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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Kraj in datum: Seja je zaradi epidemije potekala preko aplikacije Zoom in v mansardi, 6. 5. 2021
ob 11.40
Trajanje: 38 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: Anamarija Tratnik, Jon Devetak
2. b: Sara Skvarč, Tadej Vovk
2. c: Ursula Usicco, Tonija Kobal
3. a: Andraž Dimc, Rene Turk (namestnik)
3. b: Špela Marc, Luka Štrukelj
3. c: Lana Pizzoni
4. a: Domen Medvešček, Aljaž Novak
4. b: Eva Kovšca, Filip Petrovič
4. c: Andreja Tomažič, Meta Pregelj (namestnica)
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. Poročilo o delovanju Predsedstva in Parlamenta v mandatu 2020/2021
4. Volitve v Predsedstvo DS
5. 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. Zapisnik 5. redne seje je bil soglasno
sprejet.
K točki 2: Projekt Škofijska majica in Škofijska flaška
Predsednik je povedal, da je bilo zbranih 119 naročil za škofijske flaške. Izdelek je pohvalil in
predlagal, da se projekt izvede tudi v naslednjem letu. Prav tako je pohvalil projekt škofijskih
majic in predlagal, da se v nadaljnje poišče še druga podjetja, ki bi lahko izdelovala le-te.
K točki 3: Poročilo o delovanju Predsedstva in Parlamenta v mandatu 2020-2021
Parlament se je srečal na šestih sejah, tri od teh so potekale preko aplikacije Zoom. Predsedujoči
je pohvalil delovanje Dijaške skupnosti kljub oteženim razmeram, povzel projekte, ki so jih
izvedli v letošnjem šolskem letu (vzdrževanje socialnih omrežji DS, virtualna prireditev ob
zaključku šolskega leta, adventne dejavnosti, natečaj za izbiro motiva DS, projekt Škofijska
majica in flaška ipd.) ter spodbudil k nadaljevanju kakovostnega dela.
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Ga. Petra je izrazila hvaležnost predsedstvu, pohvalila delo Parlamenta in zaželela še nadaljnjo
aktivnost, inovativnost in pozitivnost.
K točki 4: Volitve v Predsedstvo DS
Volitve so potekale v živo za predstavnike 1., 3. in 4. letnika, 2. letniki pa so glasovali preko
spletnega obrazca.
Predsedujoči je povzel postopek za izvedbo volitev glede na 14. in 17. člen Statuta DS. Skupaj s
podpredsednikom DS in mentorico DS je sestavljal volilno komisijo.
Jakob Lozej (1. b) je bil z 21 od 22 glasov potrjen za funkcijo tajnika.
Tonija Kobal (2. c) je bila z 20 od 23 glasov potrjena za funkcijo podpredsednice.
Luka Štrukelj (3. b) je bil s 17 od 23 glasov potrjen za funkcijo predsednika.
Sklep: Predstavniki poročajte o tej točki v razredu.
K točki 5: Razno
Luka Štrukelj se je zahvalil podpredsedniku Andražu Dimcu (3. a) za dveletno delo v
predsedstvu DS, tajnici Toniji Kobal (2. c) za lepo napisane zapisnike, mentorici Petri Rep za
spodbude, oporo in vez med vodstvom in Parlamentom. Zahvalil se je predstavnikom za
sodelovanje in še posebej pohvalil 4. letnike za odgovornost in trud. Ga. Petra Rep se je zahvalila
Luki za uspešno vodenje Dijaške skupnosti v svojem in ravnateljevem imenu. Andraž Dimc (3. a)
se je z nekaj zahvalami tako poslovil od Predsedstva in pozval prve letnike k sodelovanju v DS.
Fotografije
Lanske fotografije bodo posamezni razredi dobili, ko se najde ustrezno podjetje, ki jih bo razvilo.
Seznam fotografiranja za letošnje leto je določen.
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