
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 13. 1. 2023 

 

ZAPISNIK 

5. redne seje UO DŠS, ki je potekala v petek, 13. 1. 2023, ob 9:45 v učilnici 239, Podlubnik 1b, 

Škofja Loka.  

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Hana Kolendo, predsednica 

2. Žiga Biček, tajnik 

3. Eva Družinec, članica 

4. Lana Primožič, članica 

5. Lucija Žakelj, članica 

6. Tina Urbančič, članica 

7. Aiša Tabaković, članica 

8. Ema Lenc, članica 

9. David Šuštar, član 

10. Jera Šubic, članica 

11. Tomaž Jelenc, svetovalec 

 

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Matija Jan Vražič, član 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica 

3. Jaka Perme, član 

 

UO je sprejel naslednji 



DNEVNI RED: 

1. PR šole 

2. Dan brez nahrbtnikov 

3. Razno 

 

K točki 1 

Na seji se člani pogovarjajo v zvezi s PR šole. Zdi se jim, da spletna stran Gimnazije Škofja 

Loka potrebuje prenovo. Nadaljujejo pogovor o predlogu ustanovitve odbora za PR s prejšnje 

seje. Trenutna ideja glede PR odbora je, da bi to bila skupina največ petih dijakov in dveh 

profesorjev, ki bi urejali socialna omrežja šole in usklajevali vsebine, ki bi bile objavljene na 

Instagram strani dijaške skupnosti in šole. Ta odbor bi presodil kje kaj objaviti in poskrbel, da 

bi bila Gimnazija Škofja Loka na socialnih omrežjih dobro predstavljena s kvalitetnimi 

vsebinami. Eden izmed dijakov v PR odboru bi bil hkrati tudi član UO in bi poskrbel za 

komunikacijo med odboroma. Člani UO sprejmejo sklep, da je treba bolj jasno postaviti 

merila o vsebinah, ki se objavljajo na socialnih omrežjih Gimnazije Škofja Loka. Prisotni na 

seji se strinjajo, da bi uradni Instagram profil Gimnazije Škofja Loka moral v opisu strani imeti 

tudi povezavo do profila dijaške skupnosti in da bi nekatere stare objave na profilu šole lahko 

arhivirali. Člani predlagajo, da se naslednje seje UO udeleži prof. Gašper Murn ali pa prof. 

Ana Prevc Megušar, s katerima bi se pogovorili o trenutni situaciji in bi poskusili rešitev najti 

skupaj. 

 

K točki 2 

Dan brez nahrbtnika bo potekal v sredo, 1. 2. 2023. Ema Lenc sporoči, da je že naredila 

plakate za promocijo dogodka. Za nagrado za najboljši nadomestek nahrbtnika bomo 

vprašali okrepčevalnico Mah. Za nagrado se bo dogovorila Hana Kolendo. 

 

K točki 3 

V torek, 14. 2. 2023, bo valentinovo. Za obeležitev dogodka bo UO pripravil ljubezensko 

pošto. Dijaki bodo svoja pisma lahko oddali v ponedeljek, 13. 2. 2023, in torek, 14. 2. 2023, v 

nabiralnik v knjižnici. Člani UO bodo pisma v torek, 14. 2. 2023, razdelili dijakom. Grafiko za 

promocijo dogodka bo izdelala Ema Lenc. 

 

V torek, 21. 2. 2023, bo potekalo pustovanje na Gimnaziji Škofja Loka. UO sprejme sklep, da 

spremeni način tekmovanja za najboljšo masko. Dijaki bodo tekmovali v treh kategorijah: za 

najboljšo posamično masko, za najboljšo dvojico in za najboljšo skupinsko masko. Nagrada za 



najboljšo posamično masko bo zastonj šolski pulover. Nagrada za najboljšo masko v dvojicah 

bo pica. Za bon za pico se bo dogovorila Hana Kolendo z restavracijo Inglič. Nagrada za 

najboljšo skupinsko masko bo bon za Grajsko kavarno. Za bon se bo dogovorila Eva Družinec. 

Plakat za promocijo dogodka bo naredila Ema Lenc. 

 

Hana Kolendo predlaga, da v marcu ponovno organiziramo Spelling bee. UO sprejme sklep, 

da bo dogodek potekal v petek, 3. 3. 2023. Za vse podrobnosti se bo Hana Kolendo 

dogovorila še s profesorji angleščine. Dogovorila se bo, ali bi pri dogodku sodelovala prof. 

Mateja Prevodnik Mayland in prof. Nataša Zaplotnik in ali so za nagrado lahko dodatni 

odstotki na testu. 

 

Hana Kolendo vpraša prisotne na seji, ali jim ustrezajo trenutni termini sej. Prisotni na seji 

povejo, da jim termin še ustreza, tako da trenutni termin v petek ob 9:45 še vedno ostaja. 

 

Tomaž Jelenc in David Šuštar UO sporočita, da bosta za naslednjo sejo pripravila predloge za 

spremembo statuta DŠS. 

 

Lana Primožič komentira redno zasedenost knjižnice in izrazi nestrinjanje z njeno uporabo v 

preteklem tednu, saj knjižnica ni bila na voljo dijakom.  

 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:10. 

 

V Železnikih, dne 14. 1. 2023 

 

Zapisnik zapisal      Zapisnik potrjuje 

  David Šuštar        Eva Družinec 

   Član UO DŠS        Članica UO DŠS 
 

 


