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ZAPISNIK 2 . REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Kraj in datum: Vipava, 15.10.2021
Trajanje: 45 minut
Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS
PRISOTNOST
Predstavniki: 1. a: Tisa Princes Ledinek, Neža Bucik
1. b: Vid Grižon, Tomaž Alojzij Kočar
1. c: Sanja Miletić, Živa Jermol
2. a: Staša Berce, Jakob Lozej
2. b: Jana Muha, Ambrož Paljk
2. c: Evelin Bajc, Nika Mravlja
3. a: Jon Devetak, Tanja Kovačič
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
Mentorica DS: Petra Rep
Ostali prisotni: Jurij Kočar (4.b) in Tomaž Jereb (3.b) – predstavnika Odbora za organizacijo
medrazrednega turnirja
DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika pretekle seje in potrditev dnevnega reda
Glasbeni večer DS
Analiza Tedna brez plastičnih lončkov
Škofijske majice in steklenice
Poročilo seje Parlamenta DOS
Medrazredni športni turnirji
Razno

OPIS
K točki 1:
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
Predsedstvo je predlagalo širitev dnevnega reda s točkama Poročilo s seje Parlamenta DOS in
Medrazredni športni turnirji. Parlament je predlagani dnevni red potrdil.
K točki 2:
Dijaška skupnost ima v načrtu, da bi letos na šolo povabili A-bend. To je Slovenski bend, ki izvaja
novodobno krščansko glasbo. Podpredsednica DS Tonija Kobal je predlagala, da bi lahko z Abendom sodeloval pevski zbor ŠGV. Glede tega se nismo še dokončno odločili, saj bi za to
potrebovali potrditev zborovodje.
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K točki 3:
Člani Parlamenta so podali pozitivno mnenje na Teden brez plastičnih lončkov in na željo, da se
plastične lončke povsem ukine.
Sklep:
Glede na evalvacijo Tedna brez plastičnih lončkov smo sklenili, da se plastične lončke ukine. Sklep
začne veljati po jesenskih počitnicah (2. 11. 2021).
K točki 4:
Predsedujoči je predstavil nadaljevanje projekta Škofijske majice in flaške. Temu bi se dodalo
tudi maske in kratke majice. Če bodo puloverji različne barve, bo tudi cena višja.
Sklep:
Dijaška skupnost bo razpisala natečaj za izbiro novega motiva omenjenih izdelkov.
Rok za oddajo izdelkov je 30. 11. 2021 (z možnostjo podaljšanja). Svoje prispevke lahko dijaki
oddajo na elektronski naslov dijaska.skupnost@sgv.si.
K točki 5:
Predstavnica DS v Parlamentu DOS Tonija Kobal je podala poročilo 1. redne seje Parlamenta DS
v letošnjem šolskem letu.
Poročala je, da je bilo podano poročilo o delu Predsedstva v iztekajočem mandatu. Prestavili so
se kandidati za novo predsedstvo. Za predsednik DOS je bil izvoljen Simon Trussevich.
K točki 6:
V naslednjih tednih se bodo začeli odvijati medrazredni športni turnirji v nogometu.
Turnirji bodo potekali ločeno tako skupinsko kot tudi glede na odmor. Sodnike bo določil odbor.
Udeležba se zaradi zdravstvenih razmer pogoji s pogojem P in C (cepljen in/ali prebolel). V
prvem delu turnirja mora igrati tudi dekle.
Porajalo se je tudi vprašanje, ali bodo na turnirjih smeli sodelovati tudi navijači. O tem se bo
predsednik DS posvetoval z vodstvom šole.
Dijaka Jurij Kočar (4.b) in Tomaž Jereb (3.b) sta predstavila program Odbora za medrazredne
turnirje. Parlament je sprejel letni program odbora in ustavni akt za začetek delovanja odbora.
Za več informacij se obrnite na Jurija Kočarja.
Skupine za turnirje so sledeče (glede na žreb, opravljen na seji):
Skupina A
1.a
4.c
4.a

Skupina B
1.b
4.b
1.c

Skupina C
2.b
2.a
2.c

Skupina D
3.c
3.a
3.b

Pravila tekmovanja in načrt turnirja bosta priložena zapisniku.
K točki 7:
- Maturanti dijake pozivajo k zbiranju starega papirja. Le-to poteka v pokriti garaži pri vhodu v
šolo.
- Odbor za Miklavževanje opominja, da je potrebno posnetke oddati do 15. 11. 2021 na
elektronski naslov lukastrukelj@outloo.com.
- Dijaških dnevnikov šola ne bo tiskala, pripravljeni bodo v digitalni obliki. Je pa bilaizražena želja
po manjšem številu tiskanih kopij, ki bi jih dijaki lahko vzeli. Ravnatelj je idejo podprl.
- 3.b je izrazil nezadovoljstvo, saj pouk nemščine poteka v učilnici umetnosti, ki je za pisanje manj
primerna. Ravnatelj je pregledal možnosti, ampak je zaradi zasedenosti učilnic menjava težko
izvedljiva.
Jakob Lozej
Tajnik DS

Luka Štrukelj
Predsednik DS

Petra Rep
Mentorica DS

