
ZAPISNIK

2. Redni sestanek Dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor, dne 16. 11. 2018

Dnevni red: 

1. Predstavitev statuta
2. Predlog o spremembi statuta
3. Predstavitev organizacijskega odbora
4. Predlog hoodijev
5. Predstavitev kulturnega maratona
6. Predstavitev prireditve Poskočno na maturo

Prisotnost članov Dijaške skupnosti je znašala 20 predstavnikov.

Predstavitev statuta

Predsednik šolske Dijaške skupnosti, Gašper Bedenik, je vsem navzočim članom skupnosti 
razložil statut. Poudarjena je bila odprtost skupnosti do širše javnosti.

Predlog o spremembi statuta

Predsednik šolske Dijaške skupnosti, Gašper Bedenik, je predlagal obravnavo dodajanja 
novega člena v statut. Člen bi člane Dijaške skupnosti kaznoval z odvzemom naziva 
predsednika razreda, če ne bi opravičeno obiskovali sej.

Predstavitev organizacijskega odbora

Predsednik šolske Dijaške skupnosti, Gašper Bedenik, je kratko in jedrnato predstavil nove 
člane organizacijskega odbora za kulturni maraton in pozval člane skupnosti in dijake za 
sodelovanje pri nabiranju idej.

Predlog hoodijev

Predsednik šolske Dijaške skupnosti, Gašper Bedenik, je predstavil projekt hoodijev za dijake 
druge gimnazije in prosil predsednike razredov, da se posvetujejo s svojimi sodijaki o 
lastnosti hoodijev. Dijaki lahko izbirajo med modro in črno barvo ter med malim in velikim 
napisom Druge.

Predstavitev kulturnega maratona

Profesor Beranič Senegačnik Gorazd je skupščini predstavil kulturni maraton, vsebino in 
predviden datum. Kulturni maraton je načrtovan za 5. 4. 2019, s pričetkom med 21. in 22. 
uro ter koncem v jutranjih urah.

Predstavitev prireditve Poskočno na maturo



Profesor Beranič Senegačnik Gorazd je skupščini predstavil Poskočno na maturo. Predstava 
bo potekala 24. 5. 2019 ob 21. ali 22. uri. Izvedena bo anketa na kateri bodo dijaki lahko 
izbirali med skupinami MI2 in Vlado Kreslinom & Mali bogovi. Skupščina je tudi obravnavala 
lanske incidente. Lanska predsednica, Mila Kotnik, predsednik šolske Dijaške skupnosti, 
Gašper Bedenik, in profesor Beranič Senegačnik Gorazd so izpostavili problematiko bruhanja 
in prosili dijake, da na predstavitvah ne bruhajo v avli.
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