
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 20. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 14. 6. 2022, ob 10:35 

v pisarni šolske svetovalne delavke Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: Lana Primožič, Tomaž Jelenc, Eva Družinec, David Šuštar, Matija Jan Vražič, Ajla 

Kolenović in prof. Tanja Gartner  

Manjkajoči: Žiga Biček, Hana Kolendo, Aiša Tabaković, Lucija Žakelj, Tina Urbančič, Urška 

Gruden in Lara Debeljak 

Dnevni red: 

1. Standardi oblačenja na Gimnaziji Škofja Loka 

2. Zakjučni piknik 

3. Razno 

K točki 1 

S strani profesorjev je bila izražena želja po uvedbi pravila glede oblačenja. Problem se jim zdi 

vsakodnevno oblačenje nekaterih dijakov in oblačila maturantov na maturi. Člani UO so se na 

zadnji seji o tem že pogovarjali, a niso prišli do zaključka. Tomaž Jelenc in David Šuštar sta 

problematiko primernega oblačenja izpostavila tudi na IV. Redni seji parlamenta DOS, kjer sta 

dobila odgovor, da je v primeru velikega problem na šoli potrebno glede tega nekaj urediti in 

primerno ukrepati. Vprašala sta tudi, ali gre tu za kakršnokoli obliko omejevanja svobode 

dijakov. Odgovor na njuno vprašanje je bilo, da to praviloma ni omejevanje svobode dijakov, 

dodali pa so tudi, da lahko v primeru pretiravanja glede pravil oblačenja vedno kontaktiramo 

varuha dijakovih pravic in nam bo pomagal. Na prejšnji seji UO so člani imeli različne poglede 

na problematiko oblačenja na Gimnaziji Škofja Loka, vsi pa so se strinjali, da je glede tega 

potrebno nekaj storiti. Pojavila so se vprašanja, kako to pravilo objektivno zapisati, kaj štejejo 

pod primerna oblačila in kaj ne, kako napisati pravilo, brez da bi prišlo do zlorabe le tega s 

strani profesorjev ali dijakov in ali je zapis tega pravila najboljša možnost pri reševanju tega 

problema. 

UO se strinja, da so vzrok tega problema nekateri dijaki, ki se ne oblačijo primerno za 

obiskovanje pouka. Člani UO pridejo do sklepa, da je Gimnazija Škofja Loka ustanova za katero 

obstaja primerna garderobe in da vsako oblačilo ni primerno. Še posebej izpostavimo 

pomanjkljivo obleko, kot so prekratka krila in nošenje modrčkov brez majic.  

Na seji se sprejme sklep, da pogovor o tem nadaljujemo v jeseni z začetkom šolskega leta 

2022/2023. Upravnemu odboru se zdi, da je potrebno več pogovora med dijaki in profesorji 

glede pravila o oblačenju. Predlagajo, da se ustanovi odbor za standarde oblačenja, v katerem 

so 4 dijaki in 4 profesorji, ki bi bil bolj osredotočen na to problematiko in bi se z njo bolj 

intenzivno ukvarjal, izvedel kakšno anketo in poskušal doseči dogovor glede te problematike. 

Na seji sprejmejo sklep, da v zapisniku razložijo in utemeljijo problematiko, zapisnik pa pošljejo 

ravnatelju, profesorjem in dijakom. 



K točki 2 

Člani upravnega odbora predlagajo, da si za zaključni piknik sposodijo spikeball, šolski zvočnik 

z mikrofonom in športne semaforje. Za vse to bodo šli do profesorjev športne vzgoje in jih 

prosili za izposojo.  

UO sprejme sklep, da pice naroči pri restavraciji Klaria. Za naročilo pic se bo dogovoril David 

Šuštar z osebjem Klarie. Z Davidovim hramom so se dogovorili za pijačo, papirnate brisače, 

papirnate krožnike in papirnate kozarce. Davidov hram pa je na Gimnazijo Škofja Loka že poslal 

predračun.   

Vabilo za dogodek je že spisan in bo v torek, 14. 6. 2022, poslan vsem dijakom prek eAsistenta. 

Dogodek bodo oglaševali tudi prek Instagrama dijaške šolske skupnosti. Za nagrado 

odbojkarskega turnirja je UO predlagal koktejle v Grajski kavarni za celotno zmagovalno ekipo. 

Za nagrado se bo z Grajsko kavarno dogovorila Ajla Kolenović. 

Pod Točko 3 

Na seji se pogovarjajo o projektu izdelave nogavic z logotipom Gimnazije Škofje Loka. Sprejet 

je sklep, da tega letos UO ne bo izpeljal in ga bo mogoče v prihodnjih šolskih letih. 

David Šuštar opomni člane UO, da so se na prejšnji seji pogovarjali o pisanju pisma ravnatelju 

na tematiko pregrad med pisoarji, halj v laboratoriju in drugih dijaških problematik. David 

Šuštar se javi za pisanje pisma. 

Na seji razpravljajo o izdelavi ankete na temo delovanja DŠS v zadnjem šolskem letu. UO 

sprejme sklep, da anketo izvede naslednje šolsko leto v septembru ali oktobru ob izteku 

mandata trenutnega predsednika DŠS. 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:00. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 

 


