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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI 

ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

Kraj in datum: Škofijska gimnazija Vipava, 7. 10. 2022 

Trajanje: 8:20 – 9:05 

Predsedujoči: Jakob Lozej, predsednik DS 

PRISOTNOST 

Predstavniki: 1. a: Teo Koršič, Zala Likar 
 1. b: Ivana Tomažič, Vita Božič 
 2. a: odsotni – duhovni vikend  
 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. Pregled zapisnika pretekle seje 

2. Žreb skupin za medrazredni turnir v nogometu  

3. Razno  

 

OPIS 

K točki 1:  

Parlament je soglasno potrdil zapisnik pretekle izredne seje.  

 

K točki 2:  

Tomaž  Jereb in Manuel Mislej, organizatorja medrazrednega turnirja v nogometu, sta izžrebala 

skupine razredov, ki se bodo pomerili med seboj v skupinskem delu: 

1. skupina: 3.c, 4.b, 3.b  

2. skupina: 2.b, 4.c + možnost skupine profesorjev 

3. skupina: 2.c, 1.a, 3.a 

4. skupina: 1.b, 4.a, 2.a  

5. Tomaž Jereb je predstavil potek in pravila nogoemtnega turnir,a 

Tomaž je predstavil potek turnirja. Tekme se bodo odvijale med glavnim odmorom, s pričetkom 

med 10:00 in 10:05. Obstaja možnost, da se tekma prestavi, če se tako dogovorita nasprotni 

ekipi in sodniki. Zamuda na tekmo (brez napovedane odsotnosti) se šteje kot predaja. Ob 

dvakratni odpovedi tekme, ekipa, ki tekem ni odpovedala, avtomatsko zmaga z rezultatom 3:0.  

Parlament predlaga, da se 12. oddelek nadomesti z ekipo profesorjev. Razrednik lahko igra le v 

skupinskem delu tekmovanja. Ekipe morajo vsebovati vsaj 1 dekle, število rezerv je neomejeno.  
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K točki 3:  

1. Fotografije ob koncu šolskega leta 

Parlament se je strinjal, da je smiselno razredne fotografije tudi v prihodnje natisniti na 

navaden list, formata A4, saj je to cenovno najbolj ugodno. Lahko pa bi si tisti, ki bi tako želeli, 

sliko potem sami razvili pri fotografu. Ena izmed možnosti je tudi, da fotografiranje namesto 

ge. Nadje prevzame zunanji fotograf, kar bi za ceno dveh skupinskih fotografij zneslo 

približno 6€. 

Sklep: Predstavniki oddelkov naj o tem povprašajo v razredu.  

 

2. Šolski ples 

Maturantje bodo v kratkem sporočili, ali bi prevzeli organizacijo šolskega plesa. 

 

3. ŠGV puloverji 

Jakob je predstavil možnost zamenjave dobavitelja pulovrjev; za lažjo odločitev bo v pregled 

prinesel puloverje, da bodo lahko člani Parlamenta sami ocenili njihovo kakovost. Z njihove 

strani bo pridobil ponudbo, ravno tako s strani lanskega dobavitelja. Parlament se je ponovno 

strinjal z razpisom likovnega tečaja za nov logotip. 

Sklep: O izbiri dobavitelja bo Parlament odločal na naslednji seji. Pripravljen bo 

razpisa za likovni  natečaj za nov logotip. 

 

4. Dijaški dnevniki 

Dijaški dnevniki so v pripravah in bodo šli v kratkem v tisk.  

 

5. Ureditev šolskega parka  

Predsednik DS je povedal, da je ravnatelj podprl predlog prenovitve zunanjih klopi 

(obnovitev poškodovanih klopi z namestitvijo manjkajočih desk), kar bi se lahko financiralo 

iz šolskega računa. Predstaviti mu je potrebno predračun za obnovo. Ideja s strani dijakov je, 

da bi klopi lahko prebarvali sami. 

Sklep: Predsednik DS ravnatelju predstavi ponudbo s predračunom za obnovo.  Dijaki 

se pogovorite z razredniki,  ali bi barvanje klopi lahko potekalo v okviru razrednih ur. 

 

6. Nova postavitev miz pri odlaganju pladnjev v jedilnici in vloge pri dežurstvu  

Jakob se bo o predlogu še enkrat pogovoril s kuharicami. Ga. Petra je poudarila, da je 

pomembno, da ureditev v prvi vrsti ustreza njim.  

Sklep: Jakob idejo še enkrat predstavi kuharicam in na naslednjo sejo prenese dogovor 

z njimi. 

Sledil je zaključni pozdrav predsednika.  
 

 

Tisa Princes Ledinek 
Tajnica DS 

Jakob Lozej 
Predsednik DS 

Petra Rep 
Mentorica DS 

 


