
 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE PARLAMENTA DOMSKE SKUPNOSTI V šOLSKEM LETU 
2020/2021 

Datum: 15.10.2020 
Kraj:  Dijaški dom ŠGV – učilnica pri kapeli 
Trajanje: 30 minut 
 
Predsedujoči: Kristjan  Biancuzzi, predsednik DS 
 
Prisotni:  

1. vzgojna skupina: Lucija Godnič 
2. vzgojna skupina: Lucija Žerjal 
3. vzgojna skupina: Lucija Štremfelj, Kaja Zagožen,  

 
 Predsedstvo DS: Kristjan Biancuzzi, Luka Štrukelj, Monika Tomažič, Matic Srnel 
 Mentor DS: Simon Cigoj, vzgojitelj 

 
Dnevni red: 

 Potrditev zapisnika pretekle seje 
 Promocija Dijaškega doma 
 Poročilo o nakupu zaves 
 Razno  

 
K točki 1.: 
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik. Pritožb na seji ni bilo podanih. 
 
K točki 2.: 
Predsedujoči je poročal o projektu v zvezi s snemanjem promocijskega filmčka dijaškega 
doma in pripravo promocije. 
Kaja Zagožen (3. vzgojna skupina) je predlagala, da se plakatov ne obeša. Boljše bi bilo, da 
se jih razpošlje pristojnim delavcem, kateri bodo poskrbeli za raznos. 
Prav tako je iz iste vzgojne skupine prišel predlog, da se posname samo en in to kvaliteten 
video. 
 
Predlogov za scenarij še ni bilo podanih. 
 
Za pisca članka za Ognjišče je bil naprošen Simon Ogorevc (3. vzgojna skupina). 
 
Za zbiranje predlogov je 3. vzgojna skupina predlagala, da se pripravi škatlo v katero bodo 
lahko dijaki oddali svoje predloge, kateri bodo lahko na ta način anonimni.  
 
K točki 3.: 
Okna so bila s strani vzgojiteljev pomerjena in mere podane ravnatelju. Stvar je sedaj v 
njegovih rokah. 
 



K točki 4.: 
3.vzgojna skupina predlaga, da se spanje zanje prestavi na 22.30 ali celo na 23.00. Svoj 
predlog utemeljujejo s tem, da imajo zaradi šolskih obveznosti zelo malo prostega časa. 
Poudari se odgovorno ravnanje v tem času. 
 
Prav tako jim ni všeč, da se sedi ločeno v jedilnici, saj so dijaki skupaj v razredu, sobah, v 
skupinah za pripravo mature in se med seboj že tako mešajo. 
Problem se pojavi, ker so na njihovem mestu pred njimi že drugi letniki in, da komunikacija 
lahko poteka kljub razdalji. 
Potrebno je najti rešitev v tej smeri; s strani dijakov in vzgojiteljev.  
 
Po seji je potekal sestanek ekipe za pripravo promocijskega filmčka dijaškega 
doma – v dopolnilni točki iz zapisnika sestanka kulturnih referentov iz dne 
6.10.2020. 
 

Luka Štrukelj 
Tajnik DS 

Kristjan Biancuzzi 
Predsednik DS 

Simon Cigoj 
Mentor DS 

 


