
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 25. 11. 2022 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje UO DŠS, ki je potekala v petek, 25. 11. 2022, ob 9:45 v učilnici 239, Podlubnik 

1b, Škofja Loka.  

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Žiga Biček, tajnik 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica 

3. David Šuštar, član 

4. Eva Družinec, članica 

5. Lana Primožič, članica 

6. Lucija Žakelj, članica 

7. Tina Urbančič, članica 

8. Aiša Tabaković, članica 

9. Ema Lenc, članica 

10. Jaka Perme, član 

11. Matija Jan Vražič, član 

12. Eva Zupanc, predstavnica 3. A 

13. Tinkara Mohorič, predstavnica 3. A 

14. Katja Dolinar, predstavnica 3. A 

15. Glorija Malčov, predstavnica 3. BC 

16. Faruk Suljić, predstavnik 3. BC 

17. Leja Jamnik, predstavnica 3. Č 

18. Rok Filipič, predstavnik 3. Č 

19. Lučka Peternelj, predstavnica 3. Š 



20. Kristjan Lokar, predstavnik 3. Š 

21. Vid Kovač, 3. E 

22. Tilen Platovšek, 3. E 

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Tomaž Jelenc, konzultant 

2. Hana Kolendo, predsednica 

3. Aiša Tabaković, članica 

 

UO je sprejel naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Miklavžev sejem 

2. Natečaj za šolske puloverje 

3. Razno 

 

K točki 1 

Prof. Tanja Gartner nagovori predstavnike 3. letnikov in jih vpraša, ali so spodbudili sošolke 

in sošolce k zbiranju dobitkov za miklavžev srečelov in koliko dobitkov so že prinesli. Pove, da 

je trenutno zbranih zelo malo dobitkov in da naj začnejo bolj aktivno zbirati darila, saj bo v 

nasprotnem primeru srečelov težko izpeljati. Vsi prisotni na seji sprejmejo sklep, da bodo 

dobitke zavijali v sredo, 30. 11. 2022, med 4., 5. in 6. uro. Za zavijalni papir in darilne vrečke 

bo poskrbela prof. Tanja Gartner. Srečke se bodo prodajale v četrtek, 1. 12. 2022, in v petek, 

2. 12. 2022.  

 

K točki 2 

Žiga Biček vpraša Lano Primožič, če se je glede puloverjev že kaj dogovarjala. Lana sporoči, da 

se ni nič, ampak da bo skupaj s Hano Kolendo sestavila sporočilo. Prav tako bosta sestavili 

obvestilo za dijake na temo natečaja za motiv šolskega puloverja. Člani se dogovarjajo o 

barvah za puloverje. Člani UO sprejmejo sklep, da naročijo testne puloverje v beli, črni in 

mračno temni zeleni barvi. 

 



K točki 3 

David Šuštar Članom UO sporoči, da je se španska ambasada odzvala na vprašanje, če bi 

želeli sodelovati pri organizaciji tedna španskega filma. V torek, 29. 11. 2022, pride na 

Gimnazijo Škofja Loka predstavnik iz njihove ambasade na sestanek z ravnateljem in 

profesorji španščine. Na sestanku bo prisoten tudi David Šuštar kot predstavnik dijakov. 

 

Ema Lenc vpraša, ali bo Gimnazija Škofja Loka organizirala kakšen dan odprtih vrat kot druge 

šole v bližini. Prof. Tanja Gartner odgovori, da so ravnokar bile na Gimnaziji delavnice za 

nadarjene in radovedne in da je bilo to organizirano ravno z namenom, da lahko 

osnovnošolci spoznajo Gimnazijo Škofja Loka že pred informativnimi dnevi. 

 

Eva Družinec predlaga, da so na naslednjo sejo UO povabljeni še vsi, ki bodo sodelovali pri 

miklavževanju. Povabljeni bodo na sejo, ki bo v petek, 2. 12. 2022. 

 

Tanja Gartner vpraša, kako poteka organizacija filmskega večera. David Šuštar sporoči, da 

čaka na odgovor iz Kina Sore. Trenutno čaka na odgovor v zvezi z možnimi filmi za dogodek. 

Do naslednje seje bo kontaktiral Kino Sora in vprašal, če se za katerega izmed filmov že ve. 

 

Lucija Žakelj vpraša, zakaj so bila stranišča zaklenjena in zakaj velikokrat manjka papir v 

dispenserjih za brisačke. Prof. Tanja Gartner sporoči, da je bila zaposlena nova čistilka. V 

zvezi s tem se bo s čistilko pogovoril ravnatelj.  

 

David Šuštar vpraša, ali je vse v zvezi z dogodkom svetovni dan boja proti AIDS pripravljeni. 

Žiga Biček mu odgovori, da je že za vse poskrbljeno. 

 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:20. 

 

V Železnikih, dne 25. 11. 2022 

 

Zapisnik zapisal      Zapisnik potrjuje 

  David Šuštar          Žiga Biček 

  Član UO DŠS        tajnik UO DŠS 
 


