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Poročilo skupnega sestanka dijaških skupnosti  

SESGŠ, SG in STŠ Šolskega centra Kranj 

 

Kraj: Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolski center Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj 

Datum: 28. 11. 2017 

Namen: - predstavitev dela dijaških skupnosti 
- razprava o sodelovanju in skupnih projektih 
- predstavitev SESGŠ 

Prisotni učitelji: - Luka Zazvonil, mentor DS SESGŠ 
- Romana Debeljak, mentorica DS SG 
- Matic Podobnik, mentor DS STŠ 

 

Dijaške skupnosti (DS) treh srednjih šol Šolskega centra Kranj (ŠC Kranj) so izvedle skupni sestanek na 

Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli v torek, 28. 11. 2017, v času 6., 7. in 8. šolske ure.  

Skupnega sestanka so se udeležili predstavniki (predsedniki razredov ali/in njihovi namestniki) in 

mentorji dijaških skupnosti naslednjih šol: 

- Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola (SESGŠ),  

- Strokovna gimnazija (SG),  

- Srednja tehniška šola (STŠ).  

 

Namen sestanka je bila predstavitev dela vseh treh dijaških skupnosti, razprava o možnostih 

sodelovanja oz. skupnih projektih, predlogi in dogovor za izvedbo vsaj dveh skupnih projektov v 

šolskem letu, organizacija in izvedba športne tekme med šolami (STŠ+SG : SESGŠ) in predstavitev oz. 

ogled SESGŠ.  

 

I.)  Predstavniki oz. predsedniki šolskih dijaških skupnosti se v tekočem šolskem letu udeležijo vsaj ene 

seje parlamenta Dijaške organizacije Slovenije. 

Parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški predstavniški organ in je najvišji organ Dijaške 

organizacije Slovenije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov. Parlament tvorijo dijaške 

poslanke in dijaški poslanci, ki jih imenuje demokratično delujoče telo šolske dijaške skupnosti na 

posamezni srednji šoli. Poslance se imenuje za posamezno sejo parlamenta. Poslanci so predstavniki 

vseh slovenskih dijakinj in dijakov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Vsaka 

srednja šola s pravno subjektiviteto v Republiki Sloveniji oz. njena dijaška skupnost ima v parlamentu 

pravico do enega poslanca.  

II.)  Športna tekma med šolami ŠC Kranj. 

V sodelovanju z učiteljicami in učitelji športne vzgoje se bo izvedla športna tekma med šolami ŠC Kranj, 

in sicer STŠ+SG : SESGŠ. Tekma bi potekala v športni dvorani na Zlatem polju, predvidoma v zadnjem 

tednu pred zimskimi šolskimi počitnicami, 14. 2. 2018 (sreda) ali 15. 2. 2018 (četrtek),  predvidoma 

med 12h in 14h uro. 
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Na sestanku DS so bili predlagani naslednji športi: košarka, nogomet in plezanje. Učitelji športne vzgoje 

naj sestavijo športne ekipe in odločijo oz. določijo v katerih športih bi šole lahko izvedle prijateljsko 

medšolsko tekmovanje. Dogodek se fotografira in fotografije objavi na spletnih straneh ŠC Kranj. 

III.)  Božičkov tek. 

Predvidoma v četrtek, 21. 12. 2017, bo potekal Božičkov tek. Trasa teka bo potekala na relaciji ŠC Kranj 

– SESGŠ. Potek teka: 

- dijaki in učitelji STŠ+SG tečejo od ŠC Kranj do SESGŠ, 

- sprejem na SESGŠ, počitek in okrepčilo, 

- dijaki in učitelji STŠ+SG in SESGŠ tečejo od SESGŠ do ŠC Kranj, 

- sprejem na ŠC Kranj, počitek in okrepčilo,  

- dijaki in učitelji SESGŠ tečejo od ŠC Kranj do SESGŠ. 

Tek organizira učitelj Branko Vrečar, dipl. inž. el. (STŠ) v sodelovanju z mentorji DS. Dogodek se 

fotografira in fotografije objavi na spletnih straneh ŠC Kranj.  

IV.)  Skupni izdelki /storitve/projekti dijakinj in dijakov ŠC Kranj. 

Na sestanku DS je bilo predlagano, da bi dijakinje in dijaki različnih izobraževalnih programov oz. ekipe 

različnih šol med seboj sodelovali na skupnih projektih in tako drug drugemu nudili svoje znanje in 

storitve.  

IV.1)  Pitnik vode 

Dijaki/nje SESGŠ bi zgradili oz. postavili pitnika vode na območju SESGŠ in ŠC Kranj, dijaki/nje STŠ bi 

izvedli električno inštalacijo in pitnika vode osvetlili. 

IV.2)  Osvetlitev betonskih dreves 

Dijaki/nje SESGŠ so na območju SESGŠ zgradili betonska drevesa, dijaki/nje STŠ bi izvedli električno 

inštalacijo in betonska drevesa osvetlili. 

IV.3)  Pleskanje linij za parkirišča 

Dijaki/nje SESGŠ bi na območju ŠC Kranj popleskali linije oz. črte za parkirna mesta. 

IV.4)  Aplikacija za nudenje frizerskih storitev v sklopu praktičnega pouka 

Dijaki/nje STŠ in SG bi izdelali računalniško oz. info. aplikacijo za nudenje frizerskih storitev in 

rezerviranje termina v sklopu praktičnega pouka frizerskih storitev na SESGŠ. Izvajalec/ka frizerskih 

storitev in model bi se lahko slikala, fotografija bi se uredila in objavila na spletni strani za promocijo 

frizerskih storitev dijakinj oz. dijakov. 

V.)  Ogled SESGŠ. 

Predstavniki in mentorja DS SG in STŠ smo si v spremstvu predstavnikov in mentorja DS SESGŠ v dveh 

skupinah ogledali prostore SESGŠ; učilnice oz. delavnice praktičnega pouka, avlo, telovadnico, 

jedilnico in obiskali tudi del praktičnega pouka frizerskih storitev.  

 

Kranj, 5. 12. 2017                                                                                         mentorji DS 

                                                                                                                        


