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ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Kraj in datum: Škofijska gimnazija Vipava, 26. 9. 2022
Trajanje: 10:15 – 10:40
Predsedujoči: Jakob Lozej, predsednik DS
PRISOTNOST
Predstavniki: 1. a: Teo Koršič, Zala Likar
1. b: Ivana Tomažič, Vita Božič
2. a: Tisa Princes Ledinek, Neža Bucik
2. b: Karin Bensa, Iris Leban
2. c: odsotni
3. a: Staša Berce, Jakob Lozej
3. b: Ambrož Paljk, Jana Muha
3. c: Evelin Bajc, Nika Mravlja
4. a: Matic Srnel, Anamarija Tratnik
4. b: Tadej Vovk, Sara Skvarč
4. c: Tonija Kobal, Monika Medvešček
+ Tomaž Jereb in Manuel Mislej, 4. letnik
Mentorica DS: Petra Rep
DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:
1. Nadaljevanje pregleda načrtov za šolsko leto 2022/2023
2. Razno
OPIS
K točki 1:
1. Prenova in ureditev šolskega parka
Parlament se je dokončno strinjal z obnovo lesenih desk na klopcah v šolskem parku.
Parlament meni, da je bistvenega pomena obnovitev starih delov klopi in namestitev novih
lesenih desk.
2. Nova postavitev miz pri odlaganju pladnjev v jedilnici in vloge pri dežurstvu
Parlament je predlagal, da bi do nove postavitve pristopili sistematično. Na željo parlamenta
bo predsednik DS izdelal skico nove postavitve in svojo zamisel predstavil ostalim. Začeli bi s
poskusom, da bi preverili, če teoretična zasnova deluje tudi v praksi, najprej pa je potrebno
preveriti mnenje kuharic.
3. Projekt ŠGV puloverji, majice in flaške
Prisotni na seji smo se ponovno strinjali, da se projekt realizira tudi letos. Odločeno je, da se
izvede likovni natečaj za nov logotip, ki bo odtisnjen na izdelkih (puloverji s kapuco, kratke
majice in stekleničke). Predlagano pa je bilo, da se v projekt vključi tudi majico na zadrgo, za
kar pa se je potrebno pozanimati v razredih. Idejo o vključitvi trpežnejših ŠGV lončkov je
parlament po posvetovanju s svojimi oddelki ovrgel.
Sklep: Predstavniki povprašajte za mnenje o majici na zadrgo v razredu.
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4. Šolski ples
Predsednik je obrazložil, da je po Pravilniku o šolskem plesu za ples potrebno veliko
organizacije in dogovarjanja tako s starši kot s profesorji. Posebej je dal pobudo za
organizacijo Odbora za šolski ples maturantom, saj je smiselno ugotoviti, kakšen dobiček bi
ples lahko prinesel za maturantski sklad. Projekt je še v fazi nastajanja.
Sklep: Predstavniki v svojem razredu izvedite analizo stanja interesa za šolski ples.
5. Športni turnirji
Predsednik DS je prvim letnikom obrazložil potek športnih turnirjev. Parlament se je strinjal,
da se v šolskem letu izvedejo medrazredni turnirji iz vseh treh predlaganih športov
(nogomet, odbojka in košarka), tudi, če maturantje v turnirjih iz zadnjega športa zaradi
maturitetnega obdobja ne bodo mogli sodelovati. Organizacijo za turnir iz nogometa bosta
prevzela dijaka 4. letnika, Tomaž Jereb in Manuel Mislej. Predsednik DS Jakob Lozej se bo o
načrtu pogovoril z ravnateljem in s profesorji športa.
K točki 2:
Debata se je nadaljevala še o naslednji iztočnici:
1. Messenger skupina
Predlagano je bilo, da bi se med člani parlamenta ŠGV vzpostavila skupina na spletni
platformi Messenger, kjer bi lahko komunikacija potekala hitreje. Parlament se je v celoti
strinjal.

Sledil je zaključni pozdrav predsednika.
Tisa Princes Ledinek
Tajnica DS

Jakob Lozej
Predsednik DS

Petra Rep
Mentorica DS

