
Gimnazija Škofja Loka 

 

Datum: 11.1.2023 

 

ZAPISNIK 

4. redne seje UO DŠS, ki je potekala v petek, 6.1.2023, ob 9:45 v učilnici 239, Podlubnik 1b, 

Škofja Loka.  

 

Na seji so bili prisotni: 

1. Hana Kolendo, predsednica 

2. prof. Tanja Gartner, mentorica  

3. Žiga Biček, tajnik 

4. Aiša Tabaković, članica 

5. David Šuštar, član 

6. Ema Lenc, članica 

7. Eva Družinec, članica 

8. Jaka Perme, član 

9. Jera Šubic, članica 

10. Lana Primožič, članica 

11. Lucija Žakelj, članica 

12. Tina Urbančič, članica  

 

Na seji so bili odsotni: 

1. Tomaž Jelenc, konzultant 

2. Matija Jan Vražič, član 

 

 

 



UO je sprejel naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Puloverji 

2. Oglaševanje menstrualnih pripomočkov 

3. PR šole 

4. Sprememba statuta 

5. razno 

 

K točki 1 

Lana Primožič seznani prisotne, da so na povezavo bili poslani 4. motivi za puloverje. Prisotni 

sprejmejo sklep, da se motive puloverjev objavi na Instagram profil ter se objavi anketa za 

glasovanje najboljšega motiva, ki bo na šolskih puloverjih. Člani se strinjajo, da je 4. motiv 

neprimeren in ne bo bil objavljen na Instagram profilu ter ne bo v anketi. Prisotni se 

pogovarjajo, da bodo puloverji prispeli na šolo približno do konca januarja.  

K točki 2 

Predsednica pove, da je šola prejela 4 škatle menstrualnih pripomočkov ter da je ravnatelj 

proti temu, da je škatla na polici v ženskem stranišču, saj se lahko zmoči, pade dol ali pa jih 

nekdo vzame več kot jih potrebuje. Prisotni sprejmejo sklep, da bodo menstrualni 

pripomočki, kljub ravnateljevim nasprotovanjem, v ženskem stranišču, v posebni košarici. 

Hana Kolendo se javi, da pridobi košarico ter naredi promocijske plakate za oglaševanje 

menstrualnih pripomočkov. 

K točki 3 

Člani se pogovarjajo, da je problematično, ker sta dva Instagram profila za oglaševanje ter so 

večinoma objave enake. Eva Družinec pove, da je tudi spletna stran zelo neorganizirana. 

Prisotni se strinjajo, da bi bilo najbolje, če bi naredili odbor za PR v katerem bi bilo 

maksimalno 5 dijakov in 2 profesorja. Eva Družinec predlaga pogovor z prof. Ano Prevc 

Megušar, da se preveri, kateri profesorji bi bili pripravljeni voditi odbor za PR. Lana Primožič 

se javi, da reorganizira socialna omrežja.  

K točki 4 

Člani UO sprejmejo sklep, da bodo posvetili eno sejo  spremembi statuta.  

 

 

 



K točki 5 

Prisotni se pogovarjajo, da bi lahko organizirali komični večer z Dinom Kapetanovićem. Hana 

Kolendo predlaga okroglo mizo z centrom slepih in slabovidnih na temo prilagojenosti sveta 

slepim. Prisotni se strinjajo, da bi se pogovorili z ravnateljem o vključevanju okroglih miz v 

učni načrt.  

Člani UO predlagajo, da ponovijo dan brez nahrbtnika 1.2.2023. Ema Lenc se javi, da naredi 

promocijske plakate. UO določi pulover kot nagrado za najboljši ne-nahrbtnik.  

David Šuštar obvesti prisotne, da se ne bo odvijal teden španskega filma, vendar mesec 

evropskega filma.  

 

Seja UO DŠS se je zaključila ob 10:25. 

 

Na Hotavljah, dne 11.1.2023.  

 

Zapisnik zapisal      Zapisnik potrjuje 

  Žiga Biček                                 Hana Kolendo 

 Tajnik UO DŠS                 Predsednica UO DŠS 

 


