
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 6. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 20. 12. 2021, ob 10:35 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

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

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

Tabaković 

1. Filmski večer  

2. Puloverji  

3. Dan brez nahrbtnika  

4. 2. sestanek DŠP  

5. Potopisno predavanje Lenarta Kokalja  

6. Razno  

 

1. Filmski večer 

Tomaž Jelenc je UO seznanil s številom dijakov, ki so se prijavili na filmski večer, in jim pokazal 

motiv za kupon. Za ogled Spider-Man: No Way Home se je prijavilo 110 dijakov, za ogled Get 

Out pa 36. Tomaž Jelenc bo kupone natisnil in ožigosal z DŠS žigom, dijakom pa jih bo delil z 

Davidom Šuštarjem v knjižnici v torek, 21. 12. 2021, in v sredo, 22. 12. 2021, med 4. in 5. uro. 

Ker v sredo, 22. 12. 2021, med 5. uro ne bosta imela časa zaradi dneva brez nahrbtnikov, ju 

bosta nadomestili Urška Gruden in Lara Debeljak. Poudarjeno je bilo še, da naj dijaki pridejo 

15 ali 20 minut pred začetkom filma, da ne bo gneče ter da naj imajo urejen pogoj PCT. 

2. Puloverji 

Lana Primožič je predstavila situacijo s puloverji. Povedala je, da je od tiskarne prejela črne 

puloverje brez motiva različnih velikosti in da je Lan Mohorič Bonča naredil vektorsko obliko 

motiva za pulover. Na seji smo sprejeli sklep, da naročimo potiskane puloverje različnih 

velikosti in barv, ki bodo na voljo v knjižnici v začetku januarja, da jih bodo dijaki lahko pomerili 

pred naročanjem. Za plačevanje poskusnih puloverjev bomo porabili denar iz sklada DŠS, za 

plačilo računa pa bo Tomaž Jelenc šel še do ravnatelja po podatke za izdajo računa. Glede 

barve potiska na puloverjih se še nismo dogovorili, namen imamo vprašati Lana Mohoriča 

Bončo. V odboru smo se odločili, da se bodo prijave za puloverje zbirale preko Google Forms. 

3. Dan brez nahrbtnika 

Na seji smo bili seznanjeni, da bo okrepčevalnica Mah sponzorirala dan brez nahrbtnika. V ta 

namen smo prejeli 4 bone, ki bodo nagrade za najbolj izvirne (ne)nahrbtnike. Prva tri mesta 

bodo izbrana s strani dijakov z glasovanjem preko aplikacije Facebook. Glasovanje bo potekalo 

čez novoletne počitnice. S strani UO bo izbran še dijak s častno omembo, ki bo prav tako kot 

zmagovalci glasovanja nagrajen. Nagrajen pa bo tudi razred z največjo udeležbo in sicer z vrečo 

bonbonov. Za ta dan smo v UO sprejeli sklep, da hodimo po razredih ter preverjamo udeležbo 

razredov, prav tako pa bomo v avli fotografirali dijake z (ne)nahrbtniki. 3. in 4. uro bodo to 



opravljali Aiša Tabaković, Ajla Kolenović in Matija Jan Vražič, 5. uro pa Eva Družinec, Tomaž 

Jelenc in David Šuštar. 

4. 2. sestanek DŠP 

Tomaž Jelenc je predstavil dnevni red za 2. sestanek DŠP. Z njim so se strinjali vsi prisotni. Prav 

tako smo se odločili, da v zadnjem tednu pouka v decembru 2021 izdamo razpis za novega 

člana UO. Na seji smo obravnavali tudi spremembo 37. člena v statutu DŠS, ki bo predstavljena 

na 2. sestanku DŠP. 

5. Potopisno predavanje Lenarta Kolja Kokalja 

Z UO smo sprejeli sklep, da z Lenartom Kolja Kokaljem organiziramo okroglo mizo v četrtek, 

17. 2. 2021, ob 18:00 v knjižnici Gimnazije Škofja Loka. Okrogla miza bi bila na temo njegovega 

potovanja po Balkanu. Za vodenje okrogle mize se je javila Aiša Tabaković. Plakat za dogodek 

bo naredila Urška Gruden. 

6. Razno 

Tomaž Jelenc je sporočil, da je ravnatelja opomnil glede problematike šolskih stranišč. 

Ravnatelj se je že pogovarjal s čistilkami, vendar bo potrebno več dogovarjanja, saj to še vedno 

ni urejeno. Seznanil nas je tudi, da bo v začetku januarja izredna seja zaradi priprav na okroglo 

mizo s Simonom Trussevichem. Člane odbora je zanimalo kakšno je stanje glede mikrovalovke. 

Tomaž Jelenc je povedal, da je mikrovalovka že izbrana in financirana, potreben je le še 

sestanek s kuhinjo.  

 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:15. 

Železniki, 21. 12. 2021 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overili: Mohor Jelenc, 3. a in Zala Šink Madjar, 4. e 

 


