
 

ZAPISNIK PRVE REDNE SEJE PARLAMENTA DOMSKE SKUPNOSTI V SOLSKEM LETU 

2020/2021 

Datum: 9.9.2020 
Kraj: Terasa za dijaškim domom 
Trajanje: 30 minut 
 
Predsedujoči: Kristjan  Biancuzzi, predsednik DS 
Prisotni:  

1. vzgojna skupina: Kristjan Biancuzzi, Iza Zeljovič, Lucija Godnič, Peter Lev 
2. vzgojna skupina: Matic Srnel, Lucija Žerjal, Mila Benčič 
3. vzgojna skupina: Lucija Štremfelj, Kaja Zagožen, Aljaž Novak, Viktorija Horvat,  
 Simon Cigoj, mentor 
 Ostali prisotni: Luka Štrukelj 

 
Dnevni red: 

 Razprava in predlaganje kandidatov v predsedstvo Domske skupnosti 
 Volitve v predsedstvo Domske skupnosti 
 Razno  

 
K točki 1.: 
Sejo Parlamenta je začel mentor Domske skupnosti, ki je pozdravil vse prisotne, razložil 
namen sklicane seje in na kratko povzel delovanje Domske skupnosti in Parlamenta. 
Predstavil je tudi vloge predstavnikov vzgojnih skupin in članov predsedstva. 
 
Vzgojne skupine so v nadaljevanju predlagale kandidate. 
Za predsednika je bil predlagan Kristjan Biancuzzi, ki je kandidaturo sprejel. 
Za tajnika je bil predlagan Luka Štrukelj, ki je kandidaturo sprejel. 
Za varuha dijakovih pravic je bila predlagana Iza Zekljovič, ki je kandidaturo zavrnila. 
Predlagana je bila tudi Monika Tomažič, ki je kandidaturo sprejela. 
Za referenta za kuhinjo je bil predlagan Matic Srnel, ki je kandidaturo sprejel.  
 
K točki 2.: 
Člani parlamenta so glasovali o predlaganih kandidatih. 
 
Na mesto predsednika je bil s 10 glasovi za, 0 proti potrjen Kristjan Biancuzzi. 
Na mesto tajnika je bil s 11 glasovi za, 0 proti potrjen Luka Štrukelj. 
Na mesto varuhinje dijakovih pravic je bil s 11 glasovi za, 0 proti potrjena Monika Tomažič. 
Na mesto referenta za kuhinjo je bil s 10 glasovi za, 0 proti potrjen Matic Srnel. 
 
Glasovanja se nihče ni vzdržal. 
 
 
 
 



K točki 3.: 
S strani predsedstva je prišla pobuda o posodobitvi statuta Domske skupnosti. Podani so bili 
predlogi. 
 
Predstavniki vzgojnih skupin sklep predstavijo vzgojni skupini in poiščejo predloge za 
ustrezno dopolnitev zapisnika. 
 
Pojavilo se je tudi vprašanje glede glasovalne pravice predsedstva. Parlament sklene, da 
člani predsedstva imajo glasovalno pravico, samo, če so hkrati tudi v vlogi predstavnika 
vzgojne skupine.  
 
Parlament sklene, da se seje udeležita po dva predstavnika vzgojnih skupin – predsednik in 
kulturni referent, oziroma ustrezna zamenjava.  
 
Mentor je pojasnil tudi nekatere spremembe, ki se bodo zgodile glede dnevnega reda in 
bodo začele veljati v naslednjem tednu (14.9.2020). Dnevni red bo s strani vzgojiteljev 
predstavljen dijakom. 
 
Glede igranja odbojke na igrišču je bila s strani vzgojiteljev podana informacije, da bo imela 
vsaka vzgojna skupina svojo žogo, ki se jo bo razkuževalo. Igralo se bo znotraj vzgojnih 
skupin. 
 
Računalniška učilnica se lahko uporablja ob spoštovanju urnika in vseh ukrepov 
(razkuževanje rok ipd.) 
 
Zapisal:                                                                                Predsednik DS: 
Luka Štrukelj, tajnik DS                                                        Kristjan Biancuzzi 

 


