
Sežana, 24. 9. 2020 

Prvo zasedanje dijaške skupnosti v šolskem letu 2020/2021 

Na pobudo ravnatelja je bil 24. 9. 2020 ob 10:50 v predavalnici sklican prvi 

sestanek dijaške skupnosti v šolskem letu 2020/2021. 

Točke dnevnega reda: 

1. Volitve mentorja dijaške skupnosti 

2. Volitve za novega predsednika dijaške skupnosti 

3. Volitve predstavnikov programov, ki se izvajajo na naši šoli 

4. Izvedba volitev za predstavnika v svetu zavoda 

5. Naročanje šolskih hoodijev 

6. Pustovanje 

Obravnavane točke: 

1. Volitve mentorja dijaške skupnosti 

Za mentorstvo dijaške skupnosti je bila predlagana prof. Vasilija Valečič. 

Ob glasovanju je prejela 100% podporo. 

2. Volitve za novega predsednika dijaške skupnosti: 

Dosedanji predsednik dijaške skupnosti bo položaj zapustil zaradi 

obveznosti v povezavi z maturi. Bili so trije kandidati, ki so prejeli 

naslednje procente glasov: 

 Illia Moshko, dijak 3. Letnika gimnazije je prejel 0%; 

 Aneja Babuder, dijakinja 3. Letnika aranžerskega tehnika je prejela 

0%; 

 Vid Sila, dijak 2. Letnika gimnazije je prejel 100%. 

3. Volitve predstavnikov programov, ki se izvajajo na naši šoli: 

Volili smo tudi predstavnike vseh treh programov, ki se  izvajajo na naši 

šoli. Izvolili smo: 

 Jakob Zudek, ki je dijak 3. Letnika ekonomskega tehnika in je postal 

predstavnik tega programa s 100% podporo; 

 Illia Moshko je kot dijak 3. Letnika gimnazije s 100% podporo 

postal predstavnik gimnazijskega programa; 

 Nauzika Scocchi ki je kot dijakinja 4. Letnika aranžerskega tehnika 

postala predstavnika tega programa s 100% podporo. 

4. Izvedba volitev za predstavnika v svetu zavoda: 



Sežana, 24. 9. 2020 

Na podlagi pravil po katerih deluje šola moramo izvesti volitve za 

predstavnika v svetu zavoda. Govora je bilo o izvedbi glasovanja in 

sestavljena je bila tudi komisija za štetje glasov. Glasovanje bo 

predvidoma izvedeno v tednu med 5. 10 in 9. 10. 2020. 

5. Naročanje šolskih hoodijev: 

Zbirali smo predloge v povezavi z dizajnom šolskih hoodijev. 

6. Pustovanje: 

Predstavnikom prvih letnikov je bil predstavljen koncept tradicionalnega 

pustovanja na šoli. O podrobnostih izvedbe še ne razmišljamo, zaradi 

spreminjajoče se epidemiološke slike in z njo povezanih varnostnih 

ukrepov. 

 


