
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 28. 10. 2022 

 

ZAPISNIK 

23. redne seje UO DŠS, ki je potekala v petek, 28. 10. 2022, ob 9:45 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. Lana Primožič, članica 

6. Lucija Žakelj, članica 

7. Tina Urbančič, članica 

8. Aiša Tabaković, članica 

9. Ema Lenc, članica 

10. Jaka Perme, član 

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Hana Kolendo, članica 

2. Matija Jan Vražič, član 

3. Žiga Biček, član 

 

 

 

 



UO je sprejel naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Volitve 

2. Srečelov 

3. Razno 

 

K točki 1 

Tomaž Jelenc članom sporoči, da bo predsedniško soočenje potekalo v ponedeljek, 7. 10. 

2022, med 2. In 3. šolsko uro v predavalnici. 2. uro se bodo soočenja udeležili dijaki 2. in 3. 

letnika, 3. uro pa bo soočenje namenjeno dijakom 1. in 4. letnikov. Dogodek bo vodil Tomaž 

Jelenc. Poiskati bo treba še nekoga, ki bo skrbel za ozvočenje in luči v predavalnici. Aiša 

Tabaković predlaga Amadeja Zalokarja za to nalogo. Za sestavo programa soočenja se bo UO 

sestal, ko bo vedel, koliko dijakov bo kandidiralo. 

 

Na seji UO si člani ogledajo poslano kandidaturo Hane Kolendo. 

 

Predsednik DŠS je dal na glasovanje naslednji sklep: 

»UO potrjuje kandidaturo Hane Kolendo. « 

− ZA 9 

− PROTI 0 

− VZDRŽANI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2 

Prof. Tanja Gartner razloži potek Miklavževega srečelova. Dogodek, ki ga organizirajo 3. 

letniki v sodelovanju z UO DŠS, poteka okrog 6. decembra. Dijaki 3. letnikov zberejo dobitke 

in prodajajo srečke. Srečke bodo lahko za 2 € kupili dijaki in profesorji Gimnazije Škofja Loka. 

Zbran denar gre v sklad Gaudeamus. 

 

V šolskem letu bo Miklavžev srečelov potekal v torek, 6. 12. 2022. Prof. Tanja Gartner bo 

nagovorila dijake 3. letnikov, da naj se iz vsakega oddelka 2 predstavnika udeležita sestanka z 

UO. Sestanek bo potekal v petek, 11. 11. 2022.  



K točki 3 

Lana Primožič sporoči, da se Aina Novinc z ravnateljem dogovarja za dogodek z otroki, ki so 

preboleli raka. Pove, da je Aina Novinc ravnatelja prosila za rezervacijo predavalnice. 

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 21. 11. 2022, ob 18:00 v sodelovanju z Inštitutom zlata 

pentljica in KŠŠ. Na dogodek bodo povabljeni strokovni delanci iz škofjeloških šol in župan 

Občine Škofja Loka. Člani UO razmišljajo o prestavitvi dogodka iz predavalnice v knjižnico. 

Razmišljajo tudi kako poskrbeti za čim boljo udeležbo.  

 

Na seji se razglablja o načinih izboljšanja šolske malice. Tomaž Jelenc pove, da se je 

pogovarjal z ravnateljem glede šolske malice in da je ravnatelj predlagal ukinitev menija 3 in 

4. S tem bi se mogoče delo šolske kuhinje rahlo razbremenilo in bi lahko izboljšali kvaliteto 

preostalih menijev. Člani UO predlagajo, da bi lahko v kuhinji spet organizirali različne 

kulinarične tedne kot na primer mehiški teden ali azijski teden.  

 

David Šuštar predlaga ponovno organizacijo dogodka Filmski večer z Gimnazijo Škofja Loka. 

Člani UO sprejmejo sklep, da bo dogodek potekal 22. 12. 2022. Organizirali bi projekcijo dveh 

filmov, ki bi bila dijakom na voljo po nižji ceni. David Šuštar se bo pozanimal o možnosti 

izvedbe projekta v Kinu Sora. 

 

Člani UO se pogovarjajo o organizaciji tedna španskega filma. 

 

Eva Družinec predlaga, da bi namesto trenutne ureditve sivih con raje dijaki imeli možnost 

popravljati teste trikrat. Glede časa popravljanja bi se dogovorili s profesorji. V primeru, da bi 

vse popravne teste pisali negativno, bi to pomenilo popravni izpit. 

 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:25. 

 

V Železnikih, dne 4. 11. 2022 

 

Zapisnik zapisal      Zapisnik potrjuje 

  David Šuštar        Eva Družinec 

 Tajnik UO DŠS      Članica UO DŠS 
 


