
Zapisnik 2. seje dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica,  3. 10. 2019 

 

Prisotni so bili predstavniki vseh letnikov gimnazije in programa tehnik računalništva:  

Mia Valenčič, Katarina Šlosar,       4. AIB 

Jan Kastelic, Gašper Kastelic,         3. AIB 

Timon Bubnič, Marko Hrenovec,   2. AIB 

Manca Poročnik, Eva Zevnik,          1. AIB 

Marcel Šabec, Matija Tomažič,      4. RIB 

Anže Skok, Miha Škrabolje,            3. RIB 

Edvin Kremić, Jaka Anzelc,             2. RIB 

Kaja Rojko, Luka Žele,                     1. RIB 

Mentorica: Eva Kristan 

 

Dnevni red:  

1.  Volitve novega vodstva za šolsko leto 2019 / 20 

2.  Božično-novoletna prireditev 

3.  Spremembe v šolski zakonodaji in šolskem pravilniku 

4.  Razno 

 

1.  Dijaki so podali predloge za novo vodstvo, z veliko večino glasov je bil izvoljen novi predsednik, 

dijak 3. RIB, Anže Skok. Za njegovega namestnika so dijaki predlagali in izvolili dijaka 3. AIB, Gašperja 

Kastelica. 

2.  V zvezi z božično-novoletno prireditvijo je imela mentorica pripombe in predloge. Niso dovoljeni 

video prispevki, dijaki naj pripravijo izvirne, zabavne točke, v skladu s prazniki, tudi državnim. 

Sodelovali naj bi vsi oddelki in vsi dijaki. Dijaki so predlagali naslednje:   

- 1 dan pouka prost, za pripravo točke, 

- do 24. 10. vsak razred pripravi ideje / predloge, s kakšnim prispevkom bodo dijaki sodelovali, 

predstavniki DS bodo predloge pregledali 

-  4. letniki ne bi sodelovali zaradi učnih obveznosti pred maturo ter organizacije maturantskega plesa 

-  predstojnik naj bi predlagal, kaj naj bi vezni tekst vseboval 

-  prireditev bi povezovali dijaki 1. letnikov 

 

3. Razno: 



- Dijaki si še vedno želijo postavitev avtomata za kavo v šoli. Zanima jih, zakaj in kje je to 

prepovedano. 

- Pripombe imajo na urnik, in sicer po športni vzgoji (v telovadnici OŠ A. Ž.) 5. In 6. uro se morajo 

vrniti v šolo k 7. uri. Želijo si ŠVZ v zgodnejših urah, ali pa kot zadnje ure pouka. 

- Dijaki 3. in 4. letnikov, ki malicajo v 2. odmoru, si želijo, da hrana ne bi bila mrzla. 

- Predlagajo ostrejše kazni za motenje pouka in neresnost pri pouku za dijake, ki drugim 

onemogočajo učenje, priprave na maturo. 

 

 

                                                                                                                Zapisala: Mia Valenčič, 4. AIB 

                                                                                                                Mentorica DS: Eva Kristan 

 

 


