
Zapisnik 1. sestanka Šolske dijaške skupnosti  
 

(Sestanek je potekal na Šolskem centru Srečka Kosovela v Seţani v učilnici št. 21, v torek, 4. 10. 

2011.) 
 

 

Sestanek se je pričel ob 12.35. 
 

Prisotni so bili predsedniki vseh razredov. 
Ostali prisotni: mentorica Šolske dijaške skupnosti prof. Mojca Ţeleznik Buda 

 

 

 

Predlagani in sprejeti dnevni red: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Predstavitev Šolske dijaške skupnosti (v nadaljevanju ŠDS) 

3. Predstavitev predsednice ŠDS 

4. Predstavitev sveta šole 
5. Volitve predstavnikov gimnazije, ekonomskega tehnika in aranţerskega tehnika 

6. Razno 
 

K1. 

Predsednica ŠDS Sara Premrl je predlagala naslednji dnevni red: 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Predstavitev Šolske dijaške skupnosti (v nadaljevanju ŠDS) 
3. Predstavitev predsednice ŠDS 

4. Predstavitev sveta šole 
5. Volitve predstavnikov gimnazije, ekonomskega tehnika in aranţerskega tehnika 

6. Razno 

Predlagan dnevni je bil soglasno sprejet. 
 

K2.  
Pod prvo točko smo bili dijaki seznanjeni z vlogo Šolske dijaške skupnosti, kdo jo sestavlja in kako bo 

v tem šolskem letu delovala. 

 
K3.  

Predstavila se nam je ţe lanskoletna predsednica ŠDS-ja Sara Premrl dijakinja 4. letnika ekonomskega 
tehnika, ki bo tudi letos predsednica ŠDS. Sara Premrl nam je predstavila tudi mentorico ŠDS 

profesorico Mojco Ţeleznik Buda. 

Profesorica nam je povedala, da je Sara Premrl prva dijakinja naše šole, ki je članica predsedstva 
Dijaške organizacije Slovenije. Sedaj je predsednica Odbora za regionalno delovanje DOS. 

 
K4.  

Predsednica ŠDS in profesorica sta nam predstavili svet šole. Podrobneje nam je svet šole predstavil 
dijak 4. letnika gimnazije Miha Pipan. Ker je v lanskem letu bil član sveta šole tudi Miha Grgič – Jelen, 

ki je lani končal šolanje na naši šoli, moramo letos izvoliti novega člana. Sklenili samo, da predsedniki 

razredov zberejo kandidate, ki bodo potem podpisali izjavo o sprejemu kandidature, nato pa bomo 
izpeljali volitve. 

 
K5.  

Izbrali smo izbrali predstavnike ŠDS in sicer: 

- predstavnico gimnazije Urško Orel (1. ag), 
- predstavnico ekonomskega tehnika Katarino Adamič (2. et) in  

- predstavnika aranţerskega tehnika Janija Slokarja (2. art).  



Vsi trije predstavniki so se javili prostovoljno, in vsi dijaki so se strinjali s predstavniki posamezne 

smeri. 

 
K6. Razno 

Dogovorili smo se, da bodo predstavniki razredov z vsemi problemi dijakov na šoli obveščali 
predsednico ŠDS na njen elektronski naslov. Potem pa jih bomo na sestankih ŠDS poskušali rešiti. 

Dogovorili smo se tudi, da bo 1. letnik aranţerskega tehnika oblikoval oglasno desko ŠDS in da bo 

zapisnike sestankov pisal Jani Slokar. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 13.20. 

 

 

V Seţani, 4. 10. 2011 
 

 
 

Zapisnik zapisal:   
 

Jani Slokar 

predstavnik aranţerskega tehnika in 
zapisnikar 

    Zapisnik potrjuje: 
 

Sara Premrl 

Predsednica Šolske dijaške skupnosti  

 


