
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaški šolski parlament  

Zapisnik 2. rednega sestanka DŠP v šolskem letu 2021/2022, ki je potekal v sredo, 5. 1. 2022, 

ob 13:00 v predavalnici Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: predstavniki 1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 2. a, 2. bc, 2. č, 3. a, 3. b, 3. e, 4. bc, 4. d in 4. 

š, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka, mentor DŠS, predsednik DŠS in tajnik UO DŠS 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo predsednika o delovanju UO DŠS 

3. Načrt dela UO DŠS za naslednje 3 mesece 

4. Sprememba 37. člena statuta DŠS 

5. Poročilo ravnatelja 

6.     Dijaška problematika/razno 

 

 

K točki 1:  

Predsednik DŠS Tomaž Jelenc predstavi dnevni red. Dnevni red je bil po predstavitvi prek 

spletne strani Poll Everywhere potrjen s 13 glasovi, eden pa je bil vzdržan. Prisotnih predsednic 

in predsednikov razredov je 14.  

 

K točki 2: 

Predsednik DŠS Tomaž Jelenc poroča o delovanju UO DŠS v času od novembra 2021 do 

januarja 2022. 

 

Parlament DOS 

Tomaž Jelenc in David Šuštar sta se v petek, 26. 11. 2021, udeležila 2. redne seje parlamenta 

DOS. Na njej sta spoznala na novo izvoljenega predsednika DOS Simona Trussevicha, ki je 

predstavil delo predsedstva DOS, nato pa je odgovarjal na razna vprašanja dijakov ter vodil 

razpravo o dijaški problematiki. 

 

Dan ozaveščanja o bolezni AIDS 

V sredo, 1. 12. 2021, smo pred učilnico 337 anketirali dijake o njihovem znanju o bolezni A IDS. 

Vsak, ki je rešil anketo, je dobil 2 kondoma in rdečo pentljo. Kondomi so bili donacija 

Gorenjskih lekarn, rdeče pentlje pa smo večinoma že imeli narejene, nekaj pa sta jih še 

naredila dežurna učenca dva dni pred samim dogodkom. Anketo je rešilo 190 d ijakov. 

Rezultate lahko najdete na spletni strani Gimnazije Škofja Loka (https://www.gimnazija-

skofjaloka.si/aktualno/svetovni-dan-boja-proti-aids-u.html).  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/aktualno/svetovni-dan-boja-proti-aids-u.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/aktualno/svetovni-dan-boja-proti-aids-u.html


 

 

Miklavževanje 

V ponedeljek, 6. 12. 2021, smo na gimnaziji izvedli miklavževanje.  Med  poukom smo obiskali 

vse razrede in jih obdarili z bonboni. Prav teh smo razdelili 5 kilogramov. Miklavževanje je 

potekalo od 1. do 7. ure. 

 

Puloverji 

V decembru smo že izvedli razpis, na katerem smo zbirali motive za letošnji šolski pulover. V 

upravnem odboru smo sprejeli sklep, da bodo letos namesto puloverjev s kapuco taki brez nje 

(crewneck). Po zbiranju motivov smo dijaki izglasovali najboljši motiv. Zmagal je motiv Lana 

Mohoriča Bonče, ki bo za nagrado dobil pulover brezplačno. 

 

Dan brez nahrbtnikov 

V sredo, 22. 12 2021, smo organizirali dan brez nahrbtnikov. V šolo je brez nahrbtnikov prišlo 

okrog 150 dijakov. Na Facebook strani Gimnazije Škofja Loka je po tem dnevu potekalo 

glasovanje za najbolj izviren (ne)nahrbtnik. Zmagal je Dane Jemc, drugo mesto je zasedel Jakob 

Megušar, tretje Patrik Potočnik, za častno omembo pa sta bili izbrani Jera in Eva Koprivnikar. 

Najbolj številčen razred, ki se je udeležil tega dne, je bil 3. a. Nagrade za najbolj izvirne dijake 

je sponzorirala okrepčevalnica Mah. 

 

Filmski večer 

V četrtek, 23. 12. 2021, smo v sodelovanju s Kinom Sora organizirali filmski večer, na katerem 

smo predvajali dva filma. Prvi je bil Spider-Man: No Way Home ob 17: 30, drugi pa je bil Us ob 

20:10. Cena karte je bila 4 evre, 2 evra je plačala dijaška šolska skupnost, preostala 2 evra pa 

so dijaki plačali sami. Film Spider-Man: No Way Home si je prišlo ogledat 120 dijakov, film Us 

pa 30.  

 

5. meni 

Slorestu smo dali pobudo za zamenjavo sendvičev nazaj na 5. meni. S pobudo smo bili uspešni, 

saj je že zadnja dva meseca na voljo 5. meni, kot je bil včasih. Ker pa so nekateri izrazili željo 

po sendvičih, se je Slorest odločil, da bo sendviče obdržal na 4. meniju. 

 

Okrogle mize 



Za naslednje tri mesece smo prav tako pripravljali okrogle mize. V januarju bo na šolo prišel 

trenutni predsednik DOS Simon Trussevich, v februarju bi nas obiskal bivši dijak Gimnazije 

Škofja Loka Lenart Kolja Kokalj, ki bo pripravil potopisno predavanje, v marcu pa organiziramo 

okroglo mizo s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem na temo mladi v Evropi. 

 

K točki 3: 

Predsednik DŠS predstavi tudi načrt delovanja UO DŠS, ki je naslednji: 

Januar 

V četrtek, 6. 1. 2022, bomo prvim letnikom med njihovimi razrednimi urami predstavili DŠS. V 

četrtek, 13. 1. 2022, bomo pripravili okroglo mizo s Simonom Trussevichem. V tednu od 17. 

do 21. 1. 2022 bomo organizirali spelling bee. 

Februar 

10. 2. 2022 bo organiziran Dan brez telefona. Na isti dan bo prav tako potekal šahovski turnir.  

14. 2. 2022 bomo organizirali dejavnosti, primerne za obeležitev valentinovega, kot so na 

primer prodaja rož. 17. 2. 2022 pa bo organizirali potopisno predavanje Lenarta Kolje Kokalja. 

Marec 

1. 3. 2022 bomo na šoli izvedli zdaj že tradicionalno pustovanje. 3. 3. 2022 bo na Gimnazijo 

Škofja Loka prišel predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. Z njim se bomo na 

okrogli mizi pogovarjali o mladih v Evropi. 8. 3. 2022 bomo organizirali kakšno dejavnost na 

temo dneva žena. V tednu od 17. do 21. marca bomo organizirali turnir v igranju taroka. 

K točki 4: 

Tomaž Jelenc je predstavil spremembo 37. člena v statutu DŠS. Sprememba je bila predlagana 

zaradi prevelikega števila članov UO ob menjavi mandata. S spremembo 37. člena bo 

utemeljena vloga bivšega predsednika DŠS v UO. Spremenjeni člen se glasi:  

[37.] člen  

Predsednik DŠS ima enoletni mandat z možnostjo ponovne izvolitve. 

Po poteku mandata se na željo novoizvoljenega predsednika DŠS lahko pridruži UO DŠS kot 

konzultant predsednika DŠS. Delo konzultanta je vezano na mandat predsednika DŠS. 

Sprememba 37. člena je bila dana na glasovanje prek spletne strani Poll Everywhere, in sicer 

se je 92 % prisotnih se je strinjalo, 8 % pa je bilo vzdržanih, nihče proti.  

 

K točki 5:  

Ravnatelj Jože Bogataj  vsem navzočim pove, da je obdobje brez rednega ocenjevanja in da 

smo ravno pred koncem polletja. Poudari, da bomo dijaki 17. 1. 2022 dobili izpis ocen, bliža pa 

se tudi roditeljski sestanek.  



Razloži spremembe o karanteni, saj po novem ob kontaktu s pozitivno osebo v razredu gredo 

vsi v karanteno. Izjema so le tisti, ki so že cepljeni s tretjim odmerkom. Opozori tudi, da se ob 

slabšanju situacije lahko zgodi, da se bo šola spet zaprla, možnost odločitve o zaprtju pa ima 

tudi ravnatelj sam. Ravnatelj lahko sam po svoji presoji za 10 dni zapre šolo, kar bi pomenilo 

pouk na daljavo. Doda, da zaradi spremembe o karanteni zdaj morajo v primeru stika z 

okuženo osebo v karanteno tudi profesorji. Vse prisotne pozove, naj opozarjajo sošolke in 

sošolce na redno samotestiranje in pravilno nošenje mask.  

S prihajajočim polletjem se bo spremenil tudi urnik, ki bo na voljo že v ponedeljek, 10. 1. 2022, 

ali torek, 11. 1. 2022.  

Glede načrta dela pove, da Gimnazija Škofja Loka v sodelovanju s Kinom Sora pripravlja teden 

ruskega filma, ki bo potekal v koncu januarja. Vsi filmi bodo sodobni, podnaslovljeni in 

brezplačni na ogled.  

Glede obiska predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja pove, da mu je že bila 

poslana prošnja, zdaj pa upamo, da bo imel na določen termin čas.  

Glede mednarodnih izmenjav pove, da te v letošnjem šolskem letu verjetno ne bodo možne, 

mogoče le kakšna maja ali junija, če se bodo razmere izboljšale. Ima pa Gimnazija Škofja Loka 

v načrtu mednarodne izmenjave za naslednje šolsko leto, to je šolsko leto 2022/2023. Prav 

tako se bo poskušalo izvesti vse športne tabore, če bodo razmere to dopuščale.  

Glede ocenjevanj na daljavo se z vstopom v polletje nič ne spreminja. Trenutno ocenjevanj na 

daljavo ni, bodo pa le v primeru, če bo razred doma več kot 2 meseca. Pouk na daljavo se bo 

izvajal kot običajno.  

Investicije za letošnje leto sta dva nova kabineta, prenova stranišč in zamenjava tal in lijakov v 

učilnicah od 149 do 151.  

Ravnatelj pove, da je gimnazija v primeru šole na daljavo pripravljena posoditi elektronsko 

opremo dijakom, ki bi jo potrebovali.  

Priporoča  tudi samotestiranje vseh, tudi tisti, ki že izpolnjujejo pogoj PC.  

 

K točki 6: 

 

Pred sestankom DŠP sta ravnatelj in predsednik DŠS imela sestanek s kuhinjo glede 

mikrovalovne pečice. Na sestanku so prišli do zaključka, da za mikrovalovno pečico ne bo 

mogla skrbeti kuhinja, saj nočejo prevzeti odgovornosti, če bi kateri od dijakov prinesel s seboj 

pokvarjeno hrano ali želel pogreti kaj neprimernega. Trenutno projekta mikrovalovne pečice 

ne bo možno izvesti, tako da bomo  zaenkrat o tem le razmišljali, kako to varno rešiti in izvesti.  

Na sestanku se je vprašalo tudi po 2. delilni postaji za hrano, a se ta to šolsko leto še ne bo 

odprla. Če bo vse v redu in bo dovolj kadra, pa bo lahko obratovala že v začetku naslednjega 

šolskega leta. Prav tako bo z začetkom naslednjega šolskega leta vsak dijak dobil bidon v 

velikosti 375 ml, ki ga bodo dijaki lahko prinesli s seboj na malico in ga uporabili namesto 



kozarčka. Te bidone bo dijakom kupila gimnazija, potrebna pa bo še uskladitev s Šolskim 

centrom Škofja Loka. 

 

Sestanek DŠP se je zaključil ob 14:00. 

 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


