
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 9. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 18. 1. 2022, ob 9:45 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: Žiga Biček, Hana Kolendo, Tomaž Jelenc, Urška Gruden, Eva Družinec, David Šuštar, 

Matija Jan Vražič, Lara Debeljak, Ajla Kolenović in Aiša Tabaković 

Manjkajoči: prof. Tanja Gartner in Lana Primožič  

Dnevni red: 

1. Okrogla miza z Borutom Pahorjem 

Upravni odbor je obveščen, da predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor še ni 

potrdil udeležbe okrogle mize 3. 3. 2022. Priprave za dogodek se bodo začele z začetkom 

februarja oziroma takrat, ko bo potrdil, da ima čas priti na Gimnazijo Škofja Loka. Tomaž 

Jelenc predstavi zamišljeno razdelitev dela. Imeli bi skupino za odnose z javnostjo, medijsko 

ekipo ter skupino, ki bi pripravila program, oblikovala vprašanja ter vodila okroglo mizo. K 

sodelovanju bi povabili medijski krožek, za pomoč pa so se tudi že javili nekateri dijaki iz 3. a 

razreda. Sprejmemo sklep, da na okroglo mizo povabimo predsednika DOS Simona 

Trussevicha in predsedstvo DOS, predstavnike drugih gorenjskih gimnazij ter župana občine 

Škofja Loka Tineta Radinjo. 

2. Okrogla miza z Milanom Brglezom 

Tomaž Jelenc pove, da se je Milan Brglez ponudil, da pride na Gimnazijo Škofja Loka . V 

upravnem odboru se pogovorimo o tem, ali bi v letošnjem letu povabili in gostili na šoli več 

političnih gostov. Večina članov je bila za, da imamo v tem šolskem letu več politikov. 

Razmišljamo tudi, koga bi lahko še povabili. Trenutno imamo v mislih še Lojzeta Peterleta in 

Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Za vodenje okrogle mize z Milanom Brglezom se je javila Ajla 

Kolenović. Dogodek bo, če bo vse možno, potekal v aprilu. 

3. Spelling bee 

Za spelling bee imamo pripravljenih 144 besed. Besede bodo oštevilčene, tako da bodo 

tekmovalci izžrebali tri številke in s tem dobili naključne besede, ki jih bodo morali črkovati. 

Če jim to uspe, bodo dobili nagrado. Trenutna nagrada so dodatni trije odstotki na testu za 

angleščino ter bon za delikateso Trava. Kupone za Travo moramo še iti prevzeti. Poleg članov 

upravnega odbora bo pri dogodku navzoča tudi prof. Mateja Prevodnik Mayland, ki bo 

pomagala pri preverjanju pravilnosti črkovanja. Upravni odbor sprejme sklep, da bo dogodek 

potekal v četrtek, 20. 1. 2022, in ne teden pozneje kot so nekateri predlagali. 

4. Puloverji 

Na seji si ogledamo potiskane puloverje, ki so nam jih poslali. Poslali so nam jih v sivi, črni in 

beli barvi ter v velikosti S, M in L. Puloverji bodo v sredo, 26. 1. 2022, in četrtek, 27. 1. 2022, 

med 4. in 5. uro na voljo v knjižnici, kjer jih bodo dijaki lahko pomerili. Pripravljena bosta tudi 



dva računalnika, kjer bo odprta prijavnica za puloverje. Obvestilo za dijake in profesorje 

bosta pripravila Hana Kolendo in Žiga Biček, obrazec za prijavo pa bo naredil Tomaž Jelenc. V 

sredo 4. uro bodo v knjižnici pomerjanje in prijavljanje vodili Hana Kolendo, Žiga Biček, 

Matija Jan Vražič, Ajla Kolenović in Aiša Tabaković, 5. uro pa Lara Debeljak, Eva Družinec in 

David Šuštar. V četrtek 4. uro bodo dijakom na voljo Ajla Kolenović, Aiša Tabaković, Hana 

Kolendo in Žiga Biček, 5. uro pa Eva Družinec, Tomaž Jelenc in Urška Gruden. Za pomoč 

bomo vprašali še Lano Primožič. 

5. Razno  

Tomaž Jelenc vpraša Urško Gruden, če je že kaj poskrbela za urejenost DŠS table. Doda, da bi 

bilo dobro imeti na table napis DŠS ter QR kodo, preko katere se dostopa do Instagram 

profila DŠS Gimnazije Škofja Loka. Urška Gruden mu pove, da bo za tablo poskrbela, ko bo 

imela čas. 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:05. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 

 


