
 

Zapisnik 3. sestanka Šolske dijaške skupnosti 

 
(Sestanek je potekal na Šolskem centru Srečka Kosovela v Seţani v učilnici št. 21 v torek, 20. 12. 
2011.)  

 

 
Sestanek se je pričel ob 12.35. 

  
Odsotni: predstavnik 4.a gimnazije. 

 

 

Predlagani in sprejeti dnevni red:  
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda  

2. Dan pred novoletnimi počitnicami  

3. Podaritev denarja Rdečim noskom 

4. Podpisi proti ukinitvi drţavnih štipendij za mladoletne  

5. Malice  

6. Razno  

 
 

K1.  
Predsednica ŠDS Sara Premrl je predlagala naslednji dnevni red:  

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda  

2. Dan pred novoletnimi počitnicami  
3. Podaritev denarja Rdečim noskom 

4. Podpisi proti ukinitvi drţavnih štipendij za mladoletne  
5. Malice  

6. Razno  

 
Predlagan dnevni je bil soglasno sprejet.  

 
K2.  

Pod drugo točko dnevnega reda je predsednica Sara Premrl seznanila predstavnike razredov, da bo 
23. 12. 2011 potekal pouk po urniku, ker dijaki niso zbrali denarja za film, ki bi si ga ogledali namesto 

pouka. 

 
K3.  

Odločili smo se, da bomo zbrani denar s prostovoljnimi prispevki dijakov in delavcev šole namenili 
dobrodelni organizaciji Rdeči noski. Predsednica Sara Premrl je povedala, da je bilo zbranih 129,09 €, 

ki bodo nakazani na transakcijski račun dobrodelni organizacije Rdeči noski v naslednjem  tednu. 

 
K4.  

Predsednica Sara Premrl je dijake pozvala k zbiranju podpisov proti ukinitvi drţavnih štipendij. 
Dogovorili smo se, da predstavniki razredov 21. 12. 2011 dobijo obrazce za zbiranje podpisov in 

izpolnjene obrazce vrnejo do 23. 12. 2011. Predsednica je predstavnike opozorila, da se podpisi 
zbirajo le med odmori in razrednimi urami, da ne ovirajo pouka. 

 

K5. 
Točko 5. so predlagali dijaki Šolskega centra Srečka Kosovela Seţana. Ţe veliko časa se na šoli 

pojavljajo razne pritoţbe glede šolske malice. Zato smo se dijaki odločili, da bomo zbrali mnenja 
dijakov, kaj jih pri šolski prehrani moti in s čim niso zadovoljni. Tako je vsak predstavnik razreda dobil 

nalogo, da do 23. 12. 2011 v razredu zbere mnenja dijakov, kaj jih pri malici moti, in v petek odda list 

predsednici ŠDS Sari. Ko bo prejela vsa mnenja dijakov, bomo napisali uradno pismo podjetju, ki 
pripravlja malice na naši šoli. 



 

K6. Razno  

Pod točko razno smo pogovarjali o mnenju predstavnikov razredov glede ukinitve štipendij za 
mladoletne in glede mnenj o šolski malici.  

 
Sestanek je bil zaključen ob 13.20.  

 

V Seţani, 20. 12. 2011  
 

 
 

 
Zapisnik zapisal:  

Jani Slokar,  

predstavnik smeri aranţerski tehnik 

 

 
 

 
 

                   
                  Zapisnik potrjuje:  

                   Sara Premrl,  

                  predsednica Šolske dijaške skupnosti                        

 


