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Debatni klub Gimnazije Šentvid ima za seboj tri leta uspešnega leto delovanja. Zaradi 

pomanjkanja interesa novih dijakov, ki bi se želeli usposobiti za učinkovito prepričevanje 

sogovornikov, dobro argumentiranje svojih stališč in razviti svoje veščine retorike je bila v šolskem 

letu 2012/13 aktivna predvsem skupina debaterjev iz višjih letnikov, kateri so uspešno zastopali 

šolo na številnih turnirjih.  Redna srečanja debatnega kluba smo imeli vsako sredo med glavnim 

odmorom v učilnici M2, pred turnirji pa so se naši debaterji intenzivneje pripravljali na debate. 

Debatni klub Gimnazije Šentvid je skupaj z zavodom Za in proti, zavod za kulturo dialoga organiziral in 

izpeljal javno razpravo z naslovom Vloga športa pri preživljanju prostega časa mladih v Ljubljanski regiji 

dne 10.10. 2012 v veliki predavalnici naše gimnazije (posnetki so dostopni na internetni povezavi: javna 

razprava o vlogi športa na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani.  

Trinajstega oktobra smo se udeležili debatnega turnirja na Gimnaziji Ledina. Razpravo na temo »Vstop v 

kulturne ustanove bi moral biti za mlade brezplačen« so vzorno izpeljali naši dijaki Andraž Tarman, Tadej 

Andoljšek in Danica Mitrova in zmagali v dveh debatah. 

Petindvajsetega oktobra smo se udeležili okrogle mize o vlogi zunanjega preverjanja znanja in njegovem 

vplivu na pouk, ki ga je organiziral slovenski šolski forum v veliki predavalnici naše gimnazije. Na TV 

Slovenija so naši debaterji aktivno sodelovali v oddaji o pomenu in vlogi športa v življenju mladih dne 

16.11.2012. 

Sledil je debatni turnir na Gimnaziji Ravne na temo »V Alpah bi ohranjanje okolja moralo imeti prednost 

pred razvojem turizma«, ki se ga zaradi težavnega časa pred konferenco in oddaljenosti naši debaterji niso 

udeležili, čeprav so se nanj intenzivno pripravljali. So pa zelo uspešno zastopali našo gimnazijo na 

debatnem turnirju v Trbovljah na temo »Neposredna demokracija bi morala imeti prednost pred 

predstavniško demokracijo« dne 19.1.2013. Državnega debatnega turnirja se zaradi zaključka šolskega 

leta in obveznosti četrtošolcev nismo udeležili, smo se pa na srečanjih debatnega kluba prijetno pogovarjali 

in razvijali svoje retorične in socialne kompetence. Največja težava kluba je to, da nimamo primernega 

prostora za izvajanje debat in težave pri iskanju primernega časa za srečanja, pa tudi to, da je v začetku 

šolskega leta pet prvošolcev še obiskovalo klub, kasneje pa se podmladek  aktivno ni več udeleževal 

sestankov debatnega kluba.  
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