ZAPISNIK
3. SEJE PARLAMENTA DIJAŠKE SKUPNOSTI GSŠRM KAMNIK V
ŠOLSKEM LETU 2021/22
torek, 2. novembra 2021, ob 13:35 uri
Na seji niso bili prisotni predstavniki: Gregor Parazajda (1.Č), Maks Gluvič (2.C), Edvin
Rastoder (3.D), Mateja Selšek (3.G), Korl Železnikar (4.A), Nika Sotošek (4.C), Nikita Vučko
(4.D).
Dnevni red:
1. Poročilo s seje sveta šole
2. Potrjevanje letnega delovnega načrta
3. Projektne skupine
4. Tutorstvo
5. Aktualno dogajanje v zvezi s šolskim življenjem
6. 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)
Predsedstavnika dijakov v svetu šole sta poročala o poteku seje. Izpostavila sta spremembo
hišnega reda in idejo medvrstniške pomoči.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z dogajanjem na 3. seji sveta šole.
Ad2)
Člani predsedstva dijaške skupnosti so predstavili letni delovni načrt, ki so ga pripravili. Na
načrt ni bilo podanih komentarjev.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik soglasno sprejema Letni delovni načrt DS GSŠRM
Kamnik za šolsko leto 2021/22.
Ad3)
Vodja projektne skupine za nov logotip in naročanje hudijev je poročala o njihovem delu od
ustanovitve. Predsednike oddelkov je prosila, da v razredu povprašajo o interesu za

naročanje novih puloverjev, da poznamo okvirno število naročil. Člani parlamenta so izrazili
še željo po ohranitvi črne barve hudijev.
Zaradi odsotnosti vodje projektne skupine za oblikovanje dijaških predlogov o šolski prehrani
je zapisnik prebral predsednik dijaške skupnosti.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik se seznanja z delom projektne skupine za oblikovanje
dijaških predlogov o šolski prehrani in projektne skupine za nov logotip in naročanje
hudijev ter pozitivno ocenjuje njuno dosedanje delo.
Ad4)
Predsednik dijaške skupnosti je parlamentu predstavil idejo tutorstva kot del projekta
medvrstniške pomoči.
SKLEP: Parlament DS GSŠRM Kamnik predsedstvu zaupa organizacijo ter koordinacijo
medvrstniškega tutorstva na šoli.
Ad5)
Predsednik dijaške skupnosti je posredoval prošnjo kuhinje po zlaganju tetrapakov ob malici
in kosilu.
Predstavniki oddelkov so predlagali, da v naslednji konferenci na urnik znova uvrstimo dva
glavna odmora, kar bo po njihovem mnenju olajšalo organizacijo šolske prehrane v jedilnici
za vse letnike, odpiralo možnost preživljanja več časa na svežem zraku in dopuščalo
organizacijo razrednih ur med glavnimi odmori.
Ad6)
Predsednik dijaške skupnosti je povprašal po končnih pobudah, pripombah ali predlogih. Teh
ni bilo.
Sestanek je bil končan ob 14:00.
Zapisal:
Predsednik dijaške skupnosti
Matic Hrabar
Kamnik, 2. 11. 2021
V vednost:
- predsedniki razredov GSŠRM Kamnik,
- mentor DS GSŠRM Kamnik,
- vodstvo šole,
- arhiv – dijaška skupnost.

