
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 5. 10. 2022 

 

ZAPISNIK 

1. seje DŠP, ki je potekala v sredo, 5. 10. 2022, ob 13:00 v učilnici 342, Podlubnik 1b, 

Škofja Loka. 

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Tomaž Jelenc, predsednik DŠS 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica DŠS 

3. prof. Ana Prevc Megušar, pomočnica ravnatelja 

4. David Šuštar, tajnik UO DŠS 

5. Anej Peternelj, predstavnik 1. a 

6. Domen Juričan, predstavnik 1. a 

7. Kaja Leben, predstavnica 1. c 

8. Teja Jezeršek, predstavnica 1. c 

9. Maks Greblo, predstavnik 1. d 

10. Danaja Kristan, predstavnica 1. e 

11. Jaka Perme, predstavnik 1. e 

12. Rok Koblar, predstavnik 1. š 

13. Nina Tomažin, predstavnica 1. š  

14. Matija Jan Vražič, predstavnik 2. b 

15. Jera Šubic, predstavnica 2. b 

16. Hana Kolendo, predstavnica 2. c  

17. Žiga Biček, predstavnik 2. c 

18. Lovrenc Oman, predstavnik 2. d 

19. Nejc Cegnar, predstavnik 2. d 



20. Eva Požun, predstavnica 2. e 

21. Rebeka Kordiš, predstavnica 2. e 

22. Blaž Podobnik, predstavnik 3. a 

23. Eva Zupanc, predstavnica 3. a 

24. Faruk Suljić, predstavnik 3. bc 

25. Aiša Tabaković, predstavnica 3. bc 

26. Leja Jamnik, predstavnica 3. č 

27. Rok Filipič, predstavnik 3. č 

28. Kristjan Lokar, predstavnik 3. š 

29. Filip Erznožnik, predstavnik 4. a 

30.  Neja Skočir, predstavnica 4. b 

31. Veronika Kalan, predstavnica 4. b 

32. Zala Maček, predstavnica 4. d 

33. Emma Kajan Kapetanović, predstavnica 4. d 

34. Nika Klančar, predstavnica 4. e 

35. Tjaša Krek, predstavnica 4. e 

36. Lana Primožič, predstavnica 4. š 

37. Ema Lenc, kandidatka za članico UO DŠS 

 

Na seji so bili odsotni: 

1. prof. Jože Bogataj, ravnatelj 

2. Predstavniki 2. a  

3. Predstavniki 2. š 

4. Predstavniki 3. e  

5. Predstavniki 4. c  

 

 

 



DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo predsednika o delovanju UO DŠS 

3. Poročilo pomočnice ravnatelja 

4. Volitve članov UO DŠS 

5. Dijaška problematika/razno 

 

K točki 1  

Tomaž Jelenc pred potrditvijo dnevnega reda preveri sklepčnost na seji. Ugotovi, da je od 

skupno 22 predsednikov oziroma predsednic razreda na seji prisotnih 18 in potrdi 

sklepčnost. Pred potrditvijo dnevnega reda predsednik DŠS prisotnim sporoči spremembo  3. 

točke predlaganega dnevnega reda. Zaradi odsotnosti ravnatelja na seji DŠP bo namesto 

poročila ravnatelja na tem mestu poročilo pomočnice ravnatelja. 

 

Predsednik DŠS je dal na glasovanje naslednji sklep: 

»DŠP potrjuje predlagan dnevni red.« 

− ZA 18 

− PROTI 0 

− VZDRŽANI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2  

Predsednik DŠS poroča o dogodkih, ki jih je UO DŠS organiziral od zadnje seje DŠP. Ti dogodki 

so bili:  

Obisk predsednika 

V ponedeljek, 14. 3. 2022, je Gimnazijo Škofja Loka obiskal predsednik Republ ike Slovenije 

Borut Pahor. Z njim so imeli dijaki 3. letnikov pogovor z naslovom Pogovorimo se o Evropi. 

Tema  je bila  povezava med mladimi in Evropo danes in v prihodnosti. S sodelovanjem 

medijskega krožka smo poskrbeli, da si je bilo pogovor s predsednikom države mogoče 

ogledati tudi prek spleta. 

Spirit Week 



Od ponedeljka, 9. 5. 2022, do petka, 13. 5. 2022, se je na šoli odvijal dogodek, imenovan 

Spirit Week. UO je za vsak dan v tednu določil poseben ''dress code'', ki naj bi mu dijaki 

sledili. V ponedeljek, 9. 5., je bil dress code dneva pižama. V torek, 10. 5., so se dijaki oblekli 

v svoja formalna oblačila in imeli možnost sprehoda po rdeči preprogi. V sredo, 11. 5., je bil 

kmečki dan. Ta dan so se dijaki lahko oblekli v svoja kmečka oblačila. V četrtek, 12. 5., se je 

odvijal Gender switch day. Dijaki, ki so želeli, so se lahko oblekli v oblačila nasprotnega spola. 

V petek, 13. 5., so se dijaki oblekli v svoja oblačila za na plažo.  

Zaključni piknik 

Zaključni piknik s turnirjem v odbojki je potekal v petek, 24. 6. 2022. Udeležilo se ga je okrog 

150 dijakov. Poleg turnirja v odbojki so bile na voljo še pice in pijača.  

 

Tomaž Jelenc poroča o nadaljnjem delovanju UO DŠS. V petek, 7. 10. 2022, bo potekala 

predstavitev knjige Zakaj pa ne? z avtorjem  Davidom Stegujem. V drugi polovici oktobra 

2022 bo UO za dijake pripravil anketo o delovanju UO DŠS. V začetku novembra 2022 pa bo 

UO organiziral predsedniško soočenje in volitve za novega predsednika DŠS.  

Predsednik DŠS za vse predstavnike prvih letnikov poroča o vseh dogodkih, ki jih je UO 

organiziral v šolskem letu 2021/2022. Ti so bili: krst prvošolcev, dan jezikov, stojnica ob 

svetovnem dnevu boja proti AIDS, miklavževanje, dan brez nahrbtnikov, filmski večer, 

okrogla miza s Simonom Trussevichem, pustovanje, obisk predsednika Boruta Pahorja, Spirit 

Week in zaključni piknik. 

 

K točki 3 

Prof. Ana Prevc Megušar se ozre na preteklo šolsko leto in pohvali delovanje UO DŠS. Pove, 

da smo postavili visoke standarde. Pokazali smo, kako naj bi DŠS delovala. Povabi še dijake 

prvih letnikov, da si pogledajo, kaj vse je UO DŠS naredil v šolskem letu 2021/2022.  

 

K točki 4 

Predstavijo se trije kandidati za dva nova člana UO. 

Ema Lenc, dijakinja 1. e razreda, pove, da so ji všeč dogodki, ki potekajo na šoli, in da bi rada 

sodelovala pri organizaciji le-teh. V UO bi lahko pomagala s fotografiranjem dogodkov.  

Maks Greblo, dijak 1. d razreda, pove, da je 9 let je igral harmoniko, sedaj trenira streljanje. 

Za člana kandidira, ker se mu sodelovanje v UO zdi zanimivo. 

Jaka Perne,  dijak 1. e razreda, pove, da je že v osnovni šoli sodeloval pri podobnih stvareh, 

kot je UO DŠS. V prostem času je tabornik in pleza. V UO DŠS je pripravljen sodelovati  ter za 

seje in dogodke pripravljen prilagoditi svoj urnik. 



Po predstavitvi kandidatov za nova člana UO DŠS je bilo izvedeno glasovanje, na katerem so 

dobili:  

− EMA LENC 7 glasov 

− MAKS GREBLO 2 glasova 

− JAKA PERNE 9 glasov 

Sklep: Ema Lenc in Jaka Perne sta z večino glasov izvoljena v UO DŠS. 

 

K točki 5  

Lana Primožič vpraša glede pokvarjenega grelnika v avtomatu za vodo v tretjem nadstropju. 

Pomočnica ravnatelja odgovori, da bo grelnik popravljen. Okvaro bo sporočila ravnatelju.  

Kar nekaj dijakov vpraša glede fotokopiranja v knjižnici  in nezadovoljstva knjižničarke ob 

fotokopiranju. Prof. Ana Prevc Megušar odgovori, da fotokopiranje učnega gradiva, 

namenjenega pouku, v knjižnici ni naloga knjižničarke, ampak naloga profesorjev. Doda, da 

lahko v knjižnici fotokopirajo le dijaki z odločbo. Razloži, da za razliko od fotokopiranja pa 

lahko v knjižnici dijaki tiskajo, a le zadeve v povezavi s šolo. Glede tega bo tudi opozorila 

knjižničarko. 

Filip Erznožnik vpraša, kdaj bodo nova stranišča do konca opremljena. Pomočnica ravnatelja 

mu odgovori, da trenutno šola čaka na generalno čiščenje stranišč, ki je potrebno zaradi 

incidenta z gasilnimi aparati. Ko bodo stranišča očiščena, se bo nadaljevalo z opremljanjem. 

Pojavi se vprašanje glede obljubljenih bidonov, ki bi nadomestili plastične kozarčke v 

jedilnici. Ravnatelj je obljubil, da bo za vse dijake priskrbel 450 ml velike bidone, ki naj bi jih 

dobili z začetkom šolskega leta 2022/2023. Prof. Ana Prevc Megušar na vprašanje ni znala 

odgovoriti. Glede te situacije bo opozorila ravnatelja. 

Nika Klančar pove, da nekateri profesorji vpisujejo dijake kot manjkajoče pri uri, čeprav so na  

uri prisotni in sodelujejo. Prof. Ana Prevc Megušar pove, da DŠP tu ne more vplivati, to je 

zadeva, ki se mora rešiti na stopnji razreda med profesorjem in dijaki.  Bo pa vseeno 

opozorila profesorje glede izpostavljenega problema. 

Nika Klančar predlaga, da v primeru izvajanja čistilne akcije v letošnjem letu  povabimo 

zraven še dijake s Šolskega centra. Pove, da tudi oni veliko smetijo in da so v preteklem 

šolskem letu v času te čistilne akcije nekaterim dijakom gimnazije metali smeti pod roke, 

medtem ko so čistili. 

David Šuštar predstavi dogodek, ki bo potekal v petek, 7. 10. 2022. To bo predstavitev knjige 

Davida Steguja. 

Tomaž Jelenc prisotnim razloži potek volitev na Gimnaziji Škofja Loka . Povabi tudi dijake 2. in 

3. letnika h kandidiranju. 



Eva Zupanc predlaga, da tečaj za CPP in prvo pomoč ni na voljo šele v 3. letniku, ampak že v 

2. Pomočnica ravnatelja razloži, da je bilo vedno tako, ker so bili tečaji bliže 18. rojstnemu 

dnevu dijakov. Pove, da bo poskusila v naprej tečaje urediti že prej in jih omogočiti tudi 

dijakom 2. letnikov. 

Lana Primožič vpraša, zakaj je v jedilnici manj miz, kot jih je bilo včasih. Pomočnica ravnatelja 

razloži, da so jih zaradi koronskih ukrepov nekaj umaknili. Pove, da se bo pogovorila z 

odgovornimi za to in poskusila urediti več miz v jedilnici.  

David Šuštar vpraša, ali bi lahko odpiralni čas knjižnice spremenili iz 8:00 na začetek prve ure. 

Prof. Ana Prevc Megušar pove, da se bo poskusila dogovoriti glede tega. 

Dijaki vprašajo, zakaj na knjižničnih računalnikih ne delujejo uporabniška imena. Pomočnica 

ravnatelja pove, da bodo v knjižnici postavljali novo mrežo in upa, da bodo potem delovala. 

Dijaki prvih letnikov povedo, da ne morejo dostopati v sistem Arnes. Prof. Ana Prevc 

Megušar pove, da je računalničar, ki deluje na Gimnaziji Škofja Loka, trenutno na bolniški 

odsotnosti. Predlaga, da to poskusijo urediti pri informatiki, drugače pa bo računalničar 

pomagal takoj, ko se vrne. 

Dijaki četrtih letnikov vprašajo, kdaj bodo plesne vaje za maturantski ples. Pomočnica 

ravnatelja pove, da se bodo verjetno začele februarja 2023. Potekale bodo ob petkih od 

15:00 do 17:00. Doda še, da bo maturantski ples potekal v soboto, 6. 5. 2022, v športni 

dvorani Zlato polje Kranj. Prireditev bo vodil Boštjan Gorenc Pižama, glede glasbene skupine 

pa se še ne ve točno. Koordinator za maturantski ples je prof. Gašper Murn. 

 

Seja DŠP je zaključena ob 13:50. 

 

Zapisnikar:     Overovatelj zapisnika: 

           David Šuštar,                        Tomaž Jelenc, 

           tajnik UO DŠS           predsednik DŠS 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


