Dijaška skupnost Škofijske gimnazije Vipava
Škofijska gimnazija Vipava
Goriška cesta 29
5271 Vipava

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE
VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Kraj in datum: Vipava 13. 1. 2022
Trajanje: 45 min
Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS
PRISOTNOST
Predstavniki:

1. a: Tisa Princes Ledinek, Neža Bucik
1. b: Vid Grižon, Tomaž Alojzij Kočar
1. c: [Neopravičeno odsotni]
2. a: 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: [Neopravičeno odsotni]
4. b: Luka Štrukelj, Špela Marc
4. c: [Neopravičeno odsotni]

Mentorica DS: Petra Rep
Ostali prisotni: Jurij Kočar, vodja odbora za medrazredne turnirje
DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika pretekle seje in potrditev dnevnega reda,
Poročilo Odbora za organizacijo medrazrednih turnirjev,
Projekt Škofijske majice in steklenice,
Razno

OPIS
K točki 1:
Na zapisnik tretje redne seje in dnevni red tretje redne seje ni bilo pripomb in sta bila
soglasno potrjena.

K točki 2:
Turnirji so zaenkrat prekinjeni zaradi slabe epidemiološke slike. Vodja odbora, Jurij Kočar
(4.b) je podal poročilo dosedanjega dela odbora. Ostalo pa je še 6 tekem do konca
skupinskih dela turnirja ter še 12 tekem do konca samega turnirja. Ko se bo turnir
nadaljeval, bodo tekme potekale na enak način kot do sedaj - deljene na dva odmora.
Jurij Kočar je podal tudi pobudo benda, ki išče basista. Vabljeni vsi, ki bi bili zainteresirani.
Kontaktna oseba je Teo Gabršček (4. a).
K točki 3:
V zvezi z izbiro nove barve ter motiva Škofijskih puloverjev in steklenic so razredi
opravili izbiranje novega motiva in treh barv. Predstavniki so poročali o odločitvi
posameznih oddelkov. Med vsemi barvami so dijaki izbrali barve: Sky blue, Black in Gray
barvo. Med motivi je zmagal motiv številka 5.
Flaške ostanejo enake barve kot so bile lani, torej črne, samo motiv se spremeni.
K točki 4:
Dijaki so podali idejo, da bi bili avtomati s sokovi odprti cel čas pouka. Na sejo
Parlamenta je bila prenesena skrb kuharic, da dijaki premalo pijejo. Sklep Parlamenta je
tak kot na prejšnji seji, torej, da je za zadostno pitje tekočine odgovoren vsak sam.
Naknadno pojasnilo vodstva šole:
Avtomat je vsak dan odprt do 11.30 oz. še dlje. Z namenom preprečevanja širjenja
okužbe se je potrebno držati protokola, ki pravi, da se dijaki pri sokomatu lahko
zadržujejo samo v času svoje malice.
Zborovodkinja zbora pa ponovno vabi k sodelovanju pri natečaju Škofijske pesmi.
Maturantje pa ponovno vabijo k zbiranju starega papirja v garaži pred šolo.
Jakob Lozej
Tajnik DS

Luka Štrukelj
Predsednik DS

Petra Rep
Mentorica DS

