
 
GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA 

Dijaška šolska skupnost 

 

Zapisnik 6. Seje UO DŠS v šolskem letu 2015/2016, ki je bila 26. februarja 2016 ob 9.40 

v učilnici 337 Gimnazije Škofja Loka 

Prisotni: Aljaž Goljat, Zala Kožuh, Jakob Zarnik, Andraž Zrimšek, Darja Božič, Nina Strel, 

Leon Tomažič, Luka Nunar, Janez Rozman, Tara Zupin in mentorica DŠS Tanja Gartner. 

 

Dnevni red: 

1.) Pustovanje 

2.) Kavči 

3.) Inventar gimnazije 

4.) Predstavnik za prehrano 

5.) Sklad DŠS 

6.) Nadaljnje delo 

 

1.) PUSTOVANJE 

- Kupili in podelili smo nagrade za najbolse pustne maske.  

- Skupinska maska: 

 Jelennčka, 2. D (karton krofov, 10€) 

- Posamične maske:  

 Gejša, 2. C (komplet skodelic, 15€) 

 Napoleon, 1. B (komplet skodelic, 10€) 

 Indiana Jones, 1. Š (brisača, donirala gimnazija) 

 

2.) KAVČI 

- Dobili smo 4 nove kavče, ki jih je šola kupila na željo dijakov. Sedaj jih imamo 6 

in upamo, da bo dovolj prostora za vse.  

- Eden izmed starih kavčev je bil, zaradi poškodb, potreben popravila. Stroške krije 

šolski sklad(starši). 

 

3.) INVENTAR GIMNAZIJE 

- V torek 1. 3. 2016, bo predsednik Jakob Zarnik izdal okrožnico, ki se bo 

navezovala na problematiko uničevanja, neprimerne rabe in kraje šolske opreme. 

- Vodstvu šole bomo predlagali nakup sušilnika za roke. Ta bi bil namenjen za 

žensko stranišče v tretjem nadstropju, kjer je opažena nadpovprečna poraba 

papirnatih brisačk. 

4.) PREDSTAVNIK ZA PREHRANO 



 
- Pogovorili smo se o delu predstavnika za prehrano in preleteli kaj so njegove 

naloge. Glasovali smo o prekinitvi mandata Janezu Rozmanu, ki naj nebi vestno 

opravljal svoje funkcije. Prišli smo da zaključaka, da predstavnik konča svoj 

madat, saj ima absolutno podporo UO DŠS. 

- Dijake prosimo, da se ob morebitnih predlogih, vprašanjih in kritikah, v zvezi s 

prehrano, obrnete na predstavnika za preharano, Janeza Rozmana, in ne na 

vodstvo sole. On bo stvar poiskušal sam rešiti oziroma jo bo posredoval ustrezni 

osebi.  

 

 

5.) SKLAD DŠS 

- Članarine, oziroma letni priliv sredstev DŠS, bodo obračunane na položnici za 

februar, ki pridejo 10. 3. 2016. *Postopek in višina članarine sta zapisana v 

statutu.  

 

6.) NADALJNJE DELO 

- Piknik DŠS bo verjetno v petek 17. 6. 2016. Dela v zvezi s projektom se bomo 

natančneje lotili v aprilu. 

- Odličili smo se, da bomo dijake ozaveščali v zvezi s peticijo, za vpis neodtujljive 

pravice do vode v ustavo RS. Nina Strel, Darja Božič, Andraž Rozman in Jakob 

Zarnik bodo zbrali podatke in do 21. 3. 2016 (iztek peticije) poizkušali projekt 

nazorno predstaviti dijakom. V DŠS se nam zdi prav, da dijake obveščamo o 

aktualnih problematikah, ki vplivajo na našo prihodnost. 

 

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 10:10. 

Škofja Loka, 28. 2. 2016 

Sestanek je vodil Jakob Zarnik, predsednik DŠS.   

Zapisnik napisala: 

Zala Kožuh, Jakob Zarnik 


