
ZAPISNIK I. SESTANKA DIJAŠKE SKUPNOSTI GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA 

Prvo srečanje dijaške skupnosti je v klubu šole potekalo v ponedeljek, 12. septembra 2022, med 8.00 

in 9.00. Prisotnih je bilo 16 predstavnikov oddelkov šole – 8 dijakov programa gimnazija in 8 dijakov 

programa tehnik računalništva, in sicer: 

• Aljaž Smerdel, Jan Valenčič (1. A/IB), 

• Tadej Tomažič, Rok Barba (1. R/IB), 

• Matic Barbiš, Ajdan Ujčič (2. A/IB), 

• Jan Baša, Žan Rolih (2. R/IB), 

• Eva Zevnik, Sara Valenčič (3. A/IB), 

• David Prosen, Žan Mlinar (3. R/IB), 

• Lea Vodopivec, Jernej Smerdel (4. A/IB), 

• Dario Kordik, David Kezić (4. R/IB).  

Prisotni sta bili tudi prof. Tadeja Logar Surina, mentorica dijaške skupnosti, in prof. Sonja Počkaj Škrlj, 

vodja Gimnazije Ilirska Bistrica. 

___________________________________________________________________________ 

DNEVNI RED 

1. Poročilo o delu dijaškega parlamenta v šolskem letu 2021/22 

2. Načrt dela dijaškega parlamenta za šolsko leto 2022/23 

3. Dogovor o poteku uradnega sprejema dijakov 1. letnika šole 

4. Razno (ideje, pobude) 

K 1. TOČKI: Poročilo o delu dijaškega parlamenta v šolskem letu 2021/22 

V šolskem letu 2022/23 je dijaški parlament Gimnazije Ilirska Bistrica sestavljalo 16 dijakov in dijakinj 

programa gimnazija in tehnik računalništva, in sicer Hana Omerčić in Žana Logar (1.A/IB), Kaja Kinkela 

in Špela Skok (2. A/IB), Maja Volk in Tjaša Žolger (3. A/IB) Lara Surina in Nika Škrlj (3. A/IB), Žan Rolih 

in Jan Šepić (1. R), David Prosen in Žan Mlinar (2. R), Luka Žele in Urban Novak (3. R) ter Gašper Novak 

in Martin Prosen (4. R). Srečanja so potekala bodisi preko videokonferenčnega okolja Zoom bodisi v 

živo. Prvo srečanje je vodil prof. Gorazd Brne, vodja Gimnazije Ilirska Bistrica, pri ostalih srečanjih in 

aktivnostih je z dijaki in dijakinjami sodelovala prof. Tadeja Logar Surina, mentorica dijaške skupnosti.  

- 1. sestanek dijaškega parlamenta: ponedeljek, 6. september 2021 

Predstavniki oddelkov so se na sestanku srečali v živo. Sestanek je vključeval poročanje o delu dijaškega 

parlamenta v šolskem letu 2020/21, načrtovanje dela parlamenta v šolskem letu 2021/22, obravnavali 

so izvedbo splošne in poklicne mature 2022, sprejem dijakov 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica in 

ostale pobude dijakov in dijakinj. 

 

- Sprejem dijakov 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica 

V petek, 10. septembra 2021, naj bi pred vhodom v šolo potekal uradni sprejem dijakov in dijakinj 1. 

letnikov obeh programov šole. Začel naj bi se ob 12.30, dijaki vseh oddelkov bi se 6. šolsko uro v 

spremstvu profesorjev in profesoric zbrali pred šolo, 7. in 8. šolsko uro pa bi pouk odpadel. Zaradi 

neugodnih epidemioloških razmer je bil sprejem po sklepu kolegija ŠC Postojna odpovedan. 

 

 



- 2. sestanek dijaškega parlamenta: sreda, 23. november 2021 

Predstavniki oddelkov so se na sestanku srečali preko videokonferenčnega okolja Zoom. Pogovarjali so 

se o poteku pouka v času epidemije: dijaki so delili izkušnje in predloge o izvedbi pouka, upoštevanju 

napotkov o karanteni oddelkov. Predstavili so izzive in težave posameznih oddelkov pri upoštevanju 

ukrepov, kot so prezračevanje, testiranje v šoli in doma, stalne učilnice itd. Obravnavan je bil tudi 

načrtovani dan odprtih vrat v decembru – dijaki in dijakinje so predlagali aktivnosti, ponudili pomoč pri 

pripravi in izvedbi dogodka, ki bo najverjetneje tekel na daljavo.  
 

- 3. srečanje predstavnikov dijaškega parlamenta: četrtek, 9. december 2021 

Predstavniki oddelkov so se v mesecu decembru srečali v četrtek, 9. decembra, 7. in 8. šolsko uro. Čas 

so namenili okraševanju 1. nadstropja šole – uporabili so obstoječe okraske, iz papirja ustvarili nove.  

- 4. srečanje predstavnikov dijaškega parlamenta: torek, 1. marec 2022 

Konec februarja so se v obliki dopisne seje določili predstavniki oddelkov, ki so na pustni torek 

sodelovali v komisiji za ocenjevanje pustnih mask. Skupaj z učitelji so izbrali in razglasili zmagovalno 

skupino dijakov.  

 

V spomladanskih mesecih je bila med dijaki izvedena anketa o šolski prehrani in kulturi prehranjevanja 

– rezultati so bili objavljeni na spletni strani šole. 

 

K 2. TOČKI: Načrt dela dijaškega parlamenta za šolsko leto 2022/23 

- Predstavniki oddelkov so uvodoma izvolili Daria Kordika (4. R) kot predsednika in Jerneja 

Smerdela (4. A/IB) kot podpredsednika dijaške skupnosti v šol. letu 2022/23.  

- Oblikovali smo načrt in časovni okvir delovanja dijaške skupnosti. Vanj smo vključili 

dejavnosti, ki bi se jih dijaki radi lotili.  

ČASOVNI OKVIR AKTIVNOSTI PREDSTAVNIKOV ODDELKOV 

SEPTEMBER 2022 1. srečanje: uvodno srečanje, poročilo in načrt dela, pobude in predlogi 

NOVEMBER 2022 2. srečanje: sodelovanje pri dnevu odprtih vrat in drugih promocijskih aktivnostih, 

priprava decembrskih aktivnosti in okraševanja šole, pobude in predlogi dijakov 

DECEMBER 2022 okraševanje šole, učilnic, ocenjevanje okrašenih učilnic,  

decembrsko druženje ob zaključni prireditvi 

FEBRUAR 2022 obeležitev dneva kulture, pustovanje in izbira zmagovalne razredne maske 

MAREC 2022 3. srečanje: pobude in predlogi dijakov in dijakinj, obeležitev dni, kot so svetovni dan 

poezije – 21. marec, svetovni dan voda – 22. marec, dan Zemlje – 22. april  

MAJ 2022 4. srečanje: pobude in predlogi dijakov in dijakinj, zaključek šolskega leta,  

prireditev ali vključevanje dijakov v drugi obliki 

SEPT–JUN  Dejavnosti na pobudo dijakov in dijakinj Gimnazije Ilirska Bistrica, 

aktivnejše spremljanje dejavnosti Dijaške organizacije Slovenije, KŠIB 

 

K 3. TOČKI: Dogovor o sprejemu dijakov in dijakinj Gimnazije Ilirska Bistrica 

- Sprejem dijakov 1. letnikov bo v petek, 16. septembra 2022, 6. šolsko uro (12.30). 

Odvijal se bo na ploščadi pred vhodom v šolo, v primeru slabega vremena pa v jedilnici šole. 

- Krajši program bosta povezovala Maja Volk in Jan Prosen/Jernej Smerdel, dijaka 4. letnika.  

Predstavniki dijaške skupnosti bodo nudili »tehnično pomoč« pri izvedbi aktivnosti.  

Komisijo za presojo »pripravljenosti kandidatov« za vstop v srednješolsko življenje bodo 

sestavljali 2 učitelja in 2 dijaka. Program bo obsegal pozdrav navzočim, nagovor vodij 



programov, tekmovalni del s štirimi izzivi za dijake 1. letnikov, predajo ključa in slavnostno 

zaprisego.  

- Pripomočki in tehnična pomoč: V petek po šolski malici se smiselno pripravi in uredi prostor 

za sprejem dijakov, dijakinj (stole, mize – hišnik). Potrebovali bomo računalnik z zvočnikom, 

projekcijsko platno, slušalke, papir, pisalne pripomočke.  

- Sprejema se udeležijo vsi dijaki in dijakinje šole, maturanti po programu nadaljujejo s poukom. 

 

K 4. TOČKI: Razno, ideje in pobude 

- Sonja Počkaj Škrlj, vodja GIB, je dijake obvestila, da se na šoli ukinja dežurstvo dijakov med 

poukom. Pripravljeni so novi smerokazi, ki bodo obiskovalce po šoli smiselno usmerjali. 

- Ob vhodu v šolo se pri stopnišču ureja prostor za sproščeno druženje dijakov: naročen je kavč 

in druga sedišča, prostor bo namenjen pomenku, druženju, sodelovanju.  

- Dijaki so bili pozvani, naj med sošolci in sošolkami preverijo, ali ima kdo kakšno zamisel, 

povezano s čim bolj učinkovito ponovno uporabo šolskega kluba (prostor za druženje, čitalnica, 

plesna dvorana, prostor za druge aktivnosti itd.). Ideje, pobude, interese naj bodo vedno 

pripravljeni deliti na srečanjih skupnosti, z razredniki ali vodstvom šole. 

- Dijaki so bili opozorjeni, da sta na območju šolskega prostora prepovedana kajenje in 

uporaba drugih tobačnih ter drugih podobnih izdelkov – to velja tudi za območje Osnovne 

šole Antona Žnideršiča (pouk športne vzgoje, avtobusna postaja).   

 
 

- Dijaki si želijo, da bi na šoli deloval avtomat s prigrizki oz. avtomat s toplimi napitki. 

- Dijaki pravijo, da jim je bil urnik, ki je predvideval več odmorov za šolsko malico, bolj všeč 

zaradi hitrejše delitve obrokov in več prostega časa. 
 

- Dijaki izpostavljajo, da po koncu 8. šolske ure zamudijo nekatere avtobusne povezave do 

okoliških krajev. Za pravočasen odhod od zadnje ure pouka naj zaprosijo učitelja 

posameznega predmeta. 

 

 

Naslednje srečanje predstavnikov dijaške skupnosti bo predvidoma v mesecu novembru. 

 

V Ilirski Bistrici, 12. septembra 2022  

 

 


