
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 22.11.2022 

 

ZAPISNIK 

uvodne redne seje UO DŠS, ki je potekala v petek, 18.11.2022, ob 9:45 v učilnici 239, 

Podlubnik 1b, Škofja Loka.  

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Hana Kolendo, predsednica 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica  

3. Žiga Biček, tajnik 

4. Aiša Tabaković članica 

5. David Šuštar, član 

6. Eva Družinec, članica 

7. Jaka Perme, član 

8. Lucija Žakelj, članica 

9. Matija Jan Vražič, član 

10. Tina Urbančič, članica 

11. Ema Lenc, članica 

12. Tomaž Jelenc, svetovalec 

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Lana Primožič, članica 

 

 

 

 



UO je sprejel naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev funkcij upravnega odbora 

2. Predlogi o spremembi statuta 

3. Svetovni dan boja proti AIDSU 

4. Natečaj za šolske puloverje  

5. Razno 

 

K točki 1 

Predsednica Hana Kolendo predlaga za funkcijo tajnika UO Žiga Bička, katerega člani 

potrdijo. Člani potrdijo tudi Tomaža Jelenca kot predstavnika dijakov za prehrano ter Matijo 

Jan Vražiča kot predstavnika dijakov za šolski sklad. Predsednica oznani UO, da pripelje v 

odbor dva dijaka in sicer Evo Družinec in Davida Šuštarja.  

K točki 2 

Tomaž Jelenec predlaga popolno spremembo statuta, saj je napak toliko, da bi bilo 

popravljanje določenih členov nesmiselno. Člani se pogovarjajo o opustitvi deske za 

oglaševanje, saj se je več ne uporablja in so jo zamenjala socialna omrežja.  

K točki 3 

Člani sprejmejo sklep, da bo svetovni dan boja proti AIDS potekal enako kot lansko leto, in 

sicer z reševanjem ankete o bolezni AIDS ter z deljenjem kondomov in pentelj. Promocijske 

plakate bo naredila Ema Lenc. Dogodek bo potekal pred učilnico 337, kjer bodo 4. šolsko uro 

prisotni člani Ema Lenc, Jaka Perme in Žiga Biček, 5. šolsko uro pa Aiša Tabaković. Zaradi 

primanjkljaja pentljic bodo prisotni člani 4. šolsko uro delali nove.  

K točki 4 

Predsednica predlaga, da UO ponovno razpošlje razpis za puloverje, kjer bi zbirali motive in 

glasovali za barvo. Razpis bi trajal do 5.1.2023. Hana Kolendo omeni, da je veliko 

povpraševanja po spodnjem perilu. Prof. Tanja Gartner predlaga, da z ravnateljevo 

odobritvijo, objavimo seznam, da ugotovimo, koliko dijakov si želi spodnje perilo Gimnazije 

Škofja Loka. 

 

 

 



K točki 5 

Za Miklavževanje so se javili 4 parkeljni, Miklavž, zapisnikar in dva angelčka. Prof. Tanja 

predlaga, da se kupi 6 kg bombonov.                                                                                                                

Hana Kolendo obvesti odbor, da je s pomočjo prof. Mance Čadež kontaktirala podjetje 

ORBICO in jih prosila za donacijo menstrualnih pripomočkov.  

Član Tomaž Jelenc odbor obvesti o sestanku z Slorestom. Pove, da Slorest porcij zaradi 

predpisov ne more povečati. Pripravljeni so začeti pripravljati mehiško in kitajsko hrano ter v 

planu imajo združitev miz v jedilnici tako, kot so bile pred covidom. Tomaž člane tudi obvesti, 

da se Šolski center strinja z idejo o bidonih.  

David Šuštar predlaga, da odbor zamenja platformo z Instagrama na Whatsapp ali 

Messenger.  

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:25. 

 

Na Hotavljah, dne 22.11.2022. 

 

 Zapisnik zapisal               Zapisnik potrjuje 

      Žiga Biček                   Hana Kolendo                  David Šuštar 

 Tajnik UO DŠS              Predsednica UO DŠS               Član UO 
 

 


