami, ki so predlagane 

oz. predpisane za ta program.  

5. Leo klub 

Pred dvema tednoma je bilo na šoli organizirano predavanje dveh prostovoljcev iz LEO 

kluba. Predstavila sta nam delovanje kluba in povabila mlade dijake, da se jim pridružijo v 

čim večjem številu. Ukvarjajo se predvsem z dobrodelnostjo, organizirajo razne prireditve 

na katerih zbirajo denar za finančno ogrožene ljudi.  

6. Zbiranje zamaškov 

Na šoli bomo pričeli z zbiranjem pokrovčkov za društvo NEVER GIVE UP.  

 

 

 

 

Sestanek se je zaključil ob koncu 4. šolske ure. 

Zapisnik zapisala: Nina Mohorčič, 3.ag 

Zapisnik potrdila: Katarina Adamič, predsednica Šolske dijaške skupnosti, 4.et 

 

  

 

 


