
Zapisnik I. seje dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica, 15. 10. 2020 

 

Seja dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica je potekala 15. 10. 2020, 5. šolsko uro v učilnici številka 15. Prisotnih je 

bilo skupaj 9 predstavnikov razredov, pet programa gimnazije in štirje programa tehnik računalništva: 

• Gašper Kastelic, Jan Kastelic; 4. a/IB 

• Timon Bubnič;   3. a/IB 

• Sara Počkaj;   2. a/IB 

• Rok Boštjančič;   1. a/IB 

• Miha Škrabolje;   4. r/IB 

• Jan Ožbolt;   3. r/IB 

• Luka Žele;   2. r/IB 

• Ajdin Behrić;   1. r/IB 

Mentorica dijaške skupnosti: prof. Eva Kristan 

 

DNEVNI RED 

1. Volitve novega vodstva dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2020/2021 

2. Poročilo o delu dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2019/2020 

3. Priprava in izvedba ankete za dijake o šolski prehrani 

4. Pobuda o možnosti izvedbe pisnega dela splošne/poklicne mature na enoti Ilirska Bistrica 

5. Pregled in potrditev Aneksa k Hišnemu redu Gimnazije Ilirska Bistrica 

6. Izvedba dneva odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2020/2021 v razmerah, povezanih z 

virusom COVID-19 

7. Izvedba božično-novoletne prireditve in obeležitve dneva samostojnosti in enotnosti v razmerah, povezanih z 

virusom COVID-19 

8. Razno 

 

1. Volitve novega vodstva dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2020/2021 

Po predlogu mentorice dijaške skupnosti, prof. Eve Kristan, se za predsednika dijaške skupnosti GIB v šolskem 

letu 2020/2021 potrdi Gašperja Kastelica (4. a/IB), za namestnika predsednika dijaške skupnosti GIB pa izbere 

Jana Kastelic (4. a/IB). 

2. Poročilo o delu dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2019/2020 

Profesor Gorazd Brne, vodja enote Gimnazije Ilirska Bistrica, predstavi povratne informacije oz. realizacijo 

sklepov predlogov zadnjega sestanka skupnosti 11. 2. 2020: 

- ugotovi se, da plačevanje fotokopij, narejenih v enoti Postojna, zaradi zunanjega izvajalca dejavnosti 

preko položnic ni mogoče; 

- aktivnosti športnih dni so izbrane in organizirane s strani aktiva športnih pedagogov; 

- povratne informacije o ekskurzijah in dejavnostih so, preko organizatorke OIV in IND prof. Kajetane 

Tornič, posredovane v vednost zunanjim izvajalcem programa; 

- opremljenost šolskih računalniških učilnic se nadgrajuje oz. posodablja po finančnih zmožnostih šole. 

3. Priprava in izvedba ankete za dijake o šolski prehrani 

Anketa za dijake o šolski prehrani se v šolskem letu 2019/2020 zaradi zaprtja šole ni izvedla. Le-ta se izvede v 

prvem delu meseca decembra 2020, v organizaciji Mihe Škraboljeta (4. r/IB). 

4. Pobuda o možnosti izvedbe pisnega dela splošne/poklicne mature na enoti Ilirska Bistrica 

Predstojnik predstavi aktualno situacijo glede izvedbe pisnega dela mature na enoti v Ilirski Bistrici in navede, 

da je njena izvedljivost otežena zaradi prostorskega in kadrovskega primanjkljaja ter varnostnih razlogov pri 

transportu maturitetnih izpitnih pol. 

5. Pregled in potrditev Aneksa k Hišnemu redu Gimnazije Ilirska Bistrica 

Potrdi se Aneks k Hišnemu redu Gimnazije Ilirska Bistrica, izpostavi se uvedba dovolilnic za odhod in ponoven 

prihod k pouku ter sistem beleženja prisotnosti na šolskih urah, izvedenih preko videokonferenčnih sistemov. 

Ugotovi in opozori se na: 



- dovolitev in omejitev izhodov iz šolske stavbe (kadilnica, šolsko igrišče …), ponovno se opozori na 

prepoved uporabe kavnega avtomata v sosednji stavbi Glasbene šole Ilirska Bistrica; 

- nepotrebno zadrževanje (druženje, pogovori) v toaletnih prostorih v času glavnih in kratkih odmorov 

(neupoštevanje pravila vodi v nepotrebno gnečo in čakanje /predvsem na ženski toaleti/) – uporaba 

toaletnih prostorov dovoljena posamezno, druženje naj poteka v matičnih učilnicah; 

- nošenje zaščitnih mask v skupnih prostorih (hodniki, jedilnica, stopnišče, sanitarije) in vzdrževanje 

varnostne razdalje (vsaj 1,5 m) med dijaki različnih razredov – obvezno za vse dijake (trenutno nekateri 

dijaki tega pravila ne upoštevajo); 

- problematiko čiščenja in razkuževanja jedilnih miz med glavnimi odmori (ukrep, ki je naveden v 

Aneksu, se ne izvaja že od začetka šolskega leta) ter (ne)premikanja jedilnih miz (mize v jedilnici so 

med seboj odmaknjene z razlogom). 

6. Izvedba dneva odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2020/2021 v razmerah, povezanih s COVID-

19 

Ugotovi se, da bo izvedba dneva odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica za učence (ilirskobistriških) osnovnih šol 

ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe v obliki izvedbe dogodka na šoli zelo otežena. 

Predlaga se virtualna izvedba dneva odprtih vrat preko videokonferenčnega sistema oziroma priprava daljšega 

videoposnetka/filma, ki bi se ga posredovalo osnovnim šolam za predvajanje v zaključnih razredih. 

7. Izvedba božično-novoletne prireditve in obeležitve dneva samostojnosti in enotnosti v razmerah, povezanih s 

COVID-19 

V šolskem letu bo uporaba velike dvorane Doma na Vidmu za potrebe božično-novoletne prireditve, ob 

upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, otežena. Predlaga se izvedbo 

prireditve na virtualen način, v oblikah točk, primernih načinu izvedbe, oziroma izpustitev prireditve in zgolj 

krajše obeležje dneva samostojnosti in enotnosti.  

8. Razno 

- Ugotovi se, da ima voda iz pipe v šolski stavbi (predvsem v višjih nadstropjih) zelo majhen pretok in je 

v teh umivalnikih umivanje rok zelo oteženo oz. praktično nemogoče. Ta problem bi bilo potrebno (v 

najkrajšem možnem času) urediti. 

- Predlaga se ponovno uvedbo zvonjenja šolskega zvonca v času med 9.35 in 11.40, ko potekajo različne 

šolske ure (3.a, 3.b, 4.a in 4.b) ter trije glavni odmori. (Dijaki se pritožujejo, da nekateri profesorji ure 

podaljšujejo in jim tako kratijo 5-minutni odmor). Izpostavljen je bil tudi problem zvonjenja med 

pisanjem testov, ki se ga lahko rešuje s stišanjem zvočnikov v posameznih učilnicah.  

- Predlaga se menjava šolskega zvonca za časovno krajšega (posledično manj motečega) ter uravnavo 

in postavitev ur v vse učilnice, ki se v šolskem letu 2020/2021 uporabljajo. 

 

Zapisnik sestavil: Jan Kastelic, 4. a/IB 

Mentorica: prof. Eva Kristan 


