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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Kraj in datum: Škofijska gimnazija Vipava, 21. 9. 2022
Trajanje: 10:45 – 11:45
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: Sanja Miletić, Eva Urh
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
Mentorica DS: Petra Rep
DNEVNI RED
Predsedstvo DS je predlagalo naslednji dnevni red:
1. Popis predstavnikov oddelkov in predstavitev DS
2. Pregled načrtov za šolsko leto 2022/2023
3. Razno
OPIS
K točki 1:
Predsednik DS Jakob Lozej je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se besedo najprej
preda prof. Grahorju. Parlament je predlagani dnevni red soglasno potrdil.
Prof. Grahor je pohvalil dijake za zagnan začetek šolskega leta in podprl delovanje DS na
formaliziran način – v obliki Dijaškega parlamenta. Na dijake je naslovil dve prošnji in sicer, da
bi telefone na začetku šolske ure odlagali na poličke v razredu ter da bi v odmorih uporabo leteh v čim večji meri nadomeščali z medsebojnim druženjem.
Predsednik DS, Jakob Lozej, je pojasnil delovanje parlamenta DS, posebej za predstavnike 1.
letnikov. Po popisu predstavnikov oddelkov se je Parlament enoglasno strinjal, da bo tudi v
tekočem letu predstavnica DOS-a (Dijaška organizacije Slovenije) Tonija Kobal, ki je vlogo
sprejela. Predsednik DS je bil potrjen kot predstavnik dijakov v Svetu šole ŠGV.
K točki 2:
Predsednik je obnovil načrte Dijaške skupnosti za prihajajoče šolsko leto 2022/2023:
1. Prenova in ureditev šolskega parka
Parlament se je soglasno strinjal z obnovo lesenih desk na klopcah v šolskem parku, ne pa
tudi z nakupom povsem novih (oz. v kolikor to ni nujno potrebno). Parlament v večini meni,
da je bistvenega pomena obnovitev starih delov klopi in namestitev novih lesenih desk.
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2. Nova postavitev miz pri odlaganju pladnjev v jedilnici in vloge pri dežurstvu
Parlament se je strinjal, da se je z ravnateljem smiselno pogovoriti o novi postavitvi miz za
odlaganje odrabljenih pladnjev v jedilnici in s tem posledično zmanjšanju nalog dežurnega
učenca. Njegova zadolžitev po spremembi bi bila le brisanje miz v obeh jedilnicah, ne pa tudi
prelaganje umazanega pribora in pladnjev do okenca pri kuhinji.
3. Plastični lončki
Parlament se je v večini ponovno odločil za projekt brez plastičnih lončkov, ki smo ga
prakticirali že lani. Predsednik DS še enkrat poziva predstavnike, naj spodbudijo dijake
svojega oddelka za prinašanje svojih lončkov za večkratno uporabo.
4. Projekt ŠGV puloverji, majice in flaške
Po lanskem uspešno izvedenem projektu smo se prisotni na seji v celoti strinjali, da projekt
izvedemo ponovno. V kratkem se bo izvedel likovni natečaj za nov logotip, ki bo odtisnjen na
izdelkih. Razprava se je nadaljevala na vključitev ŠGV lončkov – trpežnejših lončkov za
večkratno uporabo – poleg že uveljavljenih majic, puloverjev in flašk. Predstavnikom je bilo
naročeno, da povprašajo svoj razred za mnenje.
5. Šolski ples
Predsednik je razložil, kaj sploh je šolski ples in podal pobudo za ponovno organizacijo letega. Predstavnikom oddelkov je bilo naročeno, da v svojem razredu preverijo interes za
šolski ples.
K točki 3:
Debata se je nadaljevala še o naslednjih temah:
1. Športni turnirji
Tudi letos bo DS organizirala medrazredne turnirje v različnih športih. Predlagana sta bila
turnirja v košarki in odbojki ter turnirja v košarki in nogometu. Predstavniki razredov naj se
v svojem razredu pozanimajo, katera dva športa bi dijaki izbrali.
2. Postavitev ženskih higienskih pripomočkov na ženska stranišča
Predlagano je bilo, da bi se v ženska stranišča postavilo vložke in/ali tampone; tak projekt je
izvedla ena izmed srednjih šol v Sloveniji. Potrebna je analiza stanja pri dekletih, ali to
prepoznavajo kot potrebno.
3. Fotografije ob koncu šolskega leta
Predlagano je bilo, da se končne razredne fotografije natisne na kvalitetnejši, fotografski
papir, saj je tako fotografija kakovostnejša in trpežnejša. Parlament se s predlogom strinja,
vendar se je potrebno o tem še pogovoriti.
Sledil je zaključni pozdrav predsednika, ki je obenem sklical prvo izredno sejo v ponedeljek,
26. 9. 2022 ob 10:15 v avditoriju.
Tisa Princes Ledinek
Tajnica DS

Jakob Lozej
Predsednik DS

Petra Rep
Mentorica DS
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