
ZAPISNIK 

2. seje Dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor - 29. 11. 2016, ob 13:40 

Dnevni red: 

1. Izvolitev tajnika 

2. Predlogi za spremembe statuta DS  

3. Predlogi za vključitev dijakov v delo DS 

4. Obravnava prošnje Dijaške skupnosti Maribor za oglaševanje njihovih dogodkov 

5. Razno 

1. Izvolitev tajnika 

Predsednik DS je za tajnika predlagal Samuela Plečka, ki se je strinjal z opravljanjem te funkcije. 

Drugih predlogov za kandidate ni bilo. Člani DS so soglasno izvolili Samuela Plečka za tajnika DS. 

2. Predlogi za spremembo statuta DS 

Predsednik DS je predlagal spremembo statuta, da bi bilo možno razrešiti predsednika razreda ter 

opisal pogoje za razrešitev.  

Ravnatelj šole je opomnil, da se mora statut podrejati pravilniku o delovanju razrednih skupnosti. Zato 

bodo s to točko nadaljevali na naslednji seji, ko se bo ugotovilo, kaj zahteva pravilnik. 

Samuel Plečko je izpostavil nekatere pomanjkljivosti statuta in naloge, ki jih DS ne izvaja, čeprav je to 

zapisano v statutu: 

 10. člen: "Redni sestanki se sklicujejo predvidoma enkrat mesečno." DS se je odločila, da se 

to pravilo iz statuta odstrani. 

 10. člen pravi, da mora DS napisati poročilo o realizaciji programa ter osnutek programa za 

naslednje šolsko leto. DS se je odločila, da se člen spremeni tako, da bo DS pisala le letno 

poročilo. 

 Statut ne predvideva funkcije tajnika, zato se je DS odločila, da se bo statut dopolnil. 

Definirali so naloge tajnika, ki se zapišejo v statut.  

Ravnatelj je predlagal, da se spremeni rok, do katerega je potrebno izvesti volitve za predsednika DS. 

DS je predlagala, da morajo biti volitve izvedene do 15. oktobra.  

3. Predlogi za večjo vključitev dijaške javnosti v delo ŠDS. 

Predsednik DS skupnosti je opomnil, da se bodo zapisniki sej objavljali na spletni strani šole. Prav 

tako je predlagal, da bi seje DS postale javno, s čimer se je strinjala tudi DS. Samuel Plečko je še 

predlagal, da se pravica o odločanju, če lahko na seji svoje mnenje zastopa nečlan DS, prenese iz 

članov na predsednika DS.   



Ravnatelj šole je povedal, da bo ustanovil komisijo za šolsko prehrano, katero bodo sestavljali tudi 

dijaki, preko katere bodo lahko ti vplivali na izboljšanje prehrane na šoli. Povedal je tudi, da če bo 

želela DS izvajati med dijaki anketo, da lahko svojo anketo priključi k anketi, ki jo šola izvaja vsako 

leto med dijaki.  

4. Obravnava prošnje Dijaške skupnosti Maribor (DSM) za oglaševanje njihovih dogodkov 

Predsednik DS je povedal, da je dobil prošnjo od DSM, če bi lahko na šoli oglaševali njihove 

dogodke. Dogodki bi se oglaševali na šolski spletni strani, na šolskem Facebook profilu in ostalih 

šolskih medijih. Nomi Hrast je podrobneje opisala delovanje DSM in povedala, da ima tudi naša šola 

pravico sodelovanja v njej.  

Predsednik DS je predlagal, da se zadolži osebo, ki bo skrbela za izbor oglasov ter njihovo objavo. 

Predlagal je Nomi Hrast, ki jo je sprejela tudi DS.  

5. Razno 

Predsednik DS je vprašal ravnatelja šole, kako napreduje projekt postavitve avtomatov za vročo vodo. 

Ravnatelj je povedal, da se ukvarja s tem, vendar da še ni uspel do konca preučiti situacije. Predlagal 

je tudi anketiranje dijakov, koliko bi jih avtomate uporabljalo in kje bi morali biti postavljeni.  

DS zanima, če bi bilo možno organizirati še kakšen ples na šoli. Ravnatelj je pojasnil, da je bilo nekoč 

veliko plesov, vendar so bili ukinjeni zaradi slabe udeležbe. Nomi Hrast je dodala, da bi lahko dodali 

še en ples v jesenski čas. DS je prosila predsednike razredov, da povprašajo po razredu, koliko dijakov 

je zainteresiranih za dodaten ples na šoli.  

Samuela Plečka je zanimalo, zakaj se ne bi do konca gradbenih del pred šolo, odklenila tudi vrata pri 

telovadnici, saj s tem ne bi bilo potrebno hoditi okoli šole. Ravnatelj je odgovoril, da se vrata ne smejo 

odkleniti, saj ni mogoče zagotoviti varnosti in kontrole ob morebitnem vstopu tujih ljudi.  

2. seja Dijaške skupnosti je bila zaključena ob 14:25. 

Prisotni: N. Kos Thaler, D. Lukič, G. Bedenik, T. Paar, M. Kulauzović, V. Volgemut, N. Hrast, N. 

Dvoršak, L. Govedič, V.Pirih, M. Veljković, G. Šerbinek, J. Paunović, M. Sernc, S. Plečko, L. 

Drožđek, M. Milec (namesto N. Kopajnik), S. Šetar  

Odsotni: A. Vujanković, B. Režonja, L. Pernek, Z. Arzenšek, A. Fras Pečlin, T. Kuster, A. Žel, P. 

Križman, N. Kolar, U. Kokot, M. Šijanec, A. Vilhelmina Verdnik 

Zapisnik zaključen: 2. 1. 2016 

Zapisal: Samuel Plečko  Predsednik Dijaške skupnosti: Luka Govedič 

 


