
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 4. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala 8. 11. 2021, ob 9:45 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Tomaž Jelenc, Lana Primožič, Urška Gruden, Lara Debeljak, David 

Šuštar, Aiša Tabakovič, Žiga Biček, Hana Kolendo, Matija Jan Vražič, Ajla Kolenovič 

Odsotni: Maj Hočevar  

Dnevni red: 

1. OKROGLA MIZA Z SIMONOM TRUSSEVICHEM  

2. MOVIE NIGHT  

3. SECRET SANTA  

4. PREDSTAVITEV DŠS 1. LETNIKOM  

5. DELO DOS-A  

6. 2. SESTANEK DŠP  

7. PULOVERJI  

8. RAZNO  

 

 

1.  Okrogla miza z Simonom Trussevichem 

Tomaž Jelenc je povedal, da se je s Simonom dogovoril za termin 13. 1. 2022 ob 18:00. 

Tomaž in Simon sta se o programu okrogle mize dogovorila, da bo sestavljen iz predstavitve 

DOS in pogovora s Simonom. Okrogla miza bo okvirno trajala 1 uro. Za vodenje okrogle mize 

se je javila Eva Družinec. 

 

 

2.  Movie night 

V odboru smo se odločili, da konec decembra v sodelovanju s Kinom Sora organiziramo 

filmski večer za dijake Gimnazije Škofja Loka. Za okviren termin smo postavili 23. 12. 2021 ob 

18:00. Za dogovarjanje s Kinom Sora se je javil David Šuštar. Potrebno se bo pozanimati, 

kakšne so omejitve in koliko je prostih mest v dvorani, kakšna bi bila cena kart in katere filme 

bi si sploh lahko predvajali. Z UO smo sprejeli sklep, da film, ki bi ga predvajali, izberemo s 

pomočjo dijakov prek Instagram profila @dijaska.gimloka. Odločili smo se tudi, da bomo 

vsakemu dijaku plačali polovično cene karte. 

 

 

3.  Secret Santa 

V odboru smo sprejeli sklep, da se projekta Secret Santa za celo gimnazijo ne bomo lotili, saj 

bi bil težko izvedljiv, prav tako pa so se že v veliko oddelkih dogovorili, da ta projekt izvedejo 

sami znotraj oddelka.  

 

 



4.  Predstavitev DŠS 1. letnikom 

Odločili smo se, da bomo v četrtek, 6. 1. 2022, predstavili DŠS prvim letnikom. Namen te akcije 

je, da se dijaki prvih letnikov spoznajo s pomenom in delom DŠS. Predstavljati bi šli v treh 

skupinah po dva člana odbora. V prvi skupini sta Aiša Tabakovič in Ajla Kolenovič, v drugi 

skupini sta Eva Družinec in Lana Primožič, v tretji pa sta Tomaž Jelenc in David Šuštar.  

 

5.  Delo DOS-a 

David Šuštar je članom odbora predstavil dogajanje na seji parlamenta DOS, ki se ga je 

udeležil s predsednikom DŠS Tomažem Jelencem v petek, 26. 11. 2021. Več informacij o 

sestanku lahko najdete na: https://dijaska.org/2021/11/19/ii-redna-seja-parlamenta-dos-2/. 

 

 

6. 2. sestanek DŠP 

Odbor je sprejel sklep, da organiziramo 2. sestanek DŠP v sredo, 5. 1. 2022. Tomaž Jelenc je 

odboru pokazal dnevni red, ki so ga člani odbora potrdili. Do 2. sestanka moramo še objaviti 

razpis za mesto v OU za dva člana. Razlog za to je odstop dveh članov UO, Eve Sovinec in 

Ivana Novaka.  

 

 

7. Puloverji 

Z odborom smo pregledali poslane motive za šolski pulover. Poslani so bili 4 motivi. V odboru 

smo se odločili, da motive objavimo na Instagram profilu @dijaska.gimloka, kjer si jih bodo 

dijaki lahko ogledali, volili pa bodo preko Google Forms. Lana Primožič je rekla, da je že v 

stiku s tiskarno in jim je pripravljena poslati motive za poskusen tisk. 

 

 

8.  Razno 

Tomaž Jelenc je odboru sporočil, da je od dijakov prišla ideja o izvedbi projekta Anything but 

backpack day. Projekt bi izvedli v sredo, 22. 12. 2021. Razmišljali smo tudi o uvedbi nagrade 

za najbolj izvirno nadomestno torbo. 

 

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 10:25. 

Železniki, 9. 12. 2021 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overili: Ema Kafol in Eva Družinec, 3. a 

 

 

 

https://dijaska.org/2021/11/19/ii-redna-seja-parlamenta-dos-2/


 


