
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 2. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala 24. 11. 2021, ob 

9:45 v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

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

Gruden, Maj Hočevar, Matija Jan Vražič, Hana Kolendo, Žiga Biček, Eva Sovinec in Ivan Novak. 

Odsotni: pa so bili Aiša Tabakovič, Ajla Kolenovič in Lara Debeljak.  

Dnevni red: 

1. Miklavževanje  
2. Dan ozaveščanja o bolezni AIDS  
3. 5. meni  
4. Lončki  
5. Okrogle mize  
6. Kajenje  
7. Ostalo  

 

1. Miklavževanje 

Prva točka na programu 2. redne seje je bila miklavževanje. Za Miklavža smo v upravnem 
odboru določili Daneta Jemca, za pisarja pa Maja Hočevarja. Harmoniko bo igral Aljaž Jeram. 
Določili smo tudi dijake, ki bodo igrali vlogo angelčkov in parkeljnov. Pogovorili smo se tudi o 
tem, kje bomo dobili vsa oblačila. Za Miklavževo obleko bo poskrbel profesor Gašper Murn, 
Maj Hočevar bo za svoj kostum poskrbel sam, Ostale kostume pa bosta priskrbela Eva 

Družinec in Tomaž Jelenc. Za darila dijakom bo DŠS kupil 5 kg bonbonov. 

 

2. Dan ozaveščanja o bolezni AIDS 

V odboru smo se pogovorili o zalogah rdečih pentelj in kondomov. Ker pentelj ni dovolj, smo 
za izdelavo novih določili dežurne učence. Ti učenci bodo pentlje izdelovali med dežuranjem v 
knjižnici v ponedeljek in torek, 29. 11. In 30. 11. 2021. Primanjkuje nam prav tako kondomov 

in promocijskega materiala. Za pridobitev kondomov in promocijskega materiala bo 
profesorica Tanja Gartner kontaktirala lekarno v Škofji Loki in prosila za material. Prav tako je 

v izdelavi že plakat za Dan ozaveščanja o bolezni AIDS, ki ga izdeluje Urška Gruden. Za ta dan 
smo se odločili, da pripravimo anketo o AIDS, s katero bi preverili znanje dijakov. To anketo bo 
pripravila Eva Družinec. Na seji smo se odločili, da bo stojnica postavljena  4. In 5. uro, 1. 12. 
2021, pred učilnico 337. Na stojnici bodo 4. in 5. uro dežurni dijaki, ki so člani upravnega 
odbora. 

 

3. 5. meni 

Tomaž Jelenc je odbor obvestil, da se je z ravnateljem pomenil o menjavi 5. menija. Ravnatelj 
je željo dijakov po zamenjavi 5. menija predal naprej kuhinji, kjer so željo pozitivno sprejeli. V 



kratkem se bo 5. meni spremenil tako, da bo ob ponedeljkih in petkih sendvič, ob torkih in 

četrtkih bo burger, v sredah pa hot dog s prilogo.  

 

4. Lončki 

Prav tako je bil odbor obveščen o situaciji z lončki. Ravnatelj se je po posvetu s kuhinjo odločil, 
da bomo plastične lončke za enkratno uporabo zamenjali  za plastične lončke za večkratno 

uporabo. Te lončke ima namen kupiti Gimnazija Škofja Loka. Pred izvedbo tega projekta, pa se 
bo potrebno posvetovati še s Šolskim centrom Škofja Loka. 

 

5. Okrogle mize 

Upravni odbor se je dogovarjal o datumu za izvedbo okrogle mize z gospodom Borutom 
Pahorjem. Izbrali smo četrtek, 3. 3. 2022, ob 18. 30 uri, za alternativo pa četrtek, 10. 3. 2022, 
ob 18. 30 uri. Dogodek bi organizirali v predavalnici, kamor bi si okroglo mizo lahko prišli dijaki  
pogledat v živo, bila pa bi tudi možnost ogleda prek aplikacije YouTube. Pred marčevsko 

okroglo mizo pa bomo organizirali še eno okroglo mizo s trenutnim predsednikom DOS 
(Dijaška organizacija Slovenije), Simonom Trussevichom. To okroglo mizo bi izvedli v četrtek, 
13. 1. 2022, ob 18. uri v predavalnici. Razmišljali smo tudi o drugih gostih, ki bi jih lahko povabili 

na okrogle mize. 

 

6. Kajenje 

Z odborom smo razmišljali o idejah, kako rešiti problem kajenja. Dobili smo idejo o izgradnji 
kadilnice, a smo jo opustili, saj šola tega ne bi financirala, prav tako pa bi s tem posredno 
podpirala kajenje dijakov. Tomaž Jelenc je povedal, da se je ravnatelj že pogovarjal z varnostno 
službo, a pri tem ni bilo velikega uspeha. Problem kajenja trenutno ostaja nerešen in se bo 

obravnaval še v prihodnjih sejah upravnega odbora DŠS. 

 

7. Ostalo  

Obravnavali smo prenovo DŠS kotička na spletni strani Gimnazije Škofja Loka. Ker so se 

pojavile napake, smo se odločili, da prenovljeni del ponovno pregledamo in popravimo. 
Pogovarjali smo se tudi o mikrovalovni pečici. Ivan Novak je izbral katero mikrovalovno pečico 

bi kupili in pripravil ilustracije, ki prikazujejo pravilno uporabo. Prav tako smo se pogovarjali o 
natečaju za šolski pulover. Odločili smo se, da bomo možne barve za pulover siva, bela in črna. 
Prav tako smo izbrali crewneck model puloverja namesto klasičnega puloverja s kapuco 

(https://www.grafikaplus.si/izdelek/BCID02/moski-pulover-id002). Letošnja novost bo tudi 
to, da bomo imeli le moške modele puloverjev, saj se je zadnjih letih izkazalo zelo majhno 

povpraševanje po ženskih modelih. Z odborom smo se dogovorili o datumu za dan brez 
telefona, ki bo četrtek, 10. 2. 2021. Na dan brez telefona bomo organizirali tudi turnir v šahu. 
Omenili smo tablo upravnega odbora DŠS in DŠS instagram profil, ki ju mislimo redno 
posodabljati. To nalogo imata Urška Gruden in Lana Primožič, ki skrbita za redno posodabljanje 
in urejenost. Urška je bila tudi določena za predstavnico dijakov v šolskem skladu. Prav tako 
smo določili predstavnika dijakov za šolsko kuhinjo. Za to mesto smo določili Hano Kolendo. 

https://www.grafikaplus.si/izdelek/BCID02/moski-pulover-id002


Pogovarjali smo se tudi o možni spremembi statuta. Sprememba v statutu bi pomenila, da bi 

bivši predsednik postal svetovalec v odboru ne glede ne število članov. 

 

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 10:40. 

Železniki, 25. 11. 2021 

 

Sestanek je vodil predsednik DŠS Tomaž Jelenc. 

Zapisnik napisal: David Šuštar, 3. a 

Overila: Eva Družinec in Tomaž Jelenc, 3. a 

 

 


