
 

 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI 
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Kraj in datum: Seja je zaradi epidemije potekala preko aplikacije ZOOM, 30.11.2020, 13.15 

Trajanje: 27 min 
Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS 

PRISOTNOST 
Predstavniki: 1. a: Staša Berce, Primož Krapež 

1. b: Jakob Lozej, Ambrož Paljk  
1. c: Evelin Bajc, Neža Lemut 
2. a: Anamarija Tratnik, Jon Devetak 
2. b: Sara Skvarč, Tadej Vovk 
2. c: Ursula Usicco, Tonija Kobal 
3. a: Hana Furlan, Andraž Dimc 
3. b: Špela Marc, Luka Štrukelj 
3. c: Lana Pizzoni, Matija Maiti 
4. a: Domen Medvešček, Aljaž Novak 
4. b: Eva Kovšca, Filip Petrovič 
4. c: Lucija Štremfelj, Andreja Tomažič 

Mentorica DS: Petra Rep 
 
DNEVNI RED 
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo iz prve redne seje DOS 
3. Poročilo iz Regionalnega posveta o izvedbi mature 
4. Aktivnosti Dijaške skupnosti v adventnem času 
5. Razno 

 

OPIS 
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda 
Dnevni red, predlagan s strani predsedstva, je bil soglasno sprejet. Predsedujoči je povzel             
vsebino zapisnika prejšnje seje. Na zapisnik 1. redne seje Parlamenta ni bilo pripomb, bil je               
soglasno sprejet.  
 
K točki 2: Poročilo iz prve redne seje DOS 
Podpredsednik Dijaške skupnosti Andraž Dimc je povzel vsebino seje DOS, ki je potekala 28. 9.               
2020 v Ljubljani. Na seji so ponovno izvolili predsednico Majo Kalin, govorili so o tematikah, kot                
so: srednješolska olimpijada, DOS na poti in o nošenju mask med poukom. Pri slednji temi je bilo                 
veliko različnih mnenj. Prišli so do skupnega odgovora, da je potrebno počakati na nadaljnje              
odločitve ministrstva. Dodal je, da DOS organizira posvete o maturi, ugotovitve pa bodo             
predstavljene na državni ravni. 
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K točki 3: Poročilo iz Regionalnega posveta o izvedbi mature 
Regionalnega posveta o izvedbi mature se je udeležil Domen Medvešček (4. a). Povedal je, da so                
bila mnenja različna, a so vseeno izoblikovali več predlogov, npr. zmanjšanje normativov za             
laboratorijske vaje/ekskurzije pri GEO, ZGO, FIZ, BIO, KEM, uvedba izbirnostnih tematik na            
maturi podobno kot pri FIZ, SOC, BIO, podaljšan čas pisanja, prilagoditev 2. ocenjevalnega             
obdobja (je že bilo doseženo) in izločitev enega literarnega dela pri SLO in ANG. Zbrane predloge                
bodo predstavili na državni ravni. Predstavnik naše regije bo dijak ŠGV, Domen Medvešček             
(4.a).  
Predsedujoči je izpostavil temo o izenačitvi mature. Pri tem se je oglasilo več dijakov, ki so trdili,                 
da so v različnih medijih slišali o tem, da ministrstvo ne bo vztrajalo pri tem predlogu. Mentorica                 
ga. Petra Rep je dodala, da ravnatelj trdi drugače in sicer, da ministrstvo predloga ni ovrglo.                
Podprl jo je predsednik DS z odgovorom, da tudi pomočnik ravnatelja, prof. Grahor, trdi, da               
predlog ni bil zavržen, temveč je bil posredovan v parlament RS. Predsedujoči je predstavil              
pobudo, ki jo je v povezavi s to temo prejel iz Dijaške skupnosti gimnazije Velenje in dodal, da se                   
predsedstvo strinja z vsebino pobude in jo je tudi tudi podprlo. 
 
K točki 4: Adventni čas 
Predsedujoči je povedal o dogodkih, ki jih organizira DS v adventnem času. Med njimi so               
adventni koledar, anonimno obdarovanje in neobvezno video-srečanje z Martinom Golobom. Vse           
dijake je lepo povabil k sodelovanju. Vabilo s potrebnimi informacijami in povezavami so dijaki              
prejeli preko elektronske pošte. 
Sklep: Predstavniki poročajte o teh aktivnostih v razredu.  

 
K točki 5: Razno: 
Škofijske majice in logotip 
Predsedujoči je potrdil, da bodo tudi letos naročene škofijske majice in na novo steklenice. Ob               
tem je še pozval, da bi organizirali natečaj za nov logotip, ki bi potekal med počitnicami. Predlog                 
o natečaju za nov logotip je bil soglasno sprejet.  
Sklep: Pripravi se natečaj za izbiro novega motiva majic in steklenic. 
 
Športna vzgoja 
Aljaž Novak (4. a) je izpostavil prekomerno zahtevnost športne vzgoje na naši šoli, Lucija              
Štremfelj (4. c) pa je dodala, da s tako zahtevnostjo samo spodbudijo dijake k izgubi motivacije.                
Ga. Petra Rep je nato odgovorila, da bo o tem govorila  z za to odgovornimi. 
Dijaško sejo je predsedujoči zaključil z voščilom za mesec december in željo po tem, da se kmalu                 
vse vrne v normalno stanje.  
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