
 

 

Sem Tina Hodnik, dijakinja tretjega letnika Gimnazije Celje - Center. V teh letih, ki sem jih 

preživela na naši šoli, sem poleg znanja in splošne razgledanosti največ pridobila z navezo 

stikov z ostalimi sovrstniki iz drugih slovenskih gimnazij v okviru dijaške organizacije 

Slovenije, dijaške sekcije kluba študentov občine Celje, kjer sem aktivna članica in preko 

kulturnega društva Škofja vas, s katerim tudi redno sodelujem.  

 

S svojo udeležbo in prisotnostjo na raznih izobraževanjih, delavnicah in projektih (nekatere 

od njih sem tudi sama vodila, kot je projekt Maraton znanja), sem skozi oči dijakinje, ki 

opazuje svoje vrstnike, okolico, družbo, razmere v katerih smo se znašli, ko smo  v moralni, 

finančni, gospodarski in ne vem več v kakšni krizi, prišla do spoznanja, da smo se mladi 

znašli v položaju, ko prihodnost za nas ni več obljuba ampak grožnja, ko prihodnost na 

sedanjost ne deluje več kot motivacija, ko živimo v absolutni sedanjosti, ko se mladi s 

prihodnostjo nočejo več obremenjevati, ko je za nas zahodnjake denar postal simbol generator 

vseh vrednot. Ne vemo več, kaj je lepo, dobro, sveto, pravično, resnično,...Vemo samo, kaj je 

uporabno in koristno. Zaradi tega spoznanja sem se odločila, da kandidiram za predsednico 

dijaške skupnosti Gimnazije Celje - Center.  S svojim delom in zagonom se bom zavzemala 

za to, da se bo upoštevalo mnenje mladih, da se bodo mladi čutili koristne, potrebne, da bo 

njihov glas prišel naprej, da bomo z vztrajnostjo našli pot, da izpolnimo svoje cilje, kar pa 

nam bo uspelo le tako, da se povežemo  tako gimnazijci, umetniki, kot tudi predšolska vzgoja, 

da se najdemo isto misleči, ki nas ni malo in na ta način postanemo slišni. Kajti mladi smo 

tisti, ki imamo največjo biološko in umsko moč, ki jo je potrebno uporabiti in izkoristiti. In to 

je moj cilj – prebuditi to željo po aktivnosti  in voljo v dijakih, kajti ostalo že imamo. 

 

In zaključila bom z mislijo znanega italijanskega filozofa Umberta Galimbertia: 

Tehnika omogoča razvoj, ne pa napredka. Napredek pa je kvalitativno izboljšanje življenja in 

komunikacije med ljudmi, kar bi se odražalo tudi v prepoznavnosti Gimnazije Celje - Center 

navzven. 
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