ZAPISNIK
6. SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI GSŠRM KAMNIK V
ŠOLSKEM LETU 2021/22
petek, 4. marca 2022, ob 13:35 uri
Na seji niso bili prisotni predstavniki: Luka Vettorazzi (1.C), Katja Sadar (1.F), Larisa Osvald
(2.B), Zala Novak Sitar (2.F), Tija Vidovič (2.G), Korl Železnikar (4.A), Nika Sotošek (4.C), Jera
Rženičnik (4.Č), Larisa Vehovec (4.G).
Dnevni red:
1. Poraba predvidenih sredstev
2. MZPP protest
3. Okrogla miza MSKA
4. Situacija v Ukrajini
5. Projektne skupine
6. Aktualno dogajanje v zvezi s šolskim življenjem
7. Pobude in predlogi
Seja je potekala v učilnici 52. Vodil jo je predsednik dijaške skupnosti Matic Hrabar.
Na začetku je bila ugotovljena prisotnost in potrjen ter dopolnjen dnevni red seje.
Ad1)
Predsednik dijaške skupnosti je povedal, da ima letos dijaška skupnost na voljo finančna
sredstva v vrednosti 1000€ za organizacijo enega večjega dogodka. Dodal je, da bodo
sredstva odobrena šele, ko bo oblikovan natančen načrt za porabo sredstev, pri čemer
morajo pri dogajanju možnost sodelovanja imeti vsi dijaki. Ponovno je pozval predstavnike
oddelkov, da predstavijo svoje ideje za organizacijo tovrstnega dogodka.
Predstavniki oddelkov so predlagali organizacijo sejma, preko katerega bi lahko zbirali
prispevke za šolski sklad.
Poleg tega je bila izpostavljena ideja šolske zabave za vse dijake. Predsednik dijaške
skupnosti je predstavil zahteve profesorjev in vodstva šole pri organizaciji tovrstnih
dogodkov. Zabava bi morala biti popolnoma brez alkohola, saj smo dijaki večinoma
mladoletni, poleg tega bi morala biti strogo omejena na dijake naše šole. Predstavniki so
dodali, da brez alkohola ni zabave.

Ad2)
Predsednik dijaške skupnosti je parlament seznanil z načrtovanim okolijskim protestom z
naslovom “Planet pred profit”, ki ga organizacija Mladi za podnebno pravičnost organizira v
petek, 25. marca. Protest je sklican v Ljubljani, Kopru in Mariboru ob 12. uri. Predstavniki
oddelkov niso izkazali interesa za množično udeležbo, zato bo udeležba na protestu po
dogovoru z vodstvom šole verjetno omejena na le nekaj dijakov v razredu.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik podpira okolijski protest organizacije MZPP, ki bo
potekal 25. marca. Predsedstvu nalaga, da se z vodstvom šole dogovori o udeležbi.
Ad3)
Predsednik dijaške skupnosti je napovedal udeležbo na okrogli mizi o politični
(ne)participaciji mladih, ki bo pod okriljem Mladinskega sveta Kamnik potekala v ponedeljek,
7. marca ob 17:00, v Domu kulture Kamnik. Predstavljen bo projekt simulacije referenduma
in Radia Rudi. Vse dijake je povabil k ogledu okrogle mize in izpostavil možnost zastavljanja
vprašanj.
Ad4)
Podpredsednik dijaške skupnosti Aleksander Šuštar je predstavil akcijo zbiranja materialnih
in finančnih sredstev za Ukrajino, ki jo je predsedstvo pripravilo v sodelovanju s šolo. Poleg
tega je predsedstvo posredovalo informacijo o shodu za mir, ki bo potekal v četrtek, 3. šolsko
uro na šolskem dvorišču.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik z obžalovanjem spremlja dogajanje v Ukrajini.
Podpira vse akcije, ki so namenjene zbiranju pomoči tamkajšnjim prebivalcem in
beguncem iz države ter se seznanja in spodbuja delo predsedstva na tem področju.
Ad5)
Vodja projektne skupine za nov logotip in naročanje hudijev Iza Trunk je predstavnike
oddelkov ponovno pozvala, naj oddajo sezname za drugi krog naročanja šolskih hudijev.
Sezname so razredi prejeli pred zimskimi počitnicami. Seznam je oddal en oddelek.
Vodja projektne skupine za duševno zdravje dijakov Lara Cigoj je parlament seznanila z
dogajanjem na posvetu o duševnem zdravju in napovedala, da bodo končni predlogi
projektne skupine podani v kratkem.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z delom projektne skupine za nov logotip
in naročanje hudijev in projektne skupine za duševno zdravje dijakov ter pozitivno
ocenjuje njuno dosedanje delo.
Ad6)
Predsednik dijaške skupnosti je odprl razpravo o aktualnih zadevah. Poleg obvestila o
prenehanju nošenja mask razprave ni bilo.
Ad7)
Predsednik dijaške skupnosti je povprašal po končnih pobudah, pripombah ali predlogih.
Predstavniki oddelkov so predlagali palačinke za malico.

Parlament se je seznanil še s spremembo imena podpredsednika dijaške skupnosti v
Aleksander Šuštar.
Sestanek je bil končan ob 14:05.
Zapisal:

Kamnik, 4. 3. 2022
V vednost:
- predsedniki razredov GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- vodstvo šole,
- arhiv – dijaška skupnost.

Predsednik dijaške skupnosti
Matic Hrabar

