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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI 

ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Kraj in datum: Seja je zaradi epidemije potekala preko aplikacije Zoom, 21. 1. 2021, 10.50 

Trajanje: 20 min 

Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS 

PRISOTNOST 

Predstavniki: 1. a: [Neopravičeno odsotni] 

 1. b: [Opravičeno odsotni] 

 1. c: Evelin Bajc, Neža Lemut 

 2. a: [Opravičeno odsotni] 

 2. b: [Neopravičeno odsotni] 

 2. c: Ursula Usicco, Tonija Kobal 

 3. a: Lea Skočaj, 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 

Ostali prisotni:   Kristjan Biancuzzi, Predsednik Domske skupnosti ŠGV 

 

DNEVNI RED 

Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo iz Regionalnega posveta o izvedbi mature 

3. Natečaj za izbiro motiva Škofijske majice 

4. Delovanje Dijaške skupnosti v obdobju maj 2020-december 2020 

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, med drugim je omenil poročilo iz Regionalnega posveta o 

izvedbi mature (glej točko št 2.) in o delu Dijaške skupnosti v Adventnem času. Na zapisnik 2. 

redne seje Parlamenta ni bilo pripomb, bil je soglasno sprejet.  

 

K točki 2: Poročilo iz Regionalnega posveta o izvedbi mature 

Regionalnega posveta o izvedbi mature se je udeležil Domen Medvešček (4. a). Prav tako je 

zastopal našo regijo v nadaljnjih pogovorih na Zoom videokonferenci. Izpostavili so uresničljive 

in izvedljive predloge, ki so jih predstavili na spletnem srečanju, pri katerem so sodelovali tudi 

Ministrica za šolstvo, predsednik izpitnih komisij za poklicno in splošno maturo ter direktor RIC-

a. Predstavniki regij so predstavili svoja stališča in predloge. Odziv je bil pozitiven.  Uveden je bil 

10% bonus na nedosežene točke, pri ustnih izpitih je 15% ustnih vprašanj manj, pri eseju 

slovenščine lahko maturantje izberejo, o kateri knjigi izmed dveh bodo pisali, pri matematiki bo 

kalkulator dovoljen pri obeh polah, pri tujih jezikih pa bodo pri pisnem delu omogočene 

izbirnosti.  Seminarske bodo, ekskurzije le v primeru sproščanj, laboratorijskim vajam pri kemiji, 

biologiji in fiziki  bo določen  minimum. Zaenkrat so bili vsi dogovori sklenjeni le za maturo 
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2020/2021, prav tako pa so povabljeni tudi letošnji tretji letniki, da si v primeru ponovnega 

šolanja na daljavo v letu 2021/2022 poskušajo izboriti prilagojeno maturo.  Zaključil je, da so vse 

te spremembe velikodušne in so bile med maturanti pozitivno sprejete.  

 

K točki 3: Natečaj za izbiro motiva Škofijske majice 

Predsedujoči je povedal, da ni bilo sprejetega še nobenega predloga, zato je povabil dijake, da 

svoje predloge oddajo v spletni obrazec ali po elektronski pošti. Ti morajo seveda ustrezati 

pogojem, ki so bili že izpostavljeni. Rok za oddajo je podaljšan do konca februarja. V primeru, da 

letošnjega nakupa ne bo, bo motiv lahko uporabljen v naslednjem šolskem letu. 

Sklep: Predstavniki poročajte o tej točki v razredu in spodbudite dijake k sodelovanju.  

 

K točki 4: Delovanje Dijaške skupnosti v obdobju maj 2020-december 2020 

Dokument je priložen. Predsedujoči je izpostavil obisk Martina Goloba, predbožično 

obdarovanje in natečaj Škofijskih majic, ki še vedno poteka. Predsednik je povedal, da je 

zadovoljen z delom Dijaške skupnosti v času karantene. Na vprašanje gospe Petre Rep o 

nadaljnjem delu in gostih, je predsedujoči odgovoril, da je Dijaški dom povabil novega gosta, v 

primeru, da bi šola na daljavo še trajala, pa bo najverjetneje povabljen še kdo. O tem je potrebno 

še razmisliti.  

 

K točki 5: Razno: 

 

Svetopisemski maraton 

Predsednik Domske skupnosti Kristjan Biancuzzi je opisal potek Svetopisemskega maratona, ki 

ga organizirata Domska skupnost v sodelovanju z Dijaško skupnostjo. Povedal je, da bo maraton 

potekal 29. 1. 2021 ob 19.00 ter da bo trajal približno 1 uro. Prijavljeni bralci bodo dodatne 

informacije prejeli po elektronski pošti..  

Dijaška organizacija Slovenije 

DOS vabi na sodelovanje v odborih in aktivno sodelovanje pri organizaciji DOS-a. Za več 

informacij je Predsedujoči predlagal, da si dijaki ogledajo spletno stran organizacije.  1. februarja 

bo potekala naslednja seja Parlamenta DOS, ki se je bo udeležil tudi Podpredsednik DS in 

Predstavnik pri DOS Andraž Dimc. 

Sklep: Predsedniki poročajte o tej točki v razredu in povabite dijake k sodelovanju. 

Tajnica DS 
Tonija Kobal 

Predsednik DS 
Luka Štrukelj 

Mentorica DS 
Petra Rep 

 

 


