
Gimnazija Škofja Loka 

Dijaška šolska skupnost 

Zapisnik 3. redne seje UO DŠS v šolskem letu 2020/2021, ki je potekala 29. 11. 2021, ob 

10:35 v učilnici 239 Gimnazije Škofja Loka.  

Prisotni: prof. Tanja Gartner, Lana Primožič, Urška Gruden, Maj Hočevar, Lara Debeljak, David 

Šuštar, Aiša Tabakovič, Žiga Biček, Hana Kolendo, Matija Jan Vražič 

Odsotni: Tomaž Jelenc, Eva Sovinec, Ivan Novak, Ajla Kolenovič 

Dnevni red: 

1. Dan boja proti aids-u 

2. Miklavževanje 

3. Razno 

 

1. Dan boja proti AIDS-u 

Najprej smo se pogovarjali o izvedbi dneva boja proti AIDS-u. Profesorica je povedala, da bo 

ona poskrbela za zalogo kondomov. Prav tako smo se dogovorili , da bodo dežurni učenci v 

knjižnici izdelovali rdeče pentlje. Urška Gruden nam je pokazala plakat, Eva Družinec pa 

anketo, ki jo bodo dijaki izpolnjevali. Anketo bosta kasneje obe tudi analizirali. Dogovorili smo 

se tudi, kdo bo katero uro na stojnici. Za 4. uro so se javili Žiga Biček, Hana Kolendo, Matija 

Jan Vražič in Lara Debeljak, za 5. uro pa Lana Primožič, Urška Gruden in Eva Družinec. Poleg 

tega sta se za urejanje panoja javili Urška Gruden in Lara Debeljak, ki bosta nanj obesili 

plakate, zloženke in ostali promocijski material. 

 

2. Miklavževanje 

David Šuštar je odbor obvestil, da so bonboni za miklavževanje naročeni. Lara Debeljak se je 

javila, da bo prinesla košarice za angele, Eva Družinec pa bo prinesla obleke zanje. Obleke za 

parkeljne bosta prinesla Tomaž Jelenc in Eva Družinec ter parkeljni sami. Urnik obiskovanja 

razredov bosta naredila Hana Kolendo in Žiga Biček. 

 

3. Razno  

Pogovarjali smo se o okroglih mizah, ki jih imamo načrtovane v začetku naslednjega polletja. 

David šuštar je sporočil termin za okroglo mizo z Borutom Pahorjem, ki ga je potrdil ravnatelj. 

Trenutno je okrogla miza “Mladi in Evropa” načrtovana v četrtek, 3. 3. 2022, ob 18.30, rezervni 

termin pa je četrtek, 10. 3. 2022, ob 18.30. Prav tako je beseda tekla o okrogli mizi s trenutnim 

predsednikom Dijaške organizacije Slovenije, Simonom Trussevichom. Načrtovani termin za 

to okroglo mizo je četrtek, 13. 2. 2022, ob 18.00. David Šuštar je odbor obvestil o ravnateljevi 

izbiri alternative plastičnih lončkov za enkratno uporabo. Šola bo kupila plastične lončke za 

večkratno uporabo, na katerih bo logotip Gimnazije Škofja Loka. Vsak dijak bo lonček nosil s 



seboj. Omenjen je bil problem neopravičevanja članov UO. Kritika je prišla s  strani mentorice 

Tanje Gartner. David Šuštar je odbor obvestil, da bo mikrovalovno pečico financiral šolski 

sklad. Sejo je zaključil še s stanjem računa DŠS, ki je 1136 €. 

Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 11:00. 

Sveti Duh, 1. 12. 2021 

 

Sestanek je vodil tajnik UO David Šuštar. 

Zapisnik napisala: Eva Družinec, 3. a 

Overila: David Šuštar in Tomaž Jelenc, 3. a 

 


