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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠKOFIJSKE
GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Kraj in datum: Škofijska gimnazija Vipava; Mansarda, 8. 4. 2021, 10.50

Trajanje: 27 min
Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS

PRISOTNOST
Predstavniki: 1. a: Staša Berce, Jan Posega

1. b: Jakob Lozej, Ambrož Paljk
1. c: Evelin Bajc, Neža Lemut
2. a: [Neopravičeno odsotni]
2. b: Sara Skvarč, Tadej Vovk
2. c: Ursula Usicco, Tonija Kobal
3. a: Lea Skočaj, Andraž Dimc
3. b: Špela Marc, Luka Štrukelj
3. c: Lana Pizzoni
4. a: Domen Medvešček, Aljaž Novak
4. b: Eva Kovšca, Filip Petrovič
4. c: Lucija Štremfelj, Meta Pregelj (nadomestnica)

Mentorica DS: Petra Rep

DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda
2. Projekt Škofijska majica in Škofijska flaška
3. Priprave na volitve v Predsedstvo DS
4. Razno

OPIS
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda
Dnevni red, predlagan s strani predsedstva, je bil soglasno sprejet. Predsednik Dijaške skupnosti
Luka Štrukelj je povzel vsebino zapisnika prejšnje seje. Povedal je, da je ravnatelja obvestil o želji
dijakov po boljših računalnikih. Gospod ravnatelj je predsedujočemu odgovoril, da je nakup
novih računalnikov v interesu šole, vendar ga je bilo potrebno odložiti zaradi nakupa opreme za
potrebe izvajanja pouka na daljavo. O vprašanju glede razrednih fotografij bo, kot je odgovoril
ravnatelj, beseda še stekla. Slike naj bi po besedah gospoda ravnatelja dijaki prejeli po
prvomajskih počitnicah.
Zapisnik 4. redne seje je bil soglasno sprejet.

K točki 2: Projekt Škofijska majica in Škofijska flaška
Predsednik je povedal, da je bil ta nov način zbiranja plačil dokaj uspešen. Pozval je še ostale, ki
niso prinesli denarja, naj to storijo čim prej, da se projekt ne bo zavlekel. Cena flašk se je znižala
na 4,90€, saj se je za nakup odločila tudi šola. Motiv na le-teh bo velik 50x50mm, kar je največja
mera. Steklenice bodo sortirane po razredih, da bodo lažje prišle do dijakov. Izdelki naj bi prispeli
v 2. ali 3. tednu aprila. Steklenice bodo razdeljene, ko bo poravnana celotna kupnina. Škofijski
puloverji bodo enaki kot ostala leta, saj model, ki je bil do sedaj izbran, ne omogoča plastičnih oz.
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kovinskih koncev vrvice na kapuci. Majice še niso naročene, ker so seznami ostali v šoli.
Predsedujoči je pozval, da se v razredih  uredijo plačila.
Sklep: Predstavniki poročajte o tej točki v razredu.

K točki 3: Priprave na volitve v Predsedstvo DS
Luka Štrukelj je povzel predloge razredov za kandidate v novo Predsedstvo dijaške skupnosti v
šolskem letu 2021/22

Jakob Lozej (1. b) je bil predlagan za funkcijo tajnika in podpredsednika. Sprejel je kandidaturo
za tajnika.

Tonija Kobal (2. c) je bila predlagana za funkcijo tajnice, podpredsednice in predsednice.
Sprejela je kandidaturo za podpredsednico.

Luka Štrukelj (3. b) je bil predlagan za funkcijo podpredsednika in predsednika. Sprejel je
kandidaturo za predsednika.

Jon Devetak (2. a) je bil predlagan za podpredsednika. Kandidaturo je zavrnil.
Matija Maiti (3. c) je bil predlagan za podpredsednika. Kandidaturo je zavrnil.
Evelin Bajc (1. c) je bila predlagana za funkcijo tajnice. Kandidaturo je zavrnila.
Funkcijo podpredsednika so zavrnili: Andraž Dimc (3. a), Luka Štrukelj (3. b), Tadej Vovk (2. b) in
Jakob Lozej (1. b). Funkcijo predsednika je zavrnil Andraž Dimc (3. a).

Predsednik DS Luka Štrukelj je predsednikom razredov naročil, da se morajo z dijaki v razredu
dogovoriti, katerega od kandidatov bodo podprli. Potek volitev bo prilagojen takratnemu stanju.
Mentorica ga. Petra Rep je še poudarila, da morajo biti kandidati izvoljeni po volji razreda.
Sklep: Predstavniki poročajte o tej točki v razredu.

K točki 4: Razno

Tonija Kobal (2. c) je vprašala, ali bo profesorjem dovoljeno premikati teste na tedne, ko bo
razred na šoli, glede na to, da se bliža mesec maj, ki je ocenjevalno zelo zahteven. Odgovorila sta ji
Domen Medvešček (4. a) in Luka Štrukelj (3. b), da se je v takem primeru najbolje obrniti na
dotičnega profesorja in pomočnika ravnatelja gospoda Grahorja. Ga. Rep se je s predlogi strinjala
in povedala, da se še razmišlja o tem, kako bi naredili tako, da bo najbolje za vse.
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