
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 12. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 11. 2. 2022, ob 10:35 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Lana Primožič, Žiga Biček, Hana Kolendo, Tomaž Jelenc, Eva 

Družinec, David Šuštar, Matija Jan Vražič, Žiga Biček, Aiša Tabaković in Ajla Kolenović  

Manjkajoči: Urška Gruden in Lara Debeljak 

Dnevni red: 

1. Okrogla miza z Borutom Pahorjem 

2. Okrogla miza z Lenartom Koljo Kokaljem 

3. Pustovanje 

4. Valentinovo 

5. Razno 

 

1. Okrogla miza z Borutom Pahorjem 

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor bo prišel na Gimnazijo Škofja Loka, ne 

vemo pa še kdaj. Trenutno čakamo na odgovor iz predsedniškega kabineta. Tomaž pove, da 

bomo odgovor prejeli do konca dneva, torej do petka, 11. 2. 2022.  

Pogovarjamo se o organizaciji in delitvi dela za okroglo mizo. Razdeljeni bomo v ekipo za stike 

z javnostjo, medijsko ekipo in ekipo za pripravo programa in vprašanj. V ekipi za stike z 

javnostjo sta Lana Primožič in Urška Gruden. Onidve bosta poskrbeli za objave na socialnih 

omrežjih, naredili plakate, napisali kakšen članek in poskrbeli za sodelovanje z okoliškimi 

mediji. Za vodenje medijske ekipe bomo prosili Lana Mohoriča Bončo, s katerim bi sestavili 

skupino dijakov, ki bi dogodek fotografirali, ga posneli in prenašali v živo na YouTube kanalu 

Gimnazije Škofja Loka. Z medijsko ekipo bo komunicirala Ajla Kolenović. Ekipo za pripravo 

programa in vprašanj sestavljajo dijaki 3. a razreda in člani UO. Ta ekipa bo raziskala temo in 

gosta ter pripravila temu primeren scenarij in vprašanja . Za vse ekipe bomo pred začetkom 

aktivne priprave imeli skupen sestanek za vse sodelujoče, v času priprav pa bodo ti sestanki 

potekali le z vodji ekip.  

V UO bomo pripravili vabila za ogled okrogle mize. Vabila bi poslali županu občine Škofja Loka 

Tinetu Radinji, predsedniku DOS Simonu Trussevichu, podpredsedniku DOS Majku Zupančiču 

in predsednici odbora za regionalno sodelovanje in povezovanje Živi Dokl. Povabili bomo tudi 

predstavnike dijaških skupnosti iz drugih gorenjskih srednjih šol.  

Pojavi se vprašanje, ali je predavalnica za potencialen termin že rezervirana. Tomaž pove, da 

je, a bo še enkrat preveril pri ravnatelju. Člani upravnega odbora ponovno predlagajo nakup 

novega seta stolov in mize za okrogle mize. O tem se bosta Tomaž Jelenc in prof. Tanja Gartner 

pogovorila z ravnateljem. Sprejmemo sklep, da pred nekaj dni dogodkom opravimo generalko, 

na kateri bomo preverili, da vse deluje in da bomo pripravljeni gosta gostiti v živo ali prek 



aplikacije Zoom. Na seji izpostavimo, da želijo dijaki 3. e razreda prav tako sodelovati pri 

organizaciji okrogle mize. Z njimi se bomo še pogovorili in uskladili  glede njihovega 

sodelovanja. 

2. Okrogla miza z Lenartom Koljo Kokaljem 

Tomaž Jelenc je upravnemu odboru sporočil, da okrogla miza z Lenartom Koljo Kokaljem, ki bi 

bila v četrtek, 17. 2. 2022, odpade, ker gostu ne bi uspelo priti zaradi drugih obveznosti.  

 

3. Pustovanje 

Na pustni torek, 1. 3. 2022, bomo z upravnim odborom organizirali pustovanje na šoli. 

Dogodek bo potekal med 4. in 5. uro v avli Šolskega centra Škofja Loka. Avla bo okrašena z 

baloni, poskrbeli bomo za glasbo, pripravljen pa bo tudi prostor za fotografiranje mask. Maske 

bosta v času malice fotografirali Lana Primožič in Urška Gruden. Slike bodo objavljene na 

Facebook strani Gimnazije Škofja Loka, kjer bo potekalo glasovanje za najboljšo posamično in 

skupinsko masko. Za nagrade bo poskrbela Lana Primožič. Sprejmemo sklep, da za prvo mesto 

za posamično masko vprašamo v restavraciji Pr’Pepet za kosilo za dva, za drugo in tretje mesto 

za posamično masko pa poskusimo dobiti KŠŠ kupone za delikateso Trava. Za nagrado za 

skupinsko masko bomo v restavraciji Jesharna vprašali za kupon za dve pici. Za nakup balonov 

se bo Tomaž Jelenc dogovoril z ravnateljem. Eva Družinec se je ponudila, da prinese vrv za 

balone, prof. Tanja Gartner pa bo poskusila prinesti helij za polnjenje balonov. Za zvočnik bo 

šel Tomaž Jelenc vprašat profesorje športne vzgoje. Poskrbeti bo treba tudi za p romocijo, ki 

bo potekala prek Facebooka, Instagrama in eAsistenta. 

4. Valentinovo 

V ponedeljek, 14. 2. 2022, bo do konca 4. ure še potekalo zbiranje pisem. Med 5. in 6. uro pa 

bodo Lana Primožič, Urška Gruden, Tara Drobnjak, Ajla Kolenović, Eva Družinec in David Šuštar 

pisma razdelili po razredih.  

5. Razno 

Tomaž Jelenc sporoči, da se je pogovarjal s Simonom Trusshevichem. Pogovarjala sta se o 

ustanovitvi Gorenjske dijaške skupnosti in o prihajajoči okrogli mizi z Borutom Pahorjem. 

Izvedel je tudi velikost puloverja, ki ga Simonu mislimo podariti v zahvalo za sodelovanje na 

okroglo mizi v januarju. Velikost puloverja je M.  

Začeli smo razmišljati o možnih aktivnostih, ki bi jih organizirali na Gimnaziji Škofja Loka na 

dan žena.  

Prof. Ana Prevc Megušar je pohvalila dan brez telefona. Navdušena je bila nad udeležbo, še 

sploh nad udeležbo 1. in 2. letnikov. Predlaga, da zaradi slabega spremljanja objav in sporočil, 

gremo z upravnim odborom pred dogodki do razredov prvih dveh letnikov in jim povabimo na 

dogodke. S tem bodo boljše obveščeni, večja pa bo lahko tudi udeležba. UO sprejme sklep, da 

v šolskem letu 2022/2023 pred prvima dvema dogodkoma posveti več pozornosti obveščanju 

dijakov 1. letnikov. To bi naredili tako, da gremo z okrožnico po razredih. Takrat jim bomo tudi 



povedali o Instagram profilu DŠS. S tem se bodo prej zavedali vključenosti v DŠS in bodo bolj 

na tekočem z dogodki, ki potekajo na šoli. Ker tega v letošnjem in lanskem letu nismo storili, 

bomo to naredili v šolskem letu 2021/2022 v mesecih marcu in aprilu. Naslednje 3 dogodke, 

ki bodo potekali, bomo šli promovirati 1. in 2. letnikom v razred na način okrožnic. Prvi 

dogodek, ki jim ga bomo promovirali na ta način, bo pustovanje. 

Pogovarjamo se o problematiki nepoznavanja šole v času začetka šolanja na Gimnaziji Škofja 

Loka. V ta namen smo se odločili, da v začetku septembra organiziramo vodene oglede po šoli 

za dijake 1. letnikov. 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:20. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 

 


