
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 13. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 18. 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, Lara Debeljak in Ajla 

Kolenović  

Manjkajoči: Urška Gruden  

Dnevni red: 

1. Okrogla miza z Borutom Pahorjem 

2. Pustovanje 

3. Nogavice 

4. Dan žena 

5. Dan kravate in metuljčkov 

6. Razno 

 

1. Okrogla miza z Borutom Pahorjem 

Tomaž Jelenc upravnemu odboru pove, da kabinet predsednika države še ni sporočil termina, 

ki jim ustrezal za udeležbo okrogle mize. Trenutno računamo, da bo potekala konec marca 

2022. Dogovorjeni smo, da bomo na voljo dobili 2 datuma in si bomo sami izbrali, kateri od 

teh dveh nam bolj ustreza. Dogodek bo še vedno potekal v predavalnici. Za snemanje okrogle 

mize smo se dogovorili, da bo snemala ista ekipa, kot je snemala informativne dneve. K tej 

ekipi se bo priključil še Lan Mohorič Bonča s svojo ekipo dijakov. Sestavljanje programa in 

vprašanj se še ni začelo. Začelo se bo takoj, ko izvemo datum dogodka, trenutno računamo, 

da bo to po zimskih počitnicah.  

2. Pustovanje 

Lana Primožič sporoči, da imamo že narejeno grafiko za promoviranje pustovanja. Na seji 

sprejmemo sklep, da ne bomo tiskali in izobešali plakatov, ampak bomo dijake o dogodku 

obvestili preko družbenih omrežij in eAsistenta. Tomaž Jelenc pove, da se je z ravnateljem že 

dogovoril za nakup balonov. Potreben bo še nakup helija za balone. Kupila ga prof. Tanja 

Gartner.  

Druga in tretja nagrada za posamično masko je že dogovorjena, problem imamo le s prvo, saj 

je gostilna Pr’Pepet zaprta in tam ne bo možno dobiti kuponov. Zaradi tega smo se za prvo 

nagrado za posamično masko dogovorili z Grajsko kavarno. Tam bomo dobili kupon za vafelj 

in vročo čokolado. Glede nagrade za skupno masko bomo vprašali gostilno Jesharna in gostilno 

Inglič za kupon za pice. Kupon bomo izbrali glede na to, kje nam dajo bolj ugodno ponudbo. 

Na dan pustovanja bosta 4. uro slikali Aiša Tabaković in Ajla Kolenović, 5. uro pa Lana Primožič 

in Urška Gruden. 



3. Nogavice 

Tomaž Jelenc je UO seznanil z možnostmi za material in model nogavic, ki bi jih naročili. 

Številke, ki jih bomo dali na izbiro dijakom, so 37-40, 40-43 in 43-46. Dijakom bomo poslali 

sporočilo o nogavicah z motivom Gimnazije Škofja Loka in dodali naročilnico. Nogavice bomo 

naročili le v primeru, če bo naročenih vsaj 250 parov nogavic. V primeru, da jih bo naročenih 

vsaj toliko parov, bo motiv vezen v nogavice. Cena nogavic bo 3, 74 €. 

4. Dan žena 

Na seji upravnega odbora sprejmemo sklep, da za dan žena ne pripravimo nobenega dogodka.  

5. Dan kravate in metuljčkov 

Iz zbornice je prišla ideja, da priredimo dan kravate in metuljčkov. Lana Primožič predlaga, da 

priredimo spirit week in vanj vključimo dan kravate in metuljčkov. Ostale dneve bi priredili še 

dan brez nahrbtnika, dan pižame, 80s dan, Havaji dan ter še kakšen drug dan s tematiko. Spirit 

week bi priredili v aprilu ali maju. 

6. Razno 

Z 3. e razredom smo se dogovorili, da namesto okrogle mize z Borutom Pahorjem organizirajo 

in pripravijo okroglo mizo z nekim drugim gostom. Ta okrogla miza bo potekala v aprilu ali 

maju. 

Na seji se je pojavilo tudi vprašanje, če bomo pripravljali kakšno okroglo mizo s političnimi 

gosti, o katerih smo se že pogovarjali. UO sprejme sklep, da političnih gostov na okrogle mize 

ne bomo vabili. 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:15. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 


