
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 10.12.2022 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje UO DŠS, ki je potekala v četrtek, 1.12.2022, ob 9.45 v 239, Podlubnik 1b, Škofja 

Loka.  

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Hana Kolendo, predsednica 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica  

3. Eva Družinec, članica 

4. Aiša Tabaković, članica 

5. Tina Urbančič, članica 

6. Lana Primožič, članica 

7. Matija Jan Vražič, član 

8. Tomaž Jelenc, konzultant  

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Žiga Biček, tajnik 

2. Ema Lenc, članica 

3. Jera Šubic, članica 

4. Lucija Žakelj, članica 

5. Jaka Perme, član 

 

 

 

 



UO je sprejel naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Miklavžev srečelov 

2. Oglaševanje izven šolskih dogodkov 

3. Razno 

 

K točki 1 

Hana Kolendo vpraša člane, kdo bo delil v torek, 6.12.2022, nagrade v učilnici 337. Prof. 

Tanja Gartnar ji odgovori, da bo prosila 3. letnike in sicer iz vsakega oddelka 2, saj je ta 

dogodek organizirajo oni. Pripomni pa tudi, da bo prosila tiste dijake, ki so nagrade tudi 

zavijali, saj poznajo sistem ter vedo v katerih vrečah so določene nagrade.  

K točki 2 

Hana obvesti prisotne, da je vprašala ravnatelja, če nam je dovoljeno oglaševati izven šolske 

dejavnosti. Ravnatelj ji je odgovoril, da načeloma ne, vendar je temu namenjena oglaševalna 

deska pred fitnesom in pripada Gimnaziji ter Šolskem centru.  

K točki 3 

Člani se pogovarjajo o slabi organizaciji Javne tribune: Otroci z rakom so med nami, ki jo je 

organiziral KŠŠ. Prisotni debatirajo, če je vredno organizirati okrogle mize, saj je udeležba 

zelo nizka, razen če UO povabi zelo poznano osebo ali pa prisotnost naredi obvezno. Člani 

predlagajo, da se organizirata največ dve okrogli mizi na leto.  

Prisotni se pogovarjajo o Miklavževanju, ki poteka v torek, 6.12.2022, in se dogovorijo, da v 

ponedeljek, 5.12.2022, potekal sestanek z vsemi v kostumih ter tremi člani UO. Eva Družinec 

prosi člane odbora, daj naj spomnijo razrede, da ji sporočijo, kdo v razredu ni bil priden, prav 

tako pa izpostavi, da bodo potrebovali učilnico v katero se bodo šli oddahnit med odmori. 

Člani predlagajo učilnico 076, ki ni prosta samo 3. šolsko uro.  

Hana Kolendo UO poroča, da je na sestanku z urednico podjetja ORBICO pridobila donacijo 

400 menstrualnih pripomočkov, ki bi bili na voljo konec januarja. Člani UO predlagajo, da so 

menstrualni pripomočki shranjeni v svetovalni službi ter ne na stranišču, da ne pride do 

malomarnosti ter zlorabe.  

Hana Kolendo pove, da ji je Ajla Kolenović povedala, da pozna gospoda, ki bi bil pripravljen 

priti na šolo ter predavati o svojem faksu. UO idejo zavrne, saj predavanja o faksih potekajo 

že cel mesec. 

 

 



Seja UO DŠS se je zaključila ob 10.20. 

 

Na Hotavljah, dne 10.12.2022.  

 

Zapisnik zapisal      Zapisnik potrjuje 

    Žiga Biček                     Hana Kolendo 

 Tajnik UO DŠS     Predsednica UO DŠS 
 

 


