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ZAPISNIK

5. sestanka šolske dijaške skupnosti, ki je bil v ponedeljek, 3. 5. 2010, ob 11.45 v 
prostorih Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana.

Dnevni red:

1. Protesti dijakov in študentov
2. Šolski sklad
3. Razno

K 1
Sara Premrl je postala članica akcijske skupine DOS (Dijaške organizacije Slovenije) za 
pripravo protestov dijakov, in sicer za območje Nove Gorice, Sežane in Postojne. Povedala 
je, da bodo v tednu  17. − 22. 5. 2010 potekali študentski in dijaški protesti proti zakonu o 
malem delu. Podrobno je razložila zahteve dijakov in študentov in zakaj se bo 
protestiralo. Vse bo objavljeno na oglasni deski ŠDS in tudi prebrano v razredih. Mentorica 
Mojca Železnik Buda je poudarila, da šola kot ustanova nima nobene povezave s protesti, 
ne sodeluje in jih ne organizira. Zato bo na dan protestov na naši šoli potekal pouk po 
urniku. Dijaki, ki bodo odsotni zaradi protestov, bodo morali prinesti uradno opravičilo 
Dijaške oranizacije Slovenije, da so se protestov udeležili.
Sara je povedala, da naj se po razredih zbere okvirno število dijakov, ki bi se protestov 
udeležili, da bo lahko preko DOS-a naročila avtobuse za prevoiz v Ljubljano in nazaj. 
Predsedniki razredov naj na prihodnjem sestanku ŠDS, ki bo v četrtek 6. 5. 2010, prinesejo 
s seboj sezname. Dobili bodo še podrobnejša navodila o protestih.

K 2 
Ustanovil se bo šolski sklad za pomoč dijakom, ki ne morejo plačevati določenih 
obveznosti, povezanih s šolo oz. v sponzorska sredstva. Predstavnik dijakov v svetu šole 
Miha Pipan je povedal, da mora biti v odboru skalda en dijak. O kandidatu bomo še 
razmislili.

K 3
V petek 7. 5. 2010 bo v Ljubljani seja parlamenta DOS. Udeležil naj bi se je vsaj en dijak
naše šole. Najbrž bo to Polona Prosen ali Miha Grgič Jelen. Naslednji sestanek ŠDS bo v 
četrtek, 6. 5. 2010, 6. šolsko uro.

                                                                                        Predsednica ŠDS:
                                                                  Polona Prosen                 


