GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
Dijaška šolska skupnost
Zapisnik 1. seje UO DŠS v šolskem letu 2016/17, ki je bila 21. septembra ob 10.35 v
učilnici 340 Gimnazije Škofja Loka
Prisotni: Ana Benedik, Urban Bogataj, Bor Dolenc, Rok Gerbec, Aljaž Goljat, Luka
Jelovčan, Ajda Košorok, Zala Kožuh, Sergej Novak, Aleš Poklukar, Zala Šink, Jakob Zarnik,
Andraž Zrimšek in Tara Zupin.
Dnevni red:
1. Pregled preteklih dogodkov
2. Volitve
3. Novi člani
4. Začasne funkcije
1. PREGLED PRETEKLIH DOGODKOV
-

Dijaki 4. letnika so uspešno izvedli obred fazaniranje novih dijakov
Gimnazije Škofja Loka. Zaradi lajžjega ohranjanja podobnih prireditev v
prihodnje v zapisniku prilagam kratek povzetek prireditve(priloga*).

2. VOLITVE
-

Z začetkom novega šolskega leta mora DŠS izvoliti novega predsednika.
Vsi kandidati morajo oddati svojo prijavo (kandidaturo), v kateri opišejo
svoj program, napišejo kratek življenjepis ter izberejo zastopnika, ki
nadzoruje štetje glasov. Prijave morajo oddati v tiskani obliki
trenutnemu predsedniku DŠS Jakobu Zarniku ali mentorici Tanji Gartnar
najpozneje do 13. oktobra. Okrožnica z uradnim pozivom vsem
kandidatom še sledi.

-

Predvolilno dogajanje: soočenje kandidatov bo potekalo 17. oktobra
(natančnejše podatke dobite v okrožnici) v predavalnici, 18.oktobra bodo
kandidati poskušali pridobiti glasove s pomočjo samopromocije v avli
šole in 19. oktobra sledi strog volilni molk.

-

Volitve bodo potekale v četrtek, 20. oktobra, v avli gimnazije. Naslednji
dan, 21. Oktobra, pa bodo razglašeni uradni rezultati volitev in sicer
najkasneje do 12. ure.

-

UO DŠS bo pred tem imel še sestanek brez kandidatov, da izberejo
volilno komisijo, organizirajo soočenje in volitve ter pripravijo volilne
listke. Slednji bodo priloženi k naslednjem zapisniku in bodo služile kot
standardni obrazec volilnega listka v prihodnjih letih.

3. NOVI ČLANI
-

V kratkem bosta Jakob Zarnik in Sergej Novak obiskala razrede dijakov
prvih letnikov in jih povabila k sodelovanju v UO DŠS.

4. ZAČASNE FUNKCIJE
-

Letos zaradi zakasnelih volitev potrebujemo začasne predstavnike v
šolskih organih. Naslednjim dijakom je bila soglasno dodeljena funkcija,
ki jim poteče ob izvolitvi novega predsednika. Takrat bo UO DŠS
ponovno glasoval in določil predstavnike za tekoče šolsko leto.

-

Svet šole: Jakob Zarnik(veljavna funkcija, ki velja do konca šol. leta),
Sergej Novak

-

Predstavnik za prehrano: Andraž Zrimšek

-

Šolski sklad: Aljaž Goljat

-

Svet staršev: Jakob Zarnik

Priloga:
Jaz, novopečeni fazan, ki se želim pridružiti odgovornim, zrelim in razgledanim
gimnazijcem, prisegam, da bom vedno spoštoval starejše dijake, jim odstopil mesto v
vrsti za malico, pobiral smeti po hodniku, pridržal vhodna vrata in na sploh spoštoval
hišni red. Ne glede na okoliščine, nikoli ne bom nevljuden do dijakov četrtega letnika in
za vse nevšečnosti bom prevzel krivdo nase. V šoli bom ves čas stal ob steni in se
ponižno pretvarjal, da ne obstajam. Na WC-ju bom za sabo potegnil vodo ter pobrisal
WC školjko. Če bodo starejši dijaki utrujeni, se bom ponudil, da jim nesem torbo in jim
častim kavo, ki jim je sveta. Če starejše gimnazijce srečam na avtobusu, jim bom vedno
odstopil sedež. Pazil bom, kako bom hodil čez cesto in starejšim dijakom ne bom skakal
pred avto. V šolo bom vedno prišel urejen, primerno oblečen in počesan. Prisegam, da
bom spoštoval vse te pogoje, drugače se bom sprijaznil s posledicami, ki bodo temu
sledile.
Vsem vam na uslugo, Vaši mladi fazani!
Pripis: Zaprisega velja do dne, ko dijak zaključi prvi letnik in prejme spričevalo. V
nasprotnem primeru se status podaljša za eno leto.
Pripravila: Jakob Zarnik in Tanja Gartner
Seja se je zaključila ob 10:55.
Škofja Loka, 30. 9. 2016
Sestanek je vodil Jakob Zarnik, predsednik DŠS.
Zapisnik napisala: Zala Šink

