
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 1. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2018/19, ki je potekala 19. 11. 2021, ob 10:35 

v učilnici 239 Gimnazije Škofje Loke. 

Prisotni: Prof. Tanja Gartner, Tomaž Jelenc, Eva Družinec, David Šuštar, Lana Primožič, Urška 

Gruden, Lara Debeljak, Matija Jan Vražič, Hana Kolendo, Žiga Biček in Ivan Novak. 

Odsotni: Eva Sovinec, Maj Hočevar, Aiša Tabakovič in Ajla Kolenovič.  

Dnevni red: 

1. Dodajanje novih članov in potrditev tajnika 
2. Svetovni dan boja proti aidsu 
3. Miklavževanje 
4. Okrogle mize 
5. Natečaj za šolski pulover 
6. Oglasna deska 
7. Turnir v šahu 
8. Mikrovalovna pečica 
9. Razno 
 

1. Dodajanje novih članov in potrditev tajnika 

V odbor sta bila dodana Eva Družinec in David Šuštar, za tajnika pa je bil s strani večine potrjen 

David Šuštar. 

 

2. Svetovni dan boja proti aidsu 

Odbor se je pomenil o organizaciji stojnice ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, ki bo 1. 12. 

2021. Za stojnico bomo potrebovali kondome in rdeče pentlje, namen pa je tudi izpeljati kviz 

oz. anketo s katero bi izvedeli kako dobro ozaveščeni so dijaki. Tomaž Jelenc in prof. Tanja 

Gartner bosta preverila zalogo pentelj, Tomaž pa bo še kontaktiral direktorico Gorenjskih 

lekarn Romano Rakovec, kjer bo prosil za kondome in promocijski material (letaki ali plakati). 

Anketo bosta sestavili, izpeljali in analizirali Eva Družinec in Urška Gruden. 

 

3. Miklavževanje 

Drugi dogodek, ki ga je odbor razpravljal je miklavževanje, ki bo 6. 12. 2021. Za miklavževanje 

bi se potrebovalo dijake, ki bi bili pripravljeni biti Miklavž, pisar, angelčki in parkeljni ter dijaka, 

ki bi igral harmoniko. Za angelčke so se javile Lana Primožič, Urška Gruden in Lara Debeljak. 

Odbor bo dijake za ostale vloge še kontaktiral. Edini problem, ki se je pojavil, je obleka za 

Miklavža in parkeljne. Pogovarjali smo se o možnosti, da bi dijake preko instagrama vprašali, 

če ima kdo potrebne kostume in bi bil pripravljen sodelovati. 



4. Okrogle mize 

Odbor se je pogovarjal o terminih in gostih za okrogle mize. Prvi gost, ki ga imamo v mislih, je 

trenutni predsednik republike države gospod Borut Pahor. V odboru smo se pogovorili o 

možnosti izvedbe te okrogle mize. Dorekli smo, da če bodo pogoji primerni, bi okroglo mizo 

poskušali izvesti v januarju ali marcu. Glede podrobnosti o tej temi se bo Tomaž Jelenc 

pogovoril z ravnateljem. Pogovarjali smo se še o drugih gostih, med katerimi je tudi možnost 

predsednik DOS Simon Trussevich. Določili smo tudi termin za okrogle mize, ki bi bil četrtek 

popoldne po 16h uri. 

 

5. Natečaj za šolski pulover 

Z odborom smo se dogovorili, da bi naredili šolske puloverje. Za organizacijo natečaja se je 

javila Lana Primožič, ki bo zbrala ideje za motive in jih predstavila odboru. Natečaj bo potekal 

od 22. 11. 2021 do 6. 12. 2021. Tomaž Jelenc se bo z ravnateljem še dogovoril o sofinanciranju. 

 

6. Oglasna deska 

Zaradi prihajajočih dogodkov smo se v odboru odločili, da ponovno začnemo uporabljati 

oglasno desko odbora na hodniku v tretjem nadstropju. Za izdelavo plakatov o napovedi 

dogodkov se je javila Urška Gruden, ki bo izdelala napovednike za svetovni dan boja proti 

aidsu, miklavževanje, natečaj za puloverje in za turnir v šahu ter naredila reklamo za Instagram 

profil DŠS (QR koda).  

 

7. Turnir v šahu 

Tomaž Jelenc je predstavil svoj načrt o izvedbi šahovskega turnirja. Turnir bi bil pripravljen 

tako, da bi se dijaki prijavili vnaprej s prijavnino 50 centov, na dan turnirja pa bili v času malice 

prijavljeni dijaki razporejeni in bi med seboj tekmovali v šahu s časovno omejitvijo treh minut. 

Za zmagovalca vsake ure malice bi bila pripravljena nagrada, zmagovalca vsake ure pa bi se 

med seboj lahko pomerila še pozneje v času pouka (6., 7., 8. ura). Odbor je za izvedbo dogodka 

določil prvi ali drugi teden januarja v učilnici 337 ali 338. Poskrbeli bi tudi, da bi imeli 

neprijavljeni dijaki možnost ogleda turnirja. 

 

8. Mikrovalovna pečica 

Odbor se je pogovarjal o postavitvi mikrovalovne pečice in ureditvi ilustracij, ki prikazujejo 

njeno uporabo ter kaj se sme in kaj se ne sme dati v mikrovalovno pečico. Za to nalogo se je 

javil Ivan Novak. Dogovorili smo se tudi o tem, da bomo kupili najprej eno mikrovalovno 

pečico, potem pa glede na uporabo po potrebi kupili še drugo. Tomaž Jelenc se bo pri 

ravnatelju pozanimal, kdo bo to lahko financiral, ali bo to šolski sklad ali sklad DŠS. 

 



9. Razno  

Izpostavljen je bil problem glede zaklenjenih nekaterih stranišč v času 8. in 9. ure. Glede tega 

problema se bo Tomaž Jelenc pogovoril z ravnateljem. Odbor se je tudi dogovoril za redno 

posodabljanje podatkov o delovanju DŠS na spletni strani Gimnazije Škofja Loka. Da bo to 

možno, bomo ustrezne podatke posredovali prof. Ani Prevc Megušar, ki bo te podatke  

posodobila. 

 

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 11:25. 

Železniki, 19. 11. 2021 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a 

 


