POROČILO DELA
Dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor za leto 2016/2017
Dijaška skupnost II. gimnazije Maribor se je v šolskem letu 2016/2017 sestala osem krat (7
rednih in ena ustanovna seja). Ustanovno sejo je sklical profesor Toni Klis na pobudo
ravnatelja Ivana Lorenčiča, tretja in četrta seja pa sta bili sklicani na pobudo profesorja
Gorazda Beraniča Senegačnika. Vse seje razen 6. so bile sklepčne.

1. CILJI DIJAŠKE SKUPNOSTI
Luka Govedič, predsednik DS, si je ob izvolitvi zastavil naslednje teme in cilje, ki bi jih
obravnavala in uresničila DS:
-

-

-

Sprememba statuta DS, ki bi omogočal lažje in učinkovito delovanje DS: definiranje
tajnika DS in njegovih nalog, možnost razrešitve člana DS, omogočanje javnih sej DS,
učinkovito obveščanje dijakov o delovanju DS, ponovno definiranje nalog DS.
Postavitev nadomestkov za avtomate za pijače na šoli: po zakonski prepovedi
avtomatov za napitke na šolah, najti nadomestke avtomatov, ki jih zakon ne zajema.
Izpolnjevanje predlogov dijakov, ki sicer težje pridejo do vodstva šole.
Večja dejavnost vseh dijakov v delovanju DS: Dijake se boljše obvešča o delovanju
DS, prav tako pa se jim omogoči sodelovanje v DS ter intenzivnejšo obravnavo
njihovih mnenj in predlogov.
Dodaten šolski ples: DS organizira še en dodaten šolski ples v mesecu decembru.

2. PREDLOGI DIJAŠKE SKUPNOSTI
Člani DS so na sejah podali le en predlog. Ta se je nanašal na možnost reklamacije razrednih
fotografij, za katere se je ugotovilo, da so slabo izdelane.
Člani DS so predlagali, da bi se za informatorja g. Šenka zbiral denar in bi se mu ta podaril
kot darilo.

3. ZADOLŽITVE DIJAŠKE SKUPNOSTI
DS je morala obravnavati Poročilo o delu šole za šolsko leto 2015/16 in Letni delovni načrt
šole za šolsko leto 2016/17.
DS je bila zadolžena, da ureja in posreduje oglase o dogodkih Dijaške skupnosti Maribor. Za
njihovo objavljanje na šoli je bila zadolžena Nomi Hrast.
Profesor Gorazd Beranič Senegačnik je zadolžil DS, da pomaga pri organizaciji Kulturnega
maratona ter zadolžil predstavnike DS, da zberejo naročila kart in denar.

4. URESNIČEVANJE CILJEV, PREDLOGOV IN ZADOLŽITEV
Dijaška skupnost je uspešno dopolnila in spremenila statut DS. V njem je definirala delo
tajnika, naložila nove obveznosti predsedniku DS v zvezi s povabilom dijakov na sejo DS in

obveščanjem dijakov o dogajanju na sejah DS. Prav tako je s statutom naredila seje javne in
združila poročilo o letnem delu ter osnutek programa za naslednje leto v en dokument.
Vodstvo šole se je zavzelo za ureditev možnosti, da bi si lahko dijaki pripravili kavo in čaj,
zato se DS ni več ukvarjala s to temo. Ker vodstvo šole kasneje ni storilo nič, je predsednik DS
kontaktiral ponudnika za avtomate z vročo vodo in vodstvu šole predal nadaljnja pogajanja.
Predsednik DS je prejel nekaj predlogov dijakov in jih je posredoval vodstvu šole.
DS je sprejela tri ukrepe, s katerimi je omogočila dijakom boljše vključevanje v svoje delo. S
spremembo statuta so seje DS postale javne, kar omogoča, da jih lahko dijaki spremljajo v
živo. Prav tako je bil poenostavljen postopek dovoljevanja dijakom sodelovanja na sejah.
Njihovo sodelovanje na sejah mora sedaj potrditi le predsednik DS in ne celotna DS. DS je
predsedniku DS z dopolnitvijo statuta naložila obveznost, da obvešča dijake o dogajanju na
sejah DS. Predsednik in tajnik sta skrbela, da so bili povzetki sej in zapisniki objavljeni na
šolski spletni strani in na šolskem Facebook profilu.
DS je sprejela sklep, da se bo v mesecu juniju organiziral še en šolski ples. O sklepu je bil
obveščen tudi ravnatelj šole in se je z njim strinjal. Ples v juniju ni bil izveden, zato bo morala
DS naslednje šolsko leto odločneje pristopiti k organizaciji dodatnega plesa na šoli. Naslednja
priložnost za ples je v sredini oktobra.
Na pobudo članov DS je ravnatelj dovolil, da se reklamirajo slabo izdelane razredne
fotografije. Predstavniki razredov so bili zadolženi, da reklamacije posredujejo ravnatelju ali
predsedniku DS. Predsednik DS je prejel nekaj reklamacij in oškodovane napotil k vodstvu
šole.
Člani DS so se strinjali, da se bo na šoli zbiral denar za informatorja g. Šenka kot darilo ob
upokojitvi. Predstavniki razredov so obvestili razrede, Vita Volgemut pa je s pomočjo 3.E
prevzela zbiranje denarja med dijaki. Denar med četrtimi letniki je zbiral Samuel Plečko, saj
četrti letniki na šoli niso imeli več pouka. Zbralo se je 730 evrov. Zadnji šolski dan, 23.6., je DS
organizirala zabavo v avli šole, na kateri so se dijaki poslovili od g. Šenka in mu podarili zbrani
denar.
Ravnatelj Ivan Lorenčič je predstavil Poročilo dela šole za šolsko leto 2015/16 in Letni delovni
načrt šole za šolsko leto 2016/17. Predstavniki DS niso imeli pripomb o vsebini dokumentov.
DS je določila Nomi Hrast, da posreduje dijakom oglase o dogodkih Dijaške skupnosti
Maribor. Nomi Hrast je prejela en oglas, ki ga je tudi posredovala dijakom.
DS je pod vodstvom profesorja Gorazda Beraniča Senegačnika dokončno izoblikovala
program za Kulturni maraton. Člani DS so prejeli vse informacije o dogodku in so jih tudi
posredovali v svoj razred. Prav tako so predstavniki razredov zbrali naročila vstopnic in
denar, ga odnesli v računovodstvo ter razdelili karte v razredu.

5. PREDLOGI ZA NASLEDNJE LETO
DS naj resneje pristopi k organizaciji drugega šolskega plesa. Vodstvo šole je postavilo jasne
pogoje: za ples v sredini oktobra mora biti najkasneje do 20. septembra vsaj 10 ljudi v
dogovoru s prof. Tamaro Mithans pripravljenih organizirati ples.

DS naj pomaga vodstvu šole pri postavitvi avtomatov za vročo vodo.

Maribor, 16.6.2017
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