
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 10. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala, 28. 1. 2022, ob 

10:35 v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: Žiga Biček, Hana Kolendo, Tomaž Jelenc, Urška Gruden, Eva Družinec, David Šuštar, 

Matija Jan Vražič, Lana Primožič , Ajla Kolenović, Aiša Tabaković in prof. Tanja Gartner 

Manjkajoči: Lara Debeljak  

Dnevni red: 

1. Puloverji 

Upravni odbor je obveščen, da je puloverje zaenkrat naročilo že 230 dijakov, 30 od teh jih je 

naročilo dva puloverja. Pulover je možno naročiti do srede, 2. 2. 2022, na ta dan bodo za ogled 

na voljo še v knjižnici. Ravnatelj je opozoril predsednika, da mora biti upravni odbor pri 

deljenju puloverjev previden, saj so se v preteklih letih vedno pojavljale težave. Člani odbora 

predlagajo dodatne kose oblačil s potiskom logotipa šole. Lana Primožič bo pri ponudniku 

povprašala o njihovi ponudbi nogavic. Profesorica opozori upravni odbor, da Lan Mohorič 

Bonča prejme zastonj pulover, ker je oblikoval motiv. 

2. Dan brez telefona 

Tomaž Jelenc predstavi načrt poteka dneva brez telefona, ki bo potekal v četrtek, 10. 2. 2022. 

Cilj dneva je dijake spodbuditi, da v času, ki ga preživijo v šoli, ne uporabljajo telefona. Med 4. 

in 5. uro bo potekal šahovski turnir, na voljo pa bodo tudi družabne igre. 4. uro bodo dogodek 

pripravljali Hana Kolendo, Aiša Tabaković, David Šuštar, Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 5. uro 

pa Urška Gruden, Eva Družinec in Tomaž Jelenc. Za šahovski turnir bo Tomaž Jelenc poskrbel 

za prijavnico in Šahovnice ter figure, za katere se bo pozanimal pri mentorju šahovskega 

krožka, prof. Marku Luževiču. Upravni odbor sprejme sklep, da bodo družabne igre prinesli 

člani odbora. Za promocijo dogodka bo Urška Gruden pripravila plakat, Lana Primožič pa bo 

objavljala na Instagram profil. 

3. Informativni dan 

Upravni odbor je obveščen, da je šolska svetovalna delavka, Saša Bogataj Suljanović, prosila 

predsednika za dva predstavnika dijakov, ki bosta na informativnih dnevih bodočim dijakom 

in njihovim staršem odgovarjala na morebitna vprašanja. Odbor predlaga Lano Primožič in 

Davida Šuštarja, ki sta se s predlogom strinjala, mogoče bo sodelovala še Aiša Tabaković. 

Predsednik Urški Gruden naroči, naj na Instagram profil dijaške skupnosti ponovno objavi 

povezavo do Google Forms, kamor lahko dijaki pošljejo fotografije dijaškega vsakdana. Glede 

tega bo predsednik kontaktiral še prof. Gašperja Murna, da naredi Story Highlight na uradnem 

Instagram profilu, v katerem bodo objavljene fotografije na voljo za ogled. 

 

 



4. Razno 

Profesorica upravnemu odboru predstavi idejo o izmenjevalnici, kjer bi si lahko izmenjali 

knjige ali oblačila.  

Upravni odbor sprejme sklep, da naredimo Instagram profil dijaške šolske skupnosti javen. 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:05. 

Zapisnik napisala: Eva Družinec, 3. a 

Overila: David Šuštar in Tomaž Jelenc, 3. a  

 


