
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 14. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 4. 3. 2022, ob 10:35 

v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: Lana Primožič, Žiga Biček, Hana Kolendo, Tomaž Jelenc, Eva Družinec, David Šuštar, 

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

Manjkajoči: prof. Tanja Gartner 

1. Okrogla miza z Borutom Pahorjem 

Tomaž Jelenc obvesti UO, da smo iz predsedniškega kabineta dobili odgovor. Predsednik 

Republike Slovenije gospod Borut Pahor nas bo obiskal v ponedeljek, 14. 3. 2022, ob 18. uri. 

Dogodek ne bo potekal v obliki okrogle mize ampak bo oblikovan kot pogovor predsednika 

države z dijaki. Za pogovor z njim bo še vedno potrebna priprava podtem in vprašanj. Glavna 

tema pogovora ostaja Evropa. Dogodek bo trajal eno uro. Na začetku bo imel predsednik DŠS, 

Tomaž Jelenc, nagovor in najavo gospoda Boruta Pahorja. Celoten uvod in govori bodo trajali 

15 minut, potem pa bo 45 minut imel gospod Borut Pahor na voljo časa za pogovor.  

Pogovor s predsednikom države bo potekal v predavalnici Gimnazije Škofja Loka. V njej bodo 

v času dogodka prisotni dijaki 3. letnikov, UO, nekateri profesorji in gosti. Ostali si bodo 

dogodek lahko ogledali v živo prek Youtube kanala Gimnazije Škofja Loka. Kot goste bomo 

povabili predstavnike DŠS Gimnazije Kranj, Gimnazije Franceta Prešerna, Gimnazije Jesenice 

ter Šolskega centra Škofja Loka in predsednika DOS Simona Trussevicha s še enim članom 

predsedstva DOS.  

Za promocijo dogodka bo Urška Gruden izdelala plakate, UO pa bo sestavil obvestilo o 

dogodku, ki bo objavljen preko socialnih omrežij, na spletni strani Gimnazije Škofja Loka in na 

eAsistentu. Pripraviti bomo morali tudi vodo, zastave ter mizo in stol. Mizo in stol si bomo za 

čas trajanja dogodka izposodili. Opremo za izposojo bo poiskala Ajla Kolenović. Hana Kolendo 

bo sestavila sedežni red.  

2. Puloverji  

Šolski puloverji so bili predvideni za prihod v tednu od 28. 2. 2022– 4. 3. 2022. Tomaž Jelenc 

sporoči, da puloverji še niso prispeli, tako da bo lahko zamuda Prihoda za teden ali dva. Lana 

Primožič sporoči, da je že naredila seznam naročil po razredih. Ko bodo puloverji prispeli, 

bomo v upravnem odboru organizirali deljenje. Ob deljenju bomo promovirali Instagram profil 

DŠS. 

3. Razno 

David Šuštar poroča UO o seji sveta šole, ki je potekala v ponedeljek, 28. 2. 2022.  

Na seji se pojavi vprašanje glede nogavic z logotipom Gimnazije Škofja Loka. Člani upravnega 

odbora sprejmejo sklep, da bomo ob deljenju puloverjev promovirali in sprejemali naročila za 

nogavice. 



Seja UO DŠS se je zaključila ob 11:00. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a  

 

 


