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Domska skupnost Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava 

Grabrijanova ulica 19, 5271 Vipava, SI-Slovenija 

domska.skupnost@sgv.si 
 

 

datum: 20.12.2017 

 

 

ZADEVA: Prva redna seja Domske skupnosti DDŠGV 

 

Prisotnost: Lucija Štremfelj, Simon Ogorevc, Kaja Zagožen, Klara Kavčič, Janez 

Medvešček, Matija Krigl, Jakob Jamnik, Klara Govekar, Živa Kovšca, Julija Pavletič, 

Matija Šavli, Aleks Birsa Jogan, Nika Glavina in mentor dijaške skupnosti kaplan 

Ivan Likar. Na prvi seji je bil prisoten tudi ravnatelj Vladimir Anžel.  

Opravičeno odsotni: Damjan Medvešček in Barbara Prinčič.  

Pojasnila: Julija Pavletič je bila prisotna na seji kot možna kandidatka za 

predsednico Domske skupnosti. Klara Govekar kot tajnica druge tretje vzgojne 

skupine, Matija Šavli pa nadomešča Damjana Medveščka. Prva seja je bila 

sklicana na pobudo gospoda ravnatelja (pojasnila glede zastavljenih vprašanj 

Domske skupnosti).  

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in molitev (kaplan). 

2. Volitve predsedstva Domske skupnosti in pozdravna beseda nove(ga) 

predsednika-ce. 

3. Odgovor gospoda ravnatelja na pismo Domske skupnosti (lansko šolsko 

leto). 

4. Razno: vprašanja, predlogi, želje in pobude vzgojnih skupin. 
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1. Pozdrav in molitev 

Po pozdravu in molitvi je bila s strani mentorja Domske skupnosti kaplana Ivana 

podana ugotovitev o sklepčnosti in da lahko nemoteno izvedemo volitve članov 

v predsedstvo Domske skupnosti. 

 

2. Volitve predsedstva Domske skupnosti  

Mentor dijaške skupnosti je prisotne povabil k predstavitvi predlogov za 

kandidate v predsedstvo Domske skupnosti. Vsaka vzgojna skupina ima namreč 

možnost predlagati svoje kandidate za tri funkcije: predsednika, tajnika in varuha 

dijakovih pravic.  

Edina kandidatkinja za predsednico Domske skupnosti, ki je bila predlagana že 

na zadnji lanski seji, je bila Julija Pavletič, dijakinja tretjega letnika. Po izvedenem 

glasovanju je od 11 glasovalnih glasov prejela vse glasove.  

Nato smo prešli k volitvi tajnika. Kandidata za mesto tajnika sta bila dva: Klara 

Govekar in Damjan Medvešček, oba dijaka tretjega letnika. Po izvedenem 

glasovanju je bila Klara Govekar izvoljena in potrjena za tajnico Domske 

skupnosti. 

Sledilo je še glasovanje za mesto varuha dijakovih pravic. Kandidata za to mesto 

sta bila dva: Jakob Jamnik in Matija Šavli, dijaka tretjega letnika. Po izvedenem 

glasovanju je bil Matija Šavli izvoljen in potrjen za mesto varuha dijakovih pravic.  

Sledila je zahvalna beseda in pozdrav nove predsednice Julije, ter povabilo 

gospodu ravnatelju, da predstavi svoj odgovor na vprašanji, kateri mu je pred 

časom posredovala Domska skupnost. 

 

3. Odgovor gospoda ravnatelja na pismo Domske skupnosti 

Gospod ravnatelj je najprej povzel vsebino pisma, katerega je nanj naslovila 

Domska skupnost.  

Nato je podal odgovore na zastavljana vprašanja. 

a) Solatni bar 

Gospod ravnatelj je podal negativen odgovor na pobudo, da bi v jedilnici bil 

prisoten poseben solatni bar, ki bi bil na razpolago vsem dijakom. 
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Odgovor je utemeljil s tremi razlogi: neprimernost prostora in pomanjkanje le-

tega za klasični solatni bar; premajhno število dijakov, ki bi opravičevalo obstoj 

takšnega bara ter strah pred tem, da bi na tak način dijaki zanemarili dnevne 

obroke, kar bi še dodatno povečalo ostajanje hrane. 

Odziv dijakov in pogovor z ravnateljem je privedel do naslednjega sklepa: 

namesto klasičnega solatnega bara naj se v že do sedaj namenjen prostor 

vključi ločena solata (ena posoda npr. paradižnik, druga zelena solata, tretja 

zelje… da se ne mešajo stvari). Glede na ponudbo vsak dijak izbira to, kar mu 

ustreza. In sicer po načelu: kdor prej pride ima večjo možnost izbire. Poskrbi naj 

se, da bodo posode z oljem, kisom in soljo nameščene na omarah v jedilnici 

sami, da se tako izognemo čakanju na liniji. Vsak si zabeli solato sam. Za izvedbo 

je zadolžen gospod ravnatelj.  

Naloga za vzgojne skupine in ravnatelja: po novem letu naj se po vzgojnih 

skupinah preveri kakšne so želje v zvezi s prisotnostjo zelene solate pri kosilu in 

večerji (dnevno). Nato naj se skupno stališče sporoči ravnatelju. Za sporočilo 

poskrbi predsednica.  

   

b) Dve vrsti kruha pri obrokih 

Takoj po predstavitvi odgovora gospoda ravnatelja so člani parlamenta Domske 

skupnosti začutili, da je šlo za nesporazum glede zastavljenega vprašanja. Želja 

dijakov je naslednja: kruh naj bo vsak dan različen (dve vrsti). Ne gre za željo da 

bi imeli vsak dan na razpolago bel kruh! Kruh naj bo tak, da »sovpada« z 

namazom, salamo, … npr. semenski kruh in Nutela ne gresta skupaj. 

Sklep: Vsak dan naj bosta na razpolago dve vrsti kruha, ki naj gresta skupaj z 

namazi, prilogami…. Za izvedbo je zadolžen gospod ravnatelj. 

 

4. Razno 

 

a) Kavč v skupnih prostorih in »klavinova« v učilnici pri kapeli. 

Gospod ravnatelj je povedal, da mu je Miklavž prinesel pismo v katerem ga prosi 

za nov kavč in klavinovo v DD. Stari kavč je že bil odstranjen iz skupnih prostorov. 

Za novega pa ravnatelj prosi člane domske skupnosti, če lahko sodelujejo pri 

iskanju ugodnih ponudb. Do začetka novega leta naj mu na mail posredujejo 

morebitne predloge. Za posredovanje naj poskrbi predsednica.  
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Klavinova: Klavinova bo naročena po novem letu. Ravnatelj ravno tako prosi 

dijake Domske skupnosti, če lahko priskočijo na pomoč pri »prodaji« starega 

pianina v učilnici pri kapeli in pianina pri sobi 111. Tudi te ponudbe naj bi 

ravnatelju sporočili po novem letu. Za posredovanje podatkov naj poskrbi 

predsednica. 

 

b) Orgle v kapeli 

Glede orgel v kapeli je ravnatelj pojasnil njihovo zgodovino. Povabil je dijake, da 

če kdo pozna dobrega elektronika, da bi poskusili mogoče še enkrat s pregledom 

in vzpostavitvijo delovanja orgel. V nasprotnem primeru bo potreben umik orgel 

iz kapele.    

 

c) Plesen v sobah 

Na vprašanja dijakov o plesni in vlagi po sobah je ravnatelj pojasnil, da se je za 

potrebe DD nakupilo dva razvlažilnika, s katerima naj si dijaki pomagajo pri 

vzdrževanju suhega prostora. Posebej pa je poudaril izjemno pomembnost tega, 

da se sobe zračijo (10-15 min) dnevno. V času po božiču bodo tri sobe tudi 

dodatno zaščitene pred plesnijo. 

 

d) Sadje na razpolago v popoldanskem času 

S strani dijakov je bila izražena želja, da bi med 17 in 17.30 v jedilnici bilo na 

razpolago sadje. Glede predloga ni bil sprejet noben sklep. Sadje pa naj bi bilo pri 

vseh obrokih. Posameznik ga lahko vzame v sobo.  

 

e) Hladilnik za dijake 

S strani dijakov je bil podan tudi predlog glede nabave manjšega hladilnika za 

potrebe dijakov. Večkrat si dijaki namreč pomagajo s puščanjem npr. mleka ali 

jogurta na okenski polici. Pozimi še nekako gre …. Sprašujejo, če obstaja kakšna 

možnost za nakup skupnega hladilnika. Sklepa glede tega nismo sprejeli. 
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f) Jedilnik v DD 

Glede jedilnika se je razvil obsežen pogovor z raznimi pobudami, predlogi in 

pripombami. Izražena je je bila močna želja dijakov, da želijo sodelovati pri 

oblikovanju jedilnika. Glede na vse povedano smo sklenili: dijaki naj po vzgojnih 

skupinah pripravijo predlog jedilnika. O jedilniku in predlogih bi se potem 

pogovorili na skupnem srečanju dijakov (predsednikov vzgojnih skupin) z 

gospodom ravnateljem in glavno kuharico gospo Barbaro. Za izvedbo tega 

srečanja je odgovoren ravnatelj. Predvidoma naj bi to srečanje bilo v tednu po 

konferenci (po 15.1.).  Po novem letu naj vzgojne skupine oddajo svoj predlog 

jedilnika predsednici Domske dijaške skupnosti.  

 

g) Ogrevanje v nekaterih sobah 

Na seji je bila izpostavljena problematika nekaterih vogalnih sob (zlasti sobe 

221), v katerih ni optimalnega ogrevanja. Gospod ravnatelj je povedal, da je - po 

posvetovanju s strokovnjakom - v lanskem letu že opravil minimalno povečanje 

ogrevanja v omenjenih sobah, tudi na račun tega, da se je sredinskim sobam 

zmanjšal pretok tople vode v radiatorjih. Možen je še en poseg, ki lahko še za 

malenkost poveča moč ogrevanja v vogalnih sobah. Tega se lahko uredi. Sklep 

glede tega na seji ni bil oblikovan.  

 

h) Jutranja glasba 

Pri razpravi o jutranji glasbi so bila izražena različna stališča: da je težko dobiti 

glasbo, ki bo vsem po godu; da jutranja glasba mogoče sploh ni potrebna; da bi 

se lahko za predlaganje pesmi za jutranjo glasbo vzelo podoben sistem kot lani: 

da bi bil zvezek s predlogi na razpolago vsem dijakom na recepciji…; da je glasba 

preglasna ….  Problematike o tej točki nismo dorekli. Predlagano je bilo da bi o 

tej problematiki stekel pogovor po vzgojnih skupinah.  

 

i) Popravila opreme 

Postavljeno je bilo vprašanje zakaj mine tako dolgo časa od takrat, ko se zaprosi 

za popravilo neke stvari (npr. omarice, ključavnice…) pa do časa, ko je popravilo 

izvedeno. Na vprašanje ni bil podan neposreden odgovor. Gospod ravnatelj je 

podal pojasnilo glede ključavnic (da se nadomestnih ključavnic, ki bi ustrezale 
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sedanjim ne dobi več) ter priporočil, naj se dijaki osebno obrnejo nanj, če neka 

stvar že dolgo čaka za popravilo.  

 

j) Toaletni papir 

Glede toaletnega papirja so dijaki opozorili na dve stvari: da je sistem treh tednov 

za novo rolico papirja v sobah kjer so štirje dijaki nevzdržen in drugič, da je 

obstaja razlika med količino porabe pri dekletih in fantih. Sklepa glede tega 

nismo sprejeli nobenega. Gospod ravnatelj je le obljubil, da se bo o tem 

vprašanju pogovoril. 

 

Zapisnikar 
Ivan Likar, kaplan 

 

 


