
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 27. 9. 2022 

 

ZAPISNIK 

20. redne seje UO DŠS, ki je potekala v torek, 27. 9. 2022, ob 10:35 v učilnici 239, Podlubnik 

1b, Škofja Loka. 

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Tomaž Jelenc, predsednik 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica 

3. David Šuštar, tajnik 

4. Eva Družinec, članica 

5. Aiša Tabaković, članica 

7. Lucija Žakelj, članica 

8. Tina Urbančič, članica 

9. Lana Primožič, članica 

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Hana Kolendo, članica 

2. Žiga Biček, član 

3. Matija Jan Vražič, član 

 

Zapisnik je pisal David Šuštar. 

Zapisnik je overila Eva Družinec. 

 

UO je sprejel naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Seja parlamenta DŠS 



2. Volitve predsednika DŠS 

3. Predstavitev DŠS 1. letnikom 

4. Razno 

 

K točki 1 

Seja parlamenta DŠS bo potekala v četrtek, 29. 9. 2022, 8. uro v učilnici 341. Predsednik UO 

članom predstavi dnevni red seje parlamenta. Člani odbora se z določenim dnevnim redom 

strinjajo. Pod točko razno na dnevnem redu člani izpostavijo, da je na seji parlamenta 

pomembno omeniti delo knjižničarke, tiskanje v knjižnici in voda na mizi v času pouka. 

Tomaž Jelenc UO sporoči, da je vabilo že narejeno. Na seji parlamenta bodo izbrani tudi novi 

člani upravnega odbora. Dijaki bodo o prijavi za v UO izvedeli pravočasno. Vsi, ki se bodo 

želeli prijaviti za mesto v UO, bodo svojo prijavo morali poslati na e-poštni naslov DŠS, 

dijaska.gimloka@gmail.com.  

 

K točki 2 

UO sprejme sklep, da bo v sredo, 9. 11. 2022, potekalo soočenje kandidatov za predsednika 

DŠS, v petek, 11. 11. 2022, pa bodo potekale volitve. Soočenje bo potekalo v predavalnici 

med 2. In 3. uro in ga bo vodil Tomaž Jelenc. 2. uro bo soočenje potekalo za dijake 2. in 3. 

letnikov, 3. uro pa za dijake 1. in 4. letnikov. Volitve bodo potekale v učilnici 337 med 4. in 5. 

uro. Na prihajajoči seji parlamenta DŠS bodo člani parlamenta izvedeli datume volitev. Razpis 

za predsednika DŠS bomo dijakom prek eAsistenta poslali v petek, 30. 9. 2022. Volilni odbor 

bodo sestavljali Lana Primožič, Aiša Tabaković in David Šuštar. 

 

K točki 3 

Predstavitev DŠS za prve letnike bo potekala v četrtek, 6. 10. 2022, med njihovimi razrednimi 

urami. Predstavljati bodo: Tomaž Jelenc, Matija Jan Vražič, Hana Kolendo in Aiša Tabaković. 

Tomaž Jelenc in Matija Jan Vražič gresta v 1. a, 1. c in 1. d, Hana Kolendo in Aiša Tabaković pa 

bosta šle v 1. e in 1. š. Za predstavitev je že narejena Powerpoint predstavitev, ki jo bo David 

Šuštar poslal članom odbora. 

 

K točki 4 

Člani UO diskutirajo o alkoholu na šolskih ekskurzijah, vodi na mizah v času pouka in novih 

škatlah za telefone. 

Izpostavljen je problem nedelujočih uporabniških imen in gesel na računalnikih v knjižnici, 

omenjen pa je tudi problem zaklenjene knjižnice v času pouka. 



Na seji UO se člani pogovarjajo o rabi papirja za učne liste. Ravnatelj Jože Bogataj in prof. 

Janez Ciperle sta predlagala, da bi na parlamentu nekateri dijaki iz 3. a predstavili svojo 

predstavitev, ki so jo pripravili za namen Erasmus izmenjave. Člani UO se strinjajo, da je tema 

bolj primerna za učiteljsko konferenco. 

 

David Stegu je potrdil termin okrogle mizen a Gimnaziji Škofja Loka. Poslal je vabilo in svojo 

sliko za promocijo dogodka. Za to okroglo mizo bo potrebno narediti še plakat in ga izobesiti 

po šoli do petka, 30. 9. 2022. 

 

Člani UO vprašajo prof. Tanjo Gartner, zakaj na novih straniščih manjkajo ogledala, 

podajalniki papirja in pokrovi za koše. Prof. Tanja Gartner nima odgovora.  

 

Seja UO se je zaključila ob 11:10. 

 

V Železnikih, 2. 10. 2022. 

 

 


