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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI 

ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Kraj in datum: Avditorij ŠGV. 2. 12. 2021 

Trajanje: 45 min 

Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS 

PRISOTNOST 

Predstavniki: 1. a: Tisa Princes Ledinek, Neža Bucik 
 1. b: Vid Grižon, Tomaž Alojzi Kočar 
 1. c:  Sanja Miletić 
 2. a: Staša Berce, Jakob Lozej 
 2. b: Ambrož Paljk, Jana Muha 
 2. c: Evelin Bajc, Taja Stibilj 
 3. a: Jon Devetak, Tanja Kovačič 
 3. b: Tadej Vovk, Sara Skvarč 
 3. c: Ursula Usicco, Tonija Kobal 
 4. a: Lea Skočaj, Andraž Dimc 
 4. b: Luka Štrukelj, Špela Marc   

4. c: [Neopravičeno odsotni] 
Mentorica DS: Petra Rep 
 

DNEVNI RED 

Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika pretekle seje in potrditev dnevnega reda, 
2. Dan odprtih vrat 
3. Poročilo seje Parlamenta DOS, 
4. Škofijske majice in steklenice, 
5. Ekološki projekti. 
6. Razno  

 

OPIS 

K točki 1:  

Parlament je soglasno potrdil zapisnik druge redne seje in prve izredne seje ter dnevni red tretje 

izredne seje Parlamenta.  

 

K točki 2: 

Gospa Petra Rep je povzela dogajanje ob dnevu odprtih vrat in na kratko predstavila program. Le-

ta bo potekal na daljavo. Del bo v naprej posnet, v drugem delu pa bodo dijaki predstavljali šolo in 

dejavnosti na šoli.  

Gospa Petra je dijake spodbudila k aktivnemu vključevanju v pripravah in aktivnemu sodelovanju 

na sam  Dan odprtih vrat, 11. 12. 2021.  

 

K točki 3:  

Podpredsednica DS, Tonija Kobal se je udeležila Parlamenta DOS – Dijaške organizacije Slovenije. 

Na seji so govorili o tem da podpirajo idejo da bi maturantje ostali v šolah ne glede na 

epidemiološko sliko. Razpravljali so o prilagoditvah na maturi. Razpravljali so tudi o tem da bi se 

lahko v Sloveniji uvedlo Drive 16, kar pomeni da bi lahko začeli samostojno voziti že pri 16- ih 
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letih. Dijake so tudi spodbudili k pisanju poezij ter ustvarjanju. Za več podatkov in bolj podrobne 

opise se lahko dijaki obrnejo na Tonijo ali spremljajo spletno stran DOS.  

 

K točki 4:  

Natečaj za Škofijske majice in flaške se je podaljšal do 10. 12. 2021. Poleg tega pa smo že prejeli 4 

nove dizajne za majice med katerimi boste lahko izbirali oz. boste med razredi določiti enega ter 

ga podprli z glasom (v glasovanje lahko vključite že obstoječi motiv. Predstavniki razredov pa 

bodo prejeli tudi razpon barv med katerimi boste med razredi izbrali 3 barve. 

 

K točki 5:  

Pitje je na odgovornosti za vsakega posameznika. Šola nudi vodo, sok, čaj. Na dijaku/dijakinji pa 
je, da to izkoristi. Vsi vemo kakšni so sodobni ekološki problemi - plastika je med njimi. S tem, da 
ne rabimo toliko plastike lahko kot šola veliko pripomoremo-   

Dijake spodbujamo, da si sami prinesejo steklenico ali svoj kozarec.  
 
K točki 6: 
Ker je na seji zmanjkalo časa za razpravo se točka 6 – Razno prenese na naslednjo sejo 
Parlamenta. 
   
 

Jakob Lozej 
Tajnik DS 

Luka Štrukelj 
Predsednik DS 

Petra Rep 
Mentorica DS 

 

 


