ZAPISNIK
4. SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI GSŠRM KAMNIK V
ŠOLSKEM LETU 2021/22
torek, 7. decembra 2021, ob 13:35 uri
Na seji niso bili prisotni predstavniki: Luka Vettorazzi (1.C), Zala Novak Sitar (2.F), Edvin
Rastoder (3.D), Patricija Volf (3.F), Korl Železnikar (4.A), Nika Sotošek (4.C), Jera Rzeničnik
(4.Č).
Dnevni red:
1. Mandatno-volilne zadeve
a) Volitve ostalih funkcionarjev in predstavnikov DS
2. Poročilo s seje DOS
3. Aktivno državljanstvo
4. Duševno zdravje
5. Projektne skupine
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 dnevni red seje.
Ad1)
Predsednik dijaške skupnosti je povedal, da morata kot predstavnika dijakov v upravnem
odboru šolskega sklada biti izvoljena po en predstavnik gimnazije in en strokovnih smeri.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik delno razveljavlja sklep, sprejet na 2. seji parlamenta
pod 1. d) točko dnevnega reda. Za predstavnika dijakov v upravnem odboru šolskega
sklada sta izvoljena Lara Melloni (gimnazija) in Mateja Selšek (strokovne smeri).
Ad2)
Podpredsednica dijaške skupnosti, Zala Perovšek, je poročala o poteku seje parlamenta DOS,
ki se je je udeležila 26. novembra. Izpostavila je razpis za naj dijaka, prilagoditve letošnje
mature, dogovore glede cene voženj v avtošolah, zbiranje dijaške poezije, prihajajoča
predavanja o štipendijah, pogajanja za e-volitve in e-gradiva.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z dogajanjem na seji parlamenta DOS.

Ad3)
Predsedstvo dijaške skupnosti je parlamentu predalo idejo o referendumu, ki bi ga dijaška
skupnost lahko razpisala 23. decembra, ob obletnici plebiscita. To bi izvrševalo 5.5 točko
Letnega delovnega načrta.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik na dan 23. decembra 2021 razpisuje referendum.
Vprašanje se glasi: “Ali ste za to, da se zamenja melodija šolskega zvonca?”. Imenuje se
volilna komisija v sestavi: Zala Perovšek (predsednica), Vid Potočan (član), Matic Hrabar
(član).
Ad4)
Predsednik dijaške skupnosti je odprl razpravo o duševnem zdravju med dijaki.
Predlagana je bila ustanovitev projektne skupine, ki bi identificirala probleme in predloge
dijakov o duševnem zdravju.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik ugotavlja, da je stanje duševnega zdravja med dijaki
na šoli zaskrbljujoče. Želi si več aktivnosti na tem področju.
Ad5)
Predsednik dijaške skupnosti je v imenu vodje projektne skupine za nov logotip in naročanje
hudijev poročal o njihovem delu ter odgovarjal na vprašanja. Povedal je, da bodo hudiji
dobavljeni predvidoma 15. decembra, končna cena pa znaša 21,3€.
Člani parlamenta so vprašali, zakaj se je povišala cena hudijev. Predsednik je odgovoril, da je
cena višja zaradi želje po višji kvaliteti hudijev, večih barvnih opcij in izdelave novega modela
logotipa.
Poleg tega so člani parlamenta zaradi številnih predlogov glede šolske malice želeli ponovno
delovanje projektne skupine za oblikovanje dijaških predlogov o šolski prehrani.
Že pod prejšnjo točko dnevnega reda je bila predlagana ustanovitev projektne skupine, ki bi
se ukvarjala z duševnim zdravjem dijakov na šoli.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z delom projektne skupine za nov logotip
in naročanje hudijev ter pozitivno ocenjuje njeno dosedanje delo. Projektno skupino za
oblikovanje dijaških predlogov o šolski prehrani spodbuja k aktivnejšemu delovanju.
Ustanovi se projektna skupina za duševno zdravje dijakov, z vodjo Laro Cigoj (2.E).
Ad6)
Predsednik dijaške skupnosti je odprl razpravo o aktualnih zadevah.
Predstavniki oddelkov v parlamentu so izpostavili, da so na šoli številni radiatorji polni zraka
in da je potreben temeljit pregled stanja ogrevanja. Ponovno so opozorili na dijaške predloge
za izboljšavo šolske malice in predlog dveh glavnih odmorov.

Predsednik dijaške skupnosti je predal sporočilo vodstva šole, da veliko dijakov kadi na
posesti vrtca Rožle. Vodstvo vrtca želi, da bi s tem prenehali, v nasprotnem primeru pa bodo
te poklicali pristojne organe.
Ad7)
Predsednik dijaške skupnosti je povprašal po končnih pobudah, pripombah ali predlogih. Teh
ni bilo.
Sestanek je bil končan ob 14:20.
Zapisal:

Kamnik, 7. 12. 2021
V vednost:
- predsedniki razredov GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- vodstvo šole,
- arhiv – dijaška skupnost.

Predsednik dijaške skupnosti
Matic Hrabar

