
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 1. izredne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 7. 1. 2022, ob 10:35 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Tomaž Jelenc, Eva Družinec, Lana Primožič, David Šuštar, Žiga 

Biček, Hana Kolendo, Matija Jan Vražič, Ajla Kolenović in Lara Debeljak 

Manjkajoči: Aiša Tabaković in Urška Gruden 

 

1. Okrogla miza s Simonom Trussevichem 

Na seji smo se v upravnem odboru odločili, da za dogodek dijakom pošljemo prijavnice, saj 

bo verjetno omejeno število mest zaradi razmer glede COVID. Za dijake, ki se zaradi raznih 

razlogov ne bodo morali udeležiti v živo, bo urejeno prenašanje okrogle mize prek YouTube 

kanala Gimnazije Škofja Loka. Za promocijo okrogle mize bo Urška Gruden izdelala 

promocijski plakat, ki bo objavljen na Instagram profi l DŠS, spletno stran in Facebook stran 

Gimnazije Škofja Loka, po šoli, dijakom pa bo poslan tudi na Easistenta. Za vodenje pogovora 

s Simonom Trussevichem je že določena Eva Družinec. Ona je na seji tudi predstavila kakšna 

vprašanja ima že pripravljena. Vprašanja se navezujejo na različna področja, kjer je Simon 

Trussevich aktiven. Za začetek okrogle mize je določena ura 18:00. Najprej bo Simon skupaj 

še s podpredsednikom DOS Majkom Zupančičem predstavil DOS, kar bo trajalo okrog 15 

minut, potem nadaljujemo okroglo mizo s pripravljenim programom, ki bo trajal okrog 40 

minut, za konec pa bo na voljo še 10 min za vprašanja. Vprašanja bodo lahko zastavljali 

dijaki, ki bodo na okrogli mizi v živo, za dijake, ki pa bodo okroglo mizo spremljali na daljavo, 

pa bo urejena možnost poslati vprašanja, ki bodo prebrana na koncu. Tomaž Jelenc mora 

ravnatelja vprašati, če je predavalnica že rezervirana, če bi bila možna izposoja stolov iz 

knjižnice za čas okrogle mize, ali bo potreben pogoj PCT, koliko dijakov se bo lahko okrogle 

mize udeležilo v živo, ali pozna koga, ki zna opravljati z mikrofoni, ali lahko šola pripravi vodo, 

kupi rože in pripravi darila za goste in Evo Družinec. Darila bosta dali Hana Kolendo in Aiša 

Tabaković. Za računalnik za prenos v živo in branje vprašanj iz prenosa bosta poskrbela 

Tomaž Jelenc in Ajla Kolenović. 

2. Razno 

UO DŠS daje ravnatelju Gimnazije Škofja Loka predlog za nakup 2 lepih stolov, ki bi se 

uporabljali za okrogle mize v predavalnici. Tomaž Jelenc je UO povedal, da bo kmalu 

sestanek sveta šole in sveta staršev. V sredo, 5. 1. 2022, 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 kaj neprimernega za pogreti. 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 za vsakega dijaka urejen 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.  

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:00. 

Železniki, 10. 1. 2022 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overili: Eva Družinec, 3. a in Zala Šink Madjar, 4. e 

 

 

 

 

 

 


