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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE
VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Kraj in datum: ŠGV, mansarda in videokonferenca ZOOM, 18. 3. 2021, 11.35
Trajanje: 30 min
Predsedujoči: Luka Štrukelj, predsednik DS

PRISOTNOST
Predstavniki:

Mentorica DS:

1. a: Staša Berce, Primož Krapež (preko videopovezave)
1. b: Jakob Lozej (preko videopovezave)
1. c: Evelin Bajc, Neža Lemut (preko videopovezave)
2. a: Anamarija Tratnik, Jon Devetak
2. b: Sara Skvarč, Tadej Vovk
2. c: Ursula Usicco, Tonija Kobal
3. a: Hana Furlan, Andraž Dimc
3. b: Špela Marc, Luka Štrukelj
3. c: Lana Pizzoni, Matija Maiti
4. a: Domen Medvešček, Aljaž Novak
4. b: Eva Kovšca, Filip Petrovič
4. c: Lucija Štremfelj
Petra Rep

DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda
2. Poročilo iz seje DOS
3. Poročilo iz Regionalnega posveta o vračanju dijakov v šole
4. Projekt Škofijska majica in Škofijska flaška
5. Postopek volitev v Predsedstvo DS
6. Razno

OPIS
K točki 1: Pregled zapisnika prejšnje seje in potrditev dnevnega reda
Dnevni red, predlagan s strani predsedstva, je bil soglasno sprejet. Predsedujoči je povzel vsebino zapisnika prejšnje seje.
Na zapisnik 3. redne seje Parlamenta ni bilo pripomb, bil je soglasno sprejet.
K točki 2: Poročilo iz prve redne seje DOS
Podpredsednik Dijaške skupnosti Andraž Dimc je povzel vsebino seje DOS, ki je potekala 1. 2. 2021 preko videosrečanja. Na
seji DOS je predsedstvo poročalo o njihovem delu, dogovorih in številu srečanj. Seja je trajala 3 ure, saj se je tema o dijaški
problematiki močno razvnela. Tekel je pogovor o vračanju dijakov v šole, cepljenju, testih in ocenjevanjih. Sodelujoči so
podali svoja mnenja o omenjenih točkah in povedali, kakšne so situacije na posameznih šolah. Dotaknili so se tudi teme o
protestih, s katerimi se DOS ne strinja in ne podpira izostanka od pouka. Predsedstvo DOS je odločilo, da bo ponovno
potekala seja na temo dijaške problematike.
K točki 3: Poročilo iz Regionalnega posveta o vračanju dijakov v šole
Regionalnega posveta o vračanju dijakov v šole se je januarja letos udeležil Predsednik Luka Štrukelj. Povedal je, da so bila
ob času posveta razna gibanja, ki so pozivala dijake k bojkotu pouka. Opozoril je na previdnost pri odgovarjanju na različne
ankete in poudaril, da DOS ni podprla teh gibanj. Gibanje Zahtevamo šolo je organiziralo sestanek, ki so se ga udeležili
predstavniki različnih DS po Sloveniji. Prišli so do predloga, da se morajo dijaki čim hitreje in na varen način vrniti v šole po
modelu C, bil pa je tudi podan predlog za izmenski pouk in predlog za zmanjšanje obsega snovi za spraševanje.
V sredini februarja je DOS organizirala nov posvet po statističnih regijah. Glavni sklepi so bili, da se podpre idejo o C modelu
in odpiranju šol že v oranžni fazi, predlagali so, da bi šola sama določila, kako se bodo učenci delili, spodbudili so testiranje
dijakov in prilagoditev obsega snovi.
Sklep: Predstavniki poročajte o tej točki v razredu
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K točki 4: Projekt Škofijska majica in Škofijska flaška
Predsednik Luka Štrukelj je povedal, da bo motiv na puloverjih enak lanskemu, saj v okviru natečaja ni bil podan noben
predlog. Cena majice bo 15,50€. Velikosti bodo ostale enake.
Flaške bodo steklenice s prostornino 500 ml in s črno oblekico z motivom, ki je na majici. Na pokrovčku bo natisnjeno ime
dijaka. Če bo zbranih vsaj 100 naročil, bo cena 4€, drugače pa 5€. V prihodnjih dveh tednih bo mogoče naročanje, plačati bo
potrebno ob naročilu. Več o tem boste obveščeni po elektronski pošti.
Opomba: Točna cena steklenice je 4.90€.
Sklep: Predstavniki poročajte o teh aktivnostih v razredu .
K točki 5: Postopek v volitve v Predsedstvo Dijaške skupnosti
Predsedujoči je povedal, da bodo volitve potekale v aprilu. Vsak razred mora podati predloge za kandidate. Kandidat za
predsednika je lahko dijak oz. dijakinja 2. ali 3. letnika, ki je že član Parlamenta. Za podpredsednika in tajnika lahko kandidira
vsak dijak Škofijske gimnazije Vipava, vendar mora, v primeru, da še ni član Parlamenta, imeti vsaj ⅔ podporo razreda.
Razložil je vloge predsednika, podpredsednika in tajnika. Poudaril je, da morajo biti predlagani dijaki prisotni na naslednji
seji, da bodo lahko potrdili ali zavrnili svojo kandidaturo.
Sklep: Predstavniki poročajte o teh aktivnostih v razredu.
K točki 6: Razno
Predsednik je spodbudil nošnjo mask v razredu in spoštovanje vseh ukrepov.
Povedal je, da so bili storjeni koraki k boljšemu ločevanju odpadkov.
Dijaki niso prejeli lanskih razrednih fotografij, zato bodo te najverjetneje priložene letošnjim.
Domen Medvešček (4 .a) je izpostavil problem prepočasnih računalnikov, na kar mu je mentorica ga. Petra Rep odgovorila,
da bo vodstvo o tem ponovno obveščeno.
Na vprašanje ge. Rep glede občutkov ob izvajanju različnih modelov šolanja so bila podana različna mnenja. Hkrati je bila
izpostavljena dolžina ur, nekateri dijaki so namreč mnenja, da so video ure v trajanju 35 minut prekratke za posredovanje
potrebne učne snovi. Mentorica je odgovorila, da so raziskave pokazale, da je lahko človek dobro osredotočen na
videopouk le dobre pol ure in da je utrujenost pri takem načinu pouka večja kot v šoli. Predlagala pa je, da bi posamezen
razred v primerih, ko presoja, da je to potrebno, sam pozval posameznega profesorja k daljšim uram.
Ob temi o ekskurzijah je Domen Medvešček obrazložil, da se denar, ki bi bil drugače namenjen za ekskurzijo, porabi na
drugih področjih (plačevanje doma, malice). Ga. Rep je pritrdila, da je temu res tako. Sredstva za ekskurzije se zbirajo za
vsakega dijaka posebej in če bodo ta na računu zaradi neizvedbe ekskurzije ostajala, se bodo dijaku povrnila (oz. prenesla
v naslednje šolsko leto). Povedala je tudi, da se z mesecem februarjem prispevka za ekskurzije ne plačuje več.
Špela Marc iz 3. b je postavila vprašanje o izvedbi duhovnega vikenda. Ga. Petra Rep je odgovorila, da bo ta mogoč le ob
izboljšanju stanja in odobritvi NIJZ.
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