
ZAPISNIK 2. SESTANKA ŠOLSKE DIJAŠKE SKUPNOSTI 

(Sestanek je potekal na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana v učilnici št. 21, v sredo, 21.11.2012). 

Sestanek se je pričel 4. Šolsko uro. 

Mentorica Šolske dijaške skupnosti: prof. Mateja Mevlja (prisotna) 

Prisotni dijaki: Ivan Čumurdžič (4. ET), Vanesa Potočnik (nadomeščala Sanjo Baler) (4. BG), Veronika 

Širca (4. ART), Polona Škrinjar ( 4. AG), Rok Čigon (3. BG), Sara Kocman (1. AG), Denis Kresevič (1. ET), 

Erik Pleško (1. BG), Nika B. Jakac (1. ART), David Cupin (2. ART), Nina Mohorčič (2. AG), Katarina Adamič 

(3. ET).  

Odsotni dijaki: Jurij Nastran (2. BG), Andrej Kljun (2. ET), Tina Vitez (3. AG), Jani Slokar (3. ART). 

Dnevni red: 

1. Okrasitev šole. Bližajo se božično-novoletni prazniki in tudi letos bomo poskrbeli, da bodo dijaki 

aranžerskega tehnika okrasili šolo v prazničnem vzdušju. Vodilno nalogo je prejela Veronika Širca 

, predstavnica 4. ART v Šolski dijaški skupnosti.  

 

2. Priključitev društvu Never Give Up. V društvu zbirajo plastične zamaške za odrasle in 

mladostnike, ki so v takšnih in drugačnih nesrečah izgubili okončine in hočejo čim več mladih 

spodbuditi k zbiranju le-teh. Sklenili smo, da bi lahko pred okrepčevalnico Nebri postavili škatlo, 

v katero bi stavili zamaške. Morebitna prejeta sredstva bi bila namenjena vsem dijakom, ter tako 

zmanjšala stroške ekskurzij, zaključnih izletov. 

 

3. Izvolitev ravnatelja. Potekale so volitve za novo-izvoljenega ravnatelja naše sredje šole. 

Predlagan je bil sedanji ravnatelj, prof. Dušan Štolfa.  

 

4. Čistoča učilnic. Iz nekaterih razredov smo dobili pritožbe, da je v učilnicah v pritličju (16, 17, 18 

in 23) motena oskrba s pitno vodo. Voda naj bi bila precej umazana. To se dogaja predvsem 

zaradi lanskega prenavljanja sanitarij.  

 

5. Oglasna deska Šolske dijaške skupnosti. Mentorici, prof. Mateji Mevlja se je porodila ideja, da bi 

oglasna deska Šolske dijaške skupnosti ponovno ''oživela''. Člani Šolske dijaške skupnosti bi s 

pomočjo oglasne deske ostale dijake Šolskega centra obveščali o najnovejših novicah. Na svoj 

račun bi prišli tudi ostali dijaki, ki bi imeli na deski svoj kotiček in lahko izražali svoja mnenja, 

pripombe in pohvale.  

 

Sestanek se je zaključil ob koncu 4. šolske ure. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                   Zapisnik potrdila: 

Nina Mohorčič,                                                                 Katarina Adamič (3.ET), 

predstavnica 2. AG                                                   predsednica Šolske dijaške skupnosti 


