
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 8. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 12. 1. 2022, ob 9:45 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Tomaž Jelenc, Eva Družinec, David Šuštar, Matija Jan Vražič, Lara 

Debeljak, Ajla Kolenović in Aiša Tabaković 

Manjkajoči: Žiga Biček, Hana Kolendo, Lana Primožič in Urška Gruden 

Dnevni red: 

1. Okrogla miza s Simonom Trussevichem  

2. Spelling bee  

3. Razno  

 

1. Okrogla miza s Simonom Trussevichem 

Tomaž Jelenc upravnemu odboru sporoči, da je trenutno 9 prijav. Razloži, kako bomo v živo 

prenašali prek YouTube kanala Gimnazije Škofja Loka. To bomo naredili prek računalnikov in 

telefonov. Za telefone bomo potrebovali aplikacijo Iriun webcam, ki nam bo v pomoč pri 

prenašanju. Celotna okrogla miza bo po koncu prenosa tudi objavljena na YouTube kanalu 

Gimnazije Škofja Loka.  

Okrogla miza se bo začela s predstavitvijo DOS. Trajala bo 20 min, za pomoč pri 

predstavljanju pa bo na voljo pametna tabla. Okrogla miza se bo nadaljevala s pogovorom s 

Simonom Trussevichem. Pogovor bo trajal 30 minut, vodila pa ga bo Eva Družinec. Za ta 

pogovor je Eva pripravila od 12 do 15 vprašanj, ki se navezujejo na njegovo življenje in delo v 

DOS. Po koncu pogovora bon a voljo še 10 min za vprašanja iz publike. Vprašanja, ki bodo 

zastavljena prek prenosa v živo, bosta prebrala Tomaž Jelenc in Ajla Kolenović. V UO smo 

razmislili tudi o nekaterih vprašanjih, ki bi jih tudi sami želeli zastaviti gostu.  

Med okroglo mizo bo potrebno nositi masko, pogoja PCT pa ne bo potrebno izpolnjevati. 

Tomaž Jelenc doda, da poleg Simona Trussevicha prideta še dva predstavnika DOS.  Poročilo 

o dogodku bo napisala Eva Družinec, povprašati pa moramo še med dijaki za nekoga, ki bi 

lahko okroglo mizo fotografiral. Zbrati moramo tudi seznam dijakov, ki si bodo prišli ogledati 

okroglo mizo, da bo lahko njihova udeležba štela za OIV ure. 

2. Spelling bee 

V četrtek, 20. 1. 2022, bo med 4. in 5. uro v učilnici 239 potekal spelling bee. Vsak 

tekmovalec se bo že prej prijavil, ko pa bo na vrsti, bo izžrebal 3 številke in dobil 3 besede, ki 

jih mora črkovati v angleščini. Tekmovalci bodo imeli na voljo med 30 sekund in 1 minuto 

časa, da črkujejo besedo. V ta čas je vštet tudi čas za branje definicije in države izvora.  

Za ocenjevanje pravilnega črkovanja bo sestavljena komisija, v kateri bodo ena profesorica 

ali profesor angleščine in dva člana UO. Četrto uro bosta v komisiji kot člana upravnega 



odbora Aiša Tabaković in Matija Jan Vražič, zraven pa bo tudi Ajla Kolenović, ki bo 

fotografirala dogodek. Peto uro bosta v komisiji Lara Debeljak in Tomaž Jelenc. Dogodek si 

bodo lahko prišli ogledat tudi drugi dijaki, a jih bo v učilnici lahko le 10 naenkrat.  

Če bo dijakom uspelo črkovati vse tri besede pravilno, bodo nagrajeni. Za nagrado bodo 

dijaki dobili 3 % na testu za angleščino ter bon za delikateso Travo. Za nagrade se bo 

potrebno še dogovoriti s profesorji angleščine in delikateso Trava.  

Za dogodek bo potrebno narediti vabilo in ga objaviti na družbenih omrežjih, spletni strani 

ter eAsistentu. Za spelling bee bo na voljo okrog 20 mest, ampak UO predvideva, da bo to 

dovolj.  

3. Razno 

Tomaž Jelenc pove, da bi skupina profesorjev za informativne dneve rada sodelovala z dijaki. 

Skupaj z DŠS bi rada ujela vsakodnevni utrip gimnazije v času pouka in odmorov. UO sprejme 

sklep, da ustvarimo Google Drive, v katerega bodo lahko dijaki oddali fotografije ali 

videoposnetke gimnazijskega utripa. Fotografije in videoposnetki bodo objavljeni na vseh 

socialnih omrežjih, tudi na Instagram profilu DŠS. Tam bodo slike  objavljene z namenom 

spodbude dijakov za pomoč pri promociji Gimnazije Škofja Loka. UO predlaga prenovo 

spletne strani in boljši dostop do podatkov za bodoče dijake Gimnazije Škofja Loka. V roku 

dveh dneh bo vsem dijakom prek eAsistenta poslana okrožnica, ki bo vse razložila in 

spodbudila dijake k sodelovanju.  

Tanja Gartner UO sporoči, da sta se 1. d in 1. š razred vrnila iz karantene. Če bo možno, bosta 

Tomaž Jelenc in David Šuštar že v četrtek, 13. 1. 2022, šla predstaviti DŠS obema razredoma, 

če pa to ne bo možno, pa bosta šla v četrtek, 20. 1. 2022. 

 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:25. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 


