
Z A P I S N I K 

4. seje Dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor, dne 1. 3. 2017, ob 13:40 

 

Dnevni red: 

1. Kulturni maraton 
2. Razredne fotografije 

 

1. Kulturni maraton 

Gorazd Beranič Senegačnik je članom ŠDS razdelil program Kulturnega maratona, ga predstavil in 
povedal, da je že skoraj dokončan, doda se lahko še kakšna manjša stvar v terminih 22:00 – 0:00 in 
2:00 – 2:30. Luka Govedič je predlagal dva DJ-ja, Filipa Polnerja in Gregorja Cafa, vendar je prof. 
Beranič podvomil v interes dijakov zaradi prenasičenosti z glasbo. Sara Šetar je predlagala, da bi se 
izvedel kviz, v katerem bi dijaki osvojili nagrade. Ravnatelj šole jo je dopolnil, da bi se lahko za 
spodbudo udeležbe nagrajevalo število članov tekmovalne ekipe. Kot še eno možnost za aktivnost je 
predlagal tombolo.  

Gorazd Beranič Senegačnik je povedal, da bodo letos karte za 2 evra dražje zaradi večjih stroškov pri 
najemu glavnega izvajalca, Siddharte. Poudaril je, da bo možen vstop na prireditev le z vstopnico in 
dijaško izkaznico. Pojasnil je način pobiranja denarja po razredih za nakup vstopnic in kje bodo lahko 
ostali kupili vstopnice – v pisarni EST. Ravnatelj šole je izpostavil, da je Kulturni maraton dogodek, ki 
presega naloge šole in je zato prosil, da dijaki v času prireditve ne povzročajo hrupa v okolici šole ter 
da v šolo ne prihajajo pod vplivom različnih substanc. Nejc Kolar je opozoril, da ekipa EST-ja potuje 
dan po Kulturnem maratonu v London. Ravnatelj mu je pojasnil, da so odhod že zamaknili za en dan. 
Nejca Kolarja je zanimalo tudi, do kdaj bo možen vstop na prireditveni prostor in Gorazd Beranič 
Senegačnik mu je odgovoril, da bo možen vstop ves čas v času prireditve.  

2. Razredne fotografije 

Člani ŠDS so povedali, da razredne fotografije že več let niso kvalitetne. Pogostno so zrnate, osebe ob 
robu fotografij so razvlečene, letos pa je na njih vse barve prehajale v zeleno. Samuel Plečko je 
prinesel primer slabo razvite fotografije, ki si jo je tudi ogledal Toni Klis. Ravnatelj se je odločil, da 
naj člani ŠDS zberejo slabe fotografije in jih z obrazložitvijo pošljejo Luku Govediču ali ravnatelju, ki 
jih bo reklamiral.  

 

Seja Dijaške skupnosti je bila zaključena ob 14:15. 

 

Prisotni: A. Vujanković , N. Kos Thaler, D. Lukič, G. Bedenik, G. Šerbinek, A. Fras Pečlin, J. 
Ponudič, M. Sernc, T. Kuster, A. Žel, L. Ivanuša, N. Novak, V. Volgemeut, N. Hrast, L. Govedič, N. 
Kolar, S. Plečko, L. Drožđek, N. Kopajnik, S. Šetar 



Odsotni: B. Režonja, L. Pernek, T. Paar, Z. Arzenšek, V. Pirih, M. Veljković, N. Dvoršak, U. Kokot, 
M. Šijanec, A. Vilhelmina Verdnik 

Povabljeni: mag. Ivan Lorenčič, prof. Gorazd Beranič Senegačnik, prof. Toni Klis 

Zapisnik zaključen: 3. 4. 2017 

 

Zapisal:        Predsednik Dijaške skupnosti:  

Samuel Plečko         Luka Govedič 

 

                                   

 


