
 
GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA 

Dijaška šolska skupnost 

 

Zapisnik 2. Seje UO DŠS v šolskem letu 2015/2016, ki je bila 5. Novembra 2015 ob 10.30 

v učilnici 337 Gimnazije Škofja Loka 

Prisotni: Darja Boţič, Rok Gerbec, Aljaţ Goljat, Ajda Košorok, Zala Koţuh,Sergej Novak, 

Luka Nunar, Janez Rozman, Nina Strel, Zala Šink, Leon Tomaţič, Jakob Zarnik in Tara 

Zupin. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled finančnega stanja 

2. Novi ţig 

3. Dţumbus 

4. Srečelov in miklavţevanje  

5. Razno 

 

1.) PREGLED FINANČNEGA STANJA 

- Sprememba v statutu, pod 12. člen zapisano : 

[12.] člen 

»Od vsakega člana DŠS je pričakovano, da enkrat letno poravna prispevek 1€, kot 

članarino DŠS. Poravna ga preko redne položnice v obdobju prve polovice 

tekočega šolskega leta. Prispevek ni obvezen.« 

Sprememba sprejeta soglasno (13 glasov za, 0 proti). Spremembo bomo uradno 

dodali v statut na nasledni seji, ko se dogovorimo še z vodstvom šole. 

- Finančno stanje DŠS z dneva 5.11.2015 je 125,67eur. 

 

2.) NOVI ŢIG 

- Zaradi neprimernosti starega ţiga se je UO DŠS odločil za nakup novega. Stal naj 

bi med 25-30 eur. 

Za predračun in nakup novega ţiga je odgovornaZala Kožuh. 

 

3.) DŢUMBUS 

- Dijaki v dijaški sekciji Kluba škofjeloških študentov bodo organizirali 

Dţumbus(zabava za gimnazijce), ki naj bi potekal v petek, 13.11.2015. Vstop bo 

mogoč za vse, ki so stari 16 ali več let (za dijake prvih letnikov oziroma dijake 

pod 16. letom starosti vstop ni mogoč). O sestanku djaške sekcije KŠŠ so poročali 

Leon Tomaţič, Aljaţ Goljat in Jakob Zarnik. 

 



 
4.) SREČELOV IN MIKLAVŢEVANJE 

- Za srečelov je soglasno sprejeta ( 13 glasov za, 0 proti) cena 2 eur na srečko. 

- Dijaki naj bi dobili potrdila za prevzem materiala iz podjetij, ki bodo napisana na 

seznamu na oglasni deski DŠS. 

- O srečelovu in miklavţevanju bo potekal še en sestanek v naslednjih treh 

tednihIzdana bo tudi okroţnica od 16.11. do 20.11. 

- Za srečelov so odgovorni dijaki 3. letnikov.  

- Za animacijo na miklavţevanju so odgovorni dijaki 4.a. 

 

5.) RAZNO 

- V UO DŠS imamo namen pridobiti nove člane iz prvih letnikov.  

- Do konca novembra jim imamo namen predstaviti delovanje UO DŠS in jih 

povabiti na sestanek. Izdali bomo tudi okroţnico z uradnim vabilom. 

 

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 10:50. 

Škofja Loka, 5. 11. 2015 

Sestanek je vodil Jakob Zarnik, predsednik DŠS. 

Zapisnik napisala: Zala Šink 


