ZAPISNIK
2. SESTANKA PREDSEDSTVA DIJAŠKE SKUPNOSTI GSŠRM
KAMNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/22
ponedeljek, 3. januarja 2022, ob 10:30 uri
Na sestanku so bili prisotni: Matic Hrabar (predsednik), Zala Perovšek (podpredsednica), Pia
Rihter (podpredsednica), Iza Trunk (predstavnica strokovnih oddelkov v svetu šole), Tatjana
Cvrtila Ložar (mentorica) in Andreja Sabati Šuster.
Dnevni red:
1. Tekoče zadeve in projekti
2. Delovanje predsedstva DS
Sestanek je potekal prek aplikacije Zoom. Vodil ga je predsednik dijaške skupnosti, Matic
Hrabar.
Na začetku je bila ugotovljena prisotnost in potrjen dnevni red sestanka.
Ad1)
Predsednik dijaške skupnosti je prisotne seznanil z rezultatom dijaškega referenduma z dne
23. 12. 2022. Dijaki so na referendumu izglasovali zamenjavo melodije šolskega zvonca. Člani
predsedstva so se strinjali, da je glede na rezultat potreben razpis, preko katerega bodo dijaki
lahko oddali svoje predloge za novo melodijo. Kasneje bodo dijaki imeli možnost, da preko
spletnih učilnic glasujejo o prispelih predlogih.
SKLEP: Predsedstvo DS GSŠRM Kamnik odpira javni razpis za novo melodijo šolskega zvonca,
ki bo v spletni učilnici dijaške skupnosti odprt dva tedna; do 16. januarja do 22:00 ure. Na
razpis sprejemamo zvočne posnetke, dolge do 5 sekund, ki ne vsebujejo kletvic in so
sprejemljivi za šolsko okolje.
Mentorica dijaške skupnosti je predala nekaj prošenj po ponovnem zagonu učne pomoči za
vse dijake, ki na novo potrebujejo pomoč. Predsednik DS je povedal, da na pomoč od ŠKK ne
moremo več računati, saj so vse študente porabili že za prvi krog pomoči.
SKLEP: Predsedstvo DS GSŠRM Kamnik začenja drugi krog medvrstniške učne pomoči.
Prijave se bodo odprle takoj, ko bo projekt organizacijsko pripravljen.

Člane predsedstva dijaške skupnosti je zanimalo, kaj se dogaja s projektno skupino za duševno
zdravje. Predsednik DS je povedal, da je v kontaktu z vodjo projektne skupine in da bo v
kratkem na Instagramu objavljen ponovni poziv dijakom, naj se skupini pridružijo. Po pozivu
se bodo začele aktivnosti na tem področju.
Mentorica dijaške skupnosti je spomnila na projekt izdelovanja papirnatih ladjic kot spomin
na žrtve holokavsta. Več o projektu bo sledilo v prihodnjih tednih, bliža pa se 27. januar, ko
bodo na to temo načrtovane aktivnosti, pri katerih lahko sodeluje tudi dijaška skupnost.
Člani predsedstva dijaške skupnosti so predali informacijo, da nekateri dijaki niso uspeli dobiti
šolskih hudijev. Prof. Sabati Šuster je predlagala, da dijakom omogočimo ponovno naročanje
šolskih hudijev, ko bodo v naslednjih tednih naročali special edition hudije za dijaško skupnost.
Mentorica dijaške skupnosti je spomnila na spletne predstavitve šole, v okviru katerih se bo
konec januarja predstavila tudi dijaška skupnost.
Prof. Sabati Šuster je povedala, da želi šola obuditi tradicijo izdajanja zbirke dijaške poezije.
Člani predsedstva so se strinjali, da lahko dijaška skupnost pri tem sodeluje s pozivi dijakom.
Predsednik dijaške skupnosti je predstavil ideje za dogajanje na valentinovo in pust. Za
valentinovo bi se lahko dogajanje povezalo s šolskih radijem, ki ravnokar nastaja, za pust pa se
bo aktivirala VideoPRESS skupina.
Za konec so prisotni spregovorili o predstavitvi fakultet na naši šoli kot del karierne orientacije.
Prof. Pavel Škoberne, ki je letos zadolžen za tovrstne projekte, je povedal, da je ideja
dobrodošla. V nadaljevanju bodo stekli pogovori s ŠKK, da bi lahko dogodek organizirali enkrat
do konca februarja.
Ad2)
Člani predsedstva dijaške skupnosti so spregovorili o svojem delovanju v preteklem letu in v
prihodnosti. Kot se je izkazalo, so strukturirani sestanki predsedstva redko potrebni, saj se je
o številnih stvareh moč dogovarjati sproti, na hodniku, prek sporočil, itd. V letu 2021 so
uspešno stekli številni projekti, kar je dokaz, da tak sistem delovanja dobro deluje. V prihodnje
člani predsedstva priporočajo spremembo statuta na tem področju.
Sestanek je bil končan ob 11:30.
Zapisal:
Kamnik, 3. 1. 2022
V vednost:
- člani predsedstva DS GSŠRM Kamnik,
- parlament DS GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- arhiv – dijaška skupnost.

Predsednik dijaške skupnosti
Matic Hrabar

