ZAPISNIK 3. REDNE SEJE PARLAMENTA DOMSKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU
2020/2021
Datum: 15.1.2021
Kraj: seja je zaradi epidemije Covid-19 potekala preko videokonference
Predsedujoči: Kristjan Biancuzzi, predsednik DS
Prisotni:
1. vzgojna skupina: Kristjan Biancuzzi, Lucija Godnič
2. vzgojna skupina: Matic Srnel, Mila Benčič
3. vzgojna skupina: Lucija Štremfelj, Kaja Zagožen
•
•

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

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika pretekle seje
2. Svetopisemski maraton
3. Obravnava prenovljenega statuta
4. Razno
K točki 1.:
Predsedujoči je obnovil vsebino zapisnika. Na zapisnik druge redne seje ni bilo pripomb in je
bil soglasno potrjen.
Predlog za spremembo dnevnega reda – zamenjava druge (Obravnava prenovljenega
statuta) in četrte (Svetopisemski maraton) točke.
K točki 2.:
Svetopisemski maraton bo potekal 29.1.2021, okrog 19h. Svetopisemski maraton je
neprekinjeno branje Svetega pisma. Prijave bodo potekale preko Google obrazcev. V tednu
pred Svetopisemsko nedeljo bo po vzgojnih skupinah potekala osebna priprava. Pripravi se v
sodelovanju s gospodom domskim kaplanom in Dijaško skupnostjo ŠGV.
K točki 3.:
Statut je bil pregledan s strani Predsedstva in mentorja DS. Statut mora potrditi tudi
Vzgojiteljski zbor. Njihov odgovor še čakamo.
Spremembe se tičejo 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., in 17. člena. Parlament je pregledal
statut. Vpisane so bile pripombe.

K točki 4.:
Mentor je poročal, da bomo 22.1.2021 preko ZOOM- gostili gosta.
Predsedujoči je obnovil željo izpred let, da bi se pripravilo majice Dijaškega doma po vzoru
Dijaške skupnosti. Pripravi se motiv napisa za oblikovanje majico. Motiv bi bil lahko izbran v
letošnjem šolskem letu, nakup pa bi se lahko izvedel v prihodnjem šolskem letu.
Člani Parlamenta so izpostavili, da bi namesto kratke majice raje pripravilo puloverje. S
strani mentorja je prišla ideja za polo majico.
Kaja Zagožen predlaga, da se pripravi anketo in se povpraša dijake po zainteresiranosti in
dolžini same majice.
Predstavnike vzgojnih skupin se naprosi, da povprašajo za mnenje dijake.
Kaja Zagožen je ponovno izpostavila temo o zavesah. Mentor DS je poročal, da se od
pretekle seje ni nič spremenilo. Povedal je, da je novost ta, da so v nekaterih nadstropjih
novi jogiji.
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