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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Kraj in datum: Vipava, 28. 9. 2021
Trajanje: 45 minut
Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS
PRISOTNOST
Predstavniki: 1. a: Tisa Princes Ledinek, Neža Bucik
1. b: Vid Grižan, Tomaž Alojzi Kočar
1. c: Sanja Miletić, Živa Jermolj
2. a: Rebeka Hauptman, Staša Berce
2. b: Ambrož Paljk, Jana Muha
2. c: Evelin Bajc, Nika Mravlja ( menjava za Tajo Stibilj)
3. a: Jon Devetak, Tanja Kovačič ( menjava za Anamarijo Tratnik)
3. b: Tadej Vovk, Sara Skvarč
3. c: Ursula Usicco, Tonja kobal
4. a: Lea Skočaj, Andraž Dimc
4. b: Luka Štrukelj, Špela Marc
4. c: Lana Pizzoni, Matija Maiti
Ostali prisotni: g. Alojz Grahor (pomočnik ravnatelja), ga. Nadja Ušaj Pregeljc in Jurij Krnel (4.a; k
točki 8)
Mentorica DS: Petra Rep
DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Popis članov parlamenta
Pregled zapisnika pretekle seje in potrditev dnevnega reda
Predstavitev delovanja Dijaške skupnosti in Parlamenta DS
Delovni načrt za šolsko leto 2021/22
Škofijske majice in steklenice
Teden brez plastičnih lončkov
Glasbeni večer DS
Glasbena skupina
Razno

OPIS
K točki 1:
Popis članov Parlamenta je potekal gladko brez težav. Prve seje so se udeležili vsi člani oz.
njihove zamenjave.
K točki 2:
Zapisnik prejšnje seje je bil pregledan brez pripomb, dnevni red pa je bil potrjen prav tako brez
pripomb.
K točki 3:
Predsednik je predstavil delovanje Dijaške skupnosti in Parlamenta DS. Predstavil je glavne
naloge in cilje DS.
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Predstavil je naloge članov Parlamenta: vestno in odgovorno udeleževanje in sodelovanje na
sejah ter pri delu Dijaške skupnosti. Obnovil je pravila demokratične razprave. Predstavitev
delovanje Dijaške skupnosti in Parlamenta DS je bila podprta s strani vseh predstavnikov.
K točki 4:
Predsedujoči je povedal, da se bo letošnji letni načrt izoblikoval in dopolnjeval po potrebi čez
celotno šolsko leto, predvsem zaradi negotove situacije glede koronavirusa.
K točki 5:
Predsedstvo DS podpira nadaljevanje tradicionalnega in uspešnega projekta, ki ga izvajamo že
nekaj let.
Glede projekta škofijske majice in flaške so dijaki predlagali naslednje: Evelin Bajc iz 2.c je
predlagala da bi uvedli kratke majice ter da bi imeli na razpolago več barv majic. Sara Skvarč iz
3.b je predlagala da bi v letošnjem letu na novo izoblikovali dizajn majic, Tadej Vovk iz 3.b pa je
predlagal da bi na šoli izpeljali projekt škofijske maske in dežniki.
Predsedstvo DS je podprlo ideje s pogoji da bi barve majic omejili na tri oz. dve barvi, da bi se za
renovacijo dizajna izbralo na natečaju. Glede projekta škofijske maske in dežniki pa zaradi
časovne stiske še nismo prispeli do neke zaključne misli.
K točki 6:
Projekt teden brez plastičnih lončkov, ki naj bi potekal od 4. 10. do 8. 10. Predstavniki so
predlagali celo ukinitev plastičnih lončkov. Predsedstvo predlaga, da bi do ukinitve prišli
postopoma (na primer vsak drugi teden brez lončkov). Izpostavljena je bila problematika glede
prekomernega natakanja soka, v primeru, da bi dijaki uporabljali svoje steklenice. Parlament se
bo po končanem preizkusnem tednu ponovno sestal in pregledal možnosti za nadaljevanje
projekta.
K točki 7:
Zaradi časovne omejitve točke 7 nismo obravnavali, predsedstvo se je odločilo da se točka
prestavi na naslednjo sejo.
K točki 8:
Med potekom seje je bila tudi s strani dijaka predstavljena ideja oz. dejavnost , ki se na šoli že
izvaja in sicer šolski bend. Bend sestavljajo dijaki in trenutno ne sprejemajo novih članov. O vseh
novostih bodo Parlament sproti obveščali.
K točki 9:
Zaradi časovne omejitve prav tako nismo obravnavali točke 9 oz. točko razno.
Jakob Lozej
Tajnik DS

Luka Štrukelj
Predsednik DS

Petra Rep
Mentorica DS

