
Sem Pika Prosenik, dijakinja drugega letnika strojne šole, in prihajam iz 
Trebnjega. Zase lahko rečem, da sem organizirana, dobrosrčna in odločna. Nikoli 
mi ni težko poveda� svojega mnenja. Rada imam delo v skupini, saj menim, da 
več idej doprinese k boljšemu rezultatu. Vedno najdem čas za svoje prioritete. 
Če je le mogoče, bom postorila in ugodila drugim. Zanima me veliko stvari, ki bi 
jih rada počela v življenju, zato sem izbrala strojno šolo. Rada pojem, kuham, se 
gibljem in berem. 

Pika Prosenik
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Srednja strojna 
šola

Sem Jan Kastelec, dijak drugega letnika tehniške gimnazije. Prihajam iz Novega 
mesta in imam poleg odličnih ocen tudi diabetes �pa 1.  Dvakrat tedensko se 
udeležim plesnih vaj. Plešem standardne in la�nsko ameriške plese. V prostem 
času se najraje družim s prijatelji in delam na različnih projek�h v garaži. 
Občasno se zapeljem s svojim mopedom. Menim, da sem dobra izbira za člana 
Sveta Šolskega centra Novo mesto, ker sem odgovorna oseba in me tako delo 
veseli in zanima. Zagotavljam vam, da bom svoje obveznos� opravljal vestno in 
si bom prizadeval za uresničitev pobud, ki bodo ustvarjale pozi�vno in 
vzpodbudno okolje za vse dijake Šolskega centra Novo mesto.

Jan Kastelec
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Srednja elektro šola 
in tehniška gimnazija 



Sem dijakinja tretjega letnika, smer predšolska vzgoja. Zase bi rekla, da sem 
komunika�vna oseba, ki s svojo pozi�vno energijo poskuša naredi� svet lepši. 
Moja prva strast je glasba. Pojem v dveh skupinah in tudi solo ter igram dva 
instrumenta. Najbolj pa uživam v druženju s prijatelji in raziskovanju sveta 
znanos�. 

Aleša Novak
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Srednja gradbena,
lesarska in

vzgojiteljska šola

Sem dijakinja drugega letnika zdravstvene nege. Po končani srednji  zdravstveni 
šoli si želim posta� fizioterapevtka, saj menim, da bi kot ak�vna športnica, ki 
trenira atle�ko, lažje sodelovala s poškodovanimi športniki. Sem disciplinirana, 
vztrajna, komunika�vna in empa�čna oseba. Kot predsednica oddelka sem že v 
prvem letniku dobro spoznala življenje in delovanje šole, v letošnjem šolskem 
letu pa sem postala predsednica Dijaške skupnos� Srednje zdravstvene in 
kemijske šole. V lanskem šolskem letu sem sodelovala pri pripravi prve šolske 
TV-oddaje Center dogajanja in bila voditeljica oddaje. Povezovala sem e-
zaključno prireditev s predajo ključa, šolo pa sem predstavljala in propagirala na 
dnevu odpr�h vrat. S svojim delom ter sodelovanjem želim prispeva� k ugledu 
in prepoznavnos� šole in šolskega centra.

Klara Ostojić
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Srednja zdravstvena
in kemijska šola
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