
Zapisnik II. seje dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica, 20. 11. 2020 

 

Seja dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica je potekala 20. 11. 2020, ob 14.15 preko videokonferenčnega sistema 

ZOOM. Prisotnih je bilo skupaj 5 predstavnikov razredov, tri programa gimnazije in dva programa tehnik računalništva: 

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

• Timon Bubnič;   3. a/IB 

• Miha Škrabolje, Luka Dekleva; 4. r/IB 

Mentorica dijaške skupnosti: prof. Eva Kristan. 

Poleg omenjenih je prisoten vodja enote Gimnazije Ilirska Bistrica prof. Gorazd Brne. 

 

DNEVNI RED 

1.     Obseg snovi v okviru izobraževanja na daljavo 

2.     Preverjanje/ocenjevanje znanja na daljavo in potrebno število ocen 

3.     Izvedba splošne/poklicne mature 

4.     Razno 

 

1. Obseg snovi v okviru izobraževanja na daljavo 

Dijaki četrtega letnika programa tehnik računalništva so izpostavili, da se pri nekaterih (strokovnih) predmetih, 

predvsem praktični del modulov, izvaja zelo okrnjeno oz. neprilagojeno delu na daljavo. Nato pa so dodali, da jim 

predelava snovi pri strokovnih predmetih ne predstavlja dodatnih težav. 

Predstavljeno je, da se dijaki zaključnega letnika gimnazijskega programa glede izvajanja maturitetnih predmetov, 

dogovarjajo s profesorji, ki jih te predmete poučujejo. 

Profesor Gorazd Brne predstavi sistem poteka izobraževanja na daljavo na Gimnaziji Ilirska Bistrica od začetka dela 

na daljavo v šolskem letu 2020/2021, ki je opredeljeno v Aneksu k šolskim pravilom na Gimnaziji Ilirska Bistrica v 

času izvajanja pouka v razmerah, povezanih s COVID-19. Utemelji, da je poleg ur izvedenih preko videokonferenc 

pričakovati tudi dodatno delo (v primeru izobraževanja v šoli se izvede pouk v šoli, ki se mu doda domače 

(popoldansko) delo. 

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo in potrebno število ocen 

Predstavljeno je, da šoli konkretna navodila, glede ocenjevanj in števila potrebnih ocen pridobljenih pri delu na 

daljavo, niso bila posredovana. Šola je v ta namen oblikovala Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja na Gimnaziji 

Ilirska Bistrica, ki opredeljuje načine ocenjevanja. (prof. Gorazd Brne) 

Izpostavljena je problematika neenotnosti načinov nadzora ocenjevanj na daljavo, za katero se uporabljajo različna 

spletna orodja (npr.: exam.net, safeexambrowser.com …). Pri tem pa so prisotne tudi različne zahteve s strani 

profesorjev o načinu nadzora ocenjevanja – oddajanje video-povezave preko več naprav hkrati pri nekaterih 

predmetih, pri nekaterih pa le preko ene kamere. – Predlagano je poenotenje praks ocenjevanja znanja v okviru 

Gimnazije Ilirska Bistrica. 

3. Izvedba splošne in poklicne mature 

Ponovno je predstavljen predlog/pobuda za izvajanje, poleg ustnih, tudi pisnih delov izpita splošne in poklicne 

mature na Gimnaziji Ilirska Bistrica. (Delovna skupina ŠC Postojna za Gimnazijo Ilirska Bistrica je pobudo 

obravnavala in jo predala tudi svetu staršev/vodstvu ŠC Postojna, ki naj bi podal(o) uraden pisni odgovor nanjo, a 

tega do trenutnega časa ni bilo). – Predstojnik enote utemelji problematiko izvajanja pisnih izpitov splošne in 

poklicne mature na enoti v Ilirski Bistrici, kljub temu da je bila splošna in poklicna matura 2020 (deloma) izvedena 

v Ilirski Bistrici, a pod prilagojenimi pogoji. 

Predstavljena so mnenja/predlogi o izvedbi splošne in poklicne mature, ki so jih oblikovali dijaki zaključnih letnikov 

programa gimnazije in programa tehnik računalništva, in bodo predstavljeni na Regionalnem posvetu o izvedbi 

mature 2021 v prihodnjem tednu, s strani Dijaške organizacije Slovenije: 

- prilagojena poklicna matura (večinski delež snovi predviden za obravnavo v 3. letniku TR se utrjuje šele v 

septembru 2020; velik del 3. letnika in del 4. letnika poteka izobraževanj na daljavo, ki ne prinaša z 

»normalnim« izobraževanjem kakovostno primerljivega znanja); 



- prilagojeno izvajanje internega dela splošne mature (laboratorijske vaje, ekskurzije) v primeru daljšega 

izobraževanja na daljavo; 

- manjša sprememba koledarja splošne mature (datumska raztegnitev); 

- izločitev enega izmed dveh literarnih del pri predmetih slovenščina in angleščina splošne mature. 

Profesor Gorazd Brne predlaga posvet s tajnico splošne mature mag. Sonjo Škrlj Počkaj in tajnico poklicne mature 

prof. Kajetano Tornič glede izvedbe splošne in poklicne mature 2021. 

Dijaki četrtega letnika tehnika računalništva povprašajo o možnosti izvedbe dodatnih ur matematike za 

matematiko na maturi kot 5. predmet (gimnazijska raven). – Profesor Brne predstavi kot možnost izvedbe dodatnih 

(20) ur matematike s strani prof. Rudija Valenčič v okviru strokovnih programov v Postojni ali s strani prof. Marje 

Oberstar (/prof. Tjaše Ažnik) le za dijake tehnikov računalništva v Ilirski Bistrici. 

4. Razno 

- Predstavljena je problematika izvedbe PUD-a, ki je bil organiziran pri oddelku zaključnega letnika programa 

tehnik računalništva. Navedeno je bilo, da se je datum opravljanja PUD-a (tik) pred nastopom opravljanja 

delovne prakse premaknil na kasnejši čas, zato so imeli nekateri dijaki težave in so bili s strani delodajalcev 

srečani z nerazumevanjem. (Nastalo situacijo pojasni prof. Gorazd Brne). 

- S strani vodje enote Gimnazije Ilirska Bistrica je predlagan dodaten sestanek dijaške skupnosti glede 

izvedbe dneva odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica za učence zaključnih razredov ilirskobistriških 

osnovnih šol. 

- Predlagana (s strani 4. r/IB) je izvedba izobraževalnega dela na šoli/v živo vsaj za zaključne letnike. V 4. r/IB 

je bila (s strani predstavnika razreda) izvedena anketa, v kateri se večinski delež razreda s tem strinja. 

 

Zapisnik sestavil: Jan Kastelic, 4. a/IB 

Mentorica: prof. Eva Kristan 

 


