GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
Dijaška šolska skupnost

Zapisnik 4. seje UO DŠS v šolskem letu 2015/2016, ki je potekala 9. decembra 2015 ob
10.35 v učilnici 336 Gimnazije Škofja Loka
Prisotni: Matic Bobnar, Rok Gerbec, Aljaţ Goljat, Lenart K. Kokalj, Petra Kuralt
(nadomešča Darjo Boţič), Sergej Novak, Nina Strel, Zala Šink, Andraţ Zrimšek, Tara Zupin,
Jakob Zarnik in mentorica prof. Tanja Gartner.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pridobitev članov iz 1. letnikov
Ţig UO DŠS – napredek
Uspeh srečelova
Svetovni dan AIDS-a
Načrt za prihodnje mesece
Razno

1.) PRIDOBITEV ČLANOV UO DŠS IZ 1. LETNIKOV
- UO DŠS je izdal okroţnico za pridobitev novih članov, s katero smo privabili dva
nova predstavnikov prvih letnikov (Matic Bobnar, 1.Š in Lenart K. Kokalj, 1.B)
2.) ŢIG UO DŠS – NAPREDEK
- Gradivo za izdelavo ţiga je bilo poslano, sedaj čakamo še potrdilo naročila in
predračun.
3.) USPEH SREČELOVA
- Srečelov, organiziran s strani 3. letnikov je bil uspešen, prodanih je bilo 224 srečk,
izkupiček srečelova pa 450€.
- Za prihodnje leto nameravamo ubrati podoben pristop, določene stvari pa bo
potrebno tudi izbolšati (nekateri dijaki prvih letnikov so se pritoţili, da niso bili
obveščeni o poteku srečelova). Projekt bo v rokah naslednje generacije 3. letnikov.
4.) SVETOVNI DAN AIDS-a
- 1. December smo ubeleţili svetovni dan boja proti AIDS-u. UO DŠS je tudi letos
pripravil stojnico, kjer smo delili letake, rdeče pentlje, kondome, ozaveščali o
AIDS-u in metodah preprečevanja ...
- Ozaveščanje je potekalo tudi po oddelkih 1. letnikov, kjer sta dijakom dejstva in
uporabne informacije predstavila Tim Prevodnik in Jakob Zarnik

5.) NAČRT ZA PRIHODNJE MESECE
- Naš naslednji večji dogodek je pustovanje, ki bo potekalo na pustni torek, 9.
februarja. Načrt dogodka bomo pripravili v januarju intakrat predelali tudi
finančno stanje UO DŠS.
6.) RAZNO
- Miklavţevanje je bilo izpeljano uspešno in UO DŠS se zahvaljuje dijakom 4.a za
dobro organizacijo in odlično izvedbo.
- Potekal je tudi dobrodelni dogodek Dijak dijaku na katerem so se v zbiranju
sredstev za sklad Gaudeamus pomerili drugi letniki in ponovno napolnili sklad za
finančne pomoči potrebne dijake. UO DŠS se zahvaljuje vsem dijakom drugih
letnikov za zavzeto sodelovanje in čestita 2.c za zmago in največ zbranih sredstev.
- Izšla je tudi nova številka gimnazijske revije Tret' štuk, kjer je objavljen članek o
DŠS. Revijo lahko vsak dijak dobi v knjiţnici.

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 11:00.
Škofja Loka, 9. 12. 2015
Sestanek je vodil Jakob Zarnik, predsednik DŠS.
Zapisnik napisala Zala Šink

