ZAPISNIK
5. SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI GSŠRM KAMNIK V
ŠOLSKEM LETU 2021/22
torek, 25. januarja 2022, ob 13:35 uri
Na seji niso bili prisotni predstavniki: Katja Sadar (1.F), Enej Sladič (2.A), Maks Gluvič (2.C),
Nina Mlinar (2.D), Lara Cigoj (2.E), Vesna Vode (3.D), Anja Razpotnik (3.E), Korl Železnikar
(4.A), Nika Sotošek (4.C), Jera Rzeničnik (4.Č), Nikita Vučko (4.D).
Dnevni red:
1. Šolska prehrana
2. COVID-19 situacija
3. Šolski zvonec
4. Projektne skupine
5. Poročilo s seje šolskega sklada
6. Aktualno dogajanje v zvezi s šolskim življenjem
7. Pobude in predlogi
Seja je potekala v učilnici 44. 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 začel s povzetkom sestanka s kuhinjo in vodstvom šole na
temo šolske prehrane, ki se je zgodil decembra. Povzel je glavne ugotovitve ankete komisije
za kakovost. Poudaril je izboljšave pri suhi šolski malici, ki vključujejo paradižnik posebej,
ukinitev zelja v sendvičih in nove vrste namazov. Ravnatelj je dodal pojasnila, zakaj še vedno
velja samo en glavni odmor in predlagal nekaj rešitev, ki bi se lahko izvedle v prihodnosti.
Ad2)
Ravnatelj je sprejemal vprašanja glede COVID situacije na šoli. Predstavniki so vprašali glede
hibridnega pouka ob odsotnosti večjega števila dijakov v oddelku, čemur po ravnateljevih
besedah pedagoški zbor ni naklonjen. Povedal je, da nekateri profesorji svoje ure za odsotne
vzporedno organizirajo tudi na Zoom-u, nekateri pa ne, kar je njihova odločitev.
Ob koncu svojega obiska je prejel še vprašanje glede luči na zgornjih straniščih, o kateri bo
nemudoma obvestil hišnika.

Seja se je nadaljevala brez prisotnosti ravnatelja.
Ad3)
Predsedstvo dijaške skupnosti je parlament seznanilo s svojimi zapisniki in intenzivnimi
aktivnostmi na področju šolskega zvonca. Prejšnji teden se je končalo zbiranje predlogov na
razpisu in prvi krog glasovanja, do srede traja drugi krog, razglasitev zmagovalca pa bo v
petek v glavnem odmoru, ko bo predvajana prva oddaja šolskega Radia Rudi.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z delom Predsedstva DS GSŠRM Kamnik
in ga ocenjuje pozitivno.
Ad4)
Predsednik dijaške skupnosti je v imenu vodje projektne skupine za nov logotip in naročanje
hudijev poročal o njihovem delu ter oznanil, da je projekt naročanja hudijev končan. Za vse
tiste, ki so hudije želeli in jih niso dobili, bo ponovno naročanje možno v naslednjih mesecih,
ko bodo naročeni tudi special edition hudiji DS.
V imenu vodje projektne skupine za duševno zdravje dijakov je predal informacijo, da se bo
projektna skupina sestala 3. februarja.
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.
Ad5)
Predstavnici dijakov v upravnem odboru šolskega sklada Lara Melloni in Mateja Selšek sta
poročali o njihovem sestanku. Povedali sta, da ima letos dijaška skupnost na voljo finančna
sredstva za organizacijo enega večjega dogodka. Predstavniki oddelkov so predlagali, da bi
dijaška skupnost s tem denarjem lahko naročila pustne krofe.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z dogajanjem na seji upravnega odbora
šolskega sklada. Predstavniki bodo do naslednjič razmislili o organizaciji dogodka.
Ad6)
Predsednik dijaške skupnosti je odprl razpravo o aktualnih zadevah. Izpostavil je dogajanje za
valentinovo. Predstavniki oddelkov so predlagali, da na šoli postavimo škatlo, v katero bi
dijaki lahko metali ljubezenska sporočila.
Predsednik je povedal še, da je od Študentskega kluba Kamnik pridobil ponudbo tečajev
Razturi na maturi. Tečaji obsegajo več ur strukturiranih priprav na en maturitetni predmet,
glede na zanimanje pa bi lahko ŠKK prispeval okrog 10€ na osebo. Predstavnike je prosil, da
sporočijo okvirno število dijakov, ki bi bili za tečaje zainteresirani.
Ad7)
Predsednik dijaške skupnosti je povprašal po končnih pobudah, pripombah ali predlogih. Teh
ni bilo.

Sestanek je bil končan ob 14:00.
Zapisal:

Kamnik, 25. 1. 2022
V vednost:
- predsedniki razredov GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- vodstvo šole,
- arhiv – dijaška skupnost.

Predsednik dijaške skupnosti
Matic Hrabar

