
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 7. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 5. 1. 2022, ob 10:35 

v učilnici 337 Gimnazije Škofja Loka.  

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

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

Manjkajoči: Lara Debeljak 

1. DŠP 

2. PULOVERJI 

3. PREDSTAVITEV DŠS DIJAKOM 

4. RAZNO 

 

1. DŠP 

Tomaž Jelenc je upravnemu odboru sporočil, da je za dijaški šolski parlament rezervirana 

predavalnica 8. in 9. šolsko uro. Predstavil je tudi spremenjeni dnevni red DŠP. Pod točko 

prihajajočih dogodkov smo dodali pustovanje in dan žena, razmišljali pa smo tudi o mesecih, 

za katere še nismo načrtovali. Opozorilo se je na dijake, ki bodo prisotni preko zooma, saj se 

mora za te dijake urediti možnost glasovanja. 

 

 

2. Puloverji 

Na seji smo sprejeli sklep, da bomo naročilo puloverjev omogočili tudi profesorjem in ne le 

dijakom. Polna cena puloverja s tiskom vred je 16,80€, ker pa misli ravnatelj prispevati 5€ za 

vsak pulover, bo končna kupna cena 11,80€. Tomaž Jelenc je še dodal, da podatke o šolskem 

računu ne moremo dobiti, ampak se za uporabo računa obrne na ravnatelja.  

 

3. Predstavitev DŠS dijakom 

V četrtek, 6. 1. 2022, gremo z upravnim odborom predstaviti DŠS dijakom prvih letnikov. 

Tomaž Jelenc je pokazal PowerPoint predstavitev, ki jo je za ta namen izdelal David Šuštar. 

Predstavljali bodo Ajla Kolenović, Aiša Tabaković, Tomaž Jelenc in David Šuštar. Predstavitve 

bodo potekale med 8. uro. Omenili jim bomo tudi, da je v sredo, 5. 1. 2022, potekal DŠP.  

 

4. Razno 

Tomaž Jelenc ima v sredo, 5. 1. 2022, sestanek s kuhinjo. Na tem sestanku se bo poskušal 

dogovoriti za mikrovalovno pečico, vprašal pa bo tudi za možnost odprtja 2. postaje za deljenje 

hrane. Člani odbora so se pogovarjali tudi o idejah za dan trenirke in dan pižame. Dan trenirke 

smo v UO večinsko zavrnili, dan pižame pa se nam zdi zanimiv in ga bomo poskušali izpeljati. 



Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:00. 

Železniki, 8. 1. 2022 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

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

 


