
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 5. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 8. 11. 2021, ob 10:35 

v učilnici 337 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Tomaž Jelenc, Eva Družinec, Lana Primožič, Urška Gruden, Lara 

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

Kolenovič 

Dnevni red: 

1. Filmski večer 

2. Puloverji 

3. Dan brez nahrbtnikov 

4. Novi člani UO 

5. Razno 

 

1. Filmski večer 

Na seji smo sprejeli sklep, da bo na filmskem večeru možnost ogleda Spider-Man: No Way 

Home ob 17:30 in Get Out ob 20:10. Glede plačevanja smo se dogovorili, da dijaki polovico 

vstopnice plačajo na blagajni, za preostanek cene pa bo Kino Sora izdal račun, ki bo poslan na 

gimnazijo. Ta račun bo plačan s strani sklada DŠS. Dogovorili smo se, da bo dogodek odprt 

tudi za druge, ki niso dijaki Gimnazije Škofja Loka. Razlika je le v tem, da bodo oni morali 

plačati polno ceno vstopnice. 

2. Puloverji 

Lana Primožič je povedala, da so testni puloverji naročeni in da moramo naročila za 

puloverje oddati že v začetku januarja. V upravnem odboru smo se odločili, da bodo 

puloverji lahko naročeni preko Google forms, puloverji za izbiro velikosti pa bodo na voljo v 

knjižnici gimnazije. Barve puloverjev, ki bodo na izbiro, so bela, črna in siva. Na natečaju za 

motiv puloverja je zmagal motiv 4, ki ga je oblikoval Lan Mohorič Bonča.  

 

Natečaj za motiv puloverja: 

 

 

 

 

 

 Motiv 1 Motiv 2 Motiv 3 Motiv 4 Vsi glasovi 

Št. glasov 36 13 28 180 257 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dan brez nahrbtnikov 

Na seji smo se pogovarjali o dnevu brez nahrbtnika, ki bo potekal v sredo, 22. 12. 2021. Na ta 

dan bo potekalo tekmovanje za najbolj izviren (ne)nahrbtnik in za največjo udeležbo tega 

dogodka v razredu. Zmagovalca bo določilo število glasov, ki jih bo lahko dijak prejel na 

glasovanju. V ta namen bo avli potekalo fotografiranje najbolj izvirnih (ne)nahrbtnikov med 

4. in 5. uro. Med tema dvema urama pa bodo po šoli hodili tudi dijaki in preverjali številčnost 

udeležbe v posameznih razredih. Razred z najbolj številčno udeležbo bo za nagrado prejel 

vrečo bonbonov, za najbolj izvirne maske pa se bomo poskusili dogovoriti z okrepčevalnico 

Mah za bone za hamburger, sendvič in kavo. Izpostavljeno je bilo tudi, da naj se k 4. letnikom 

gre med 3. uro, saj imajo preostanek dneva pouk za maturitetne predmete. Med 3. in 4. uro 

so se za slikanje in preverjanje po razredih javili Aiša Tabakovič, Ajla Kolenovič in Matija Jan 

Vražič, 5. uro pa Urška Gruden, Eva Družinec, Tomaž Jelenc in David Šuštar. 

4. Novi člani UO 

Na seji smo sprejeli sklep, da objavimo razpis za nove člane UO DŠS. Vsak kandidat, ki bi želel 

postati član UO, bo v svojo prijavo moral dodati kratek sestavek o tem kaj lahko doprinese v 

UO DŠS. Odločili smo se tudi, da v statut dodamo člen, ki bi se nanašal na predsednika DŠS 

po končanem predsedovanju. S tem členom bi se bivši predsednik DŠS lahko pridružil UO kot 

Motiv 1 

Motiv 4 

Motiv 2 

Motiv 3 



dodatni član v službi svetovalca predsedniku tistega mandata. Nove člane in spremembo 

statuta bi predstavili in izvolili na prihajajočem sestanku parlamenta DŠS. 

5. Razno 

Dijaki so ponovno izrazili problematiko šolskih stranišč. Najbolj problematično je zaklepanje 

stranišč po 8. šolski uri in slabo vzdrževana ženska stranišča. Težave v skladu s stranišči bo 

Tomaž Jelenc poročal ravnatelju. V odboru smo izpostavili pomislek glede uradnega 

Instagram profila Gimnazije Škofja Loka. Na tem profilu so vse slike objavljene v slabi 

ločljivosti, kar predstavlja GŠL v slabi luči. Glede tega problema se bo UO pogovoril s prof. 

Gašperjem Murnom, ki ta profil vodi, in mu predlagal izboljšave. Omenjen je bil tudi dan brez 

telefona, saj je bilo glede njega nekaj nejasnosti v odboru. Vse nejasnosti so bile razrešene. 

Na seji UO smo bili obveščeni, da je UO zapustil Maj Hočevar.  

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 11:10. 

Železniki, 19. 12. 2021 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

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

 

 


