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Pozor: Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletišča se z uporabo piškotkov strinjate. Nadaljuj.
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V Kamnik prihaja mladinski parlament
Alpske konvencije
06. marec 2015
Kamnik – Od 16. do 20. marca bo Kamnik gostil YPAC, mladinski parlament Alpske
konvencije. Organizacijo letošnjega jubilejnega 10. srečanja je namreč prevzela
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, katere dijaki se parlamenta
udeležujejo že od leta 2009.

Sorodne strani

Mladinski parlament Alpske konvencije je bil ustanovljen leta 2006 in kot simulacija pravega
parlamenta dijakom omogoča razpravljanje in predlaganje trajnostnih rešitev za aktualne
probleme v alpskih regijah, hkrati pa je to odlična priložnost za izmenjavo različnih mnenj in
izkušenj ter sklepanje novih prijateljstev. Mladinski parlament vsako leto gosti druga šola, letos
je to kamniška GSŠRM v sodelovanju z Občino Kamnik, Ministrstvom za okolje in prostor in
sekreteriatom Alpske konvencije Innsbruck. Srečanja se vsako leto udeleži deset šol iz
sedmih evropskih držav. V Kamniku bodo letos gostili 120 obiskovalcev, dijakov, profesorjev in
spremljevalcev.
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Dijaki iz Avstrije, Nemčije, Slovenije, Švice, Francije, Liechtensteina in Italije razpravljajo o
aktualnih problemih in iščejo rešitve za prihodnost. Slovenija se na tem srečanju predstavlja le
z dvema šolama: Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra ter II. gimnazijo Maribor. Krovna
tema letošnjega srečanja so ekosistemske storitve v času podnebnih sprememb, v okviru
katere se bodo odbori podrobneje spoznali z naslednjimi podtemami: tla, proizvodnja hrane in
asimilacija odpadkov, gozdovi kot vir obnovljive energije, rekreacija in kulturni vidiki
ekosistemov. V skupine, ki razpravljajo, komiteje, so združeni dijaki različnih držav, tako da se
morajo za končno idejo oz. postulat kar dobro uskladiti, malo skregati, predvsem pa sklepati
kompromise. Ideje vmes ovrednotijo tudi s pomočjo politikov, ki jim dajo nov uvid in realno
sliko o uresničljivosti. Vse ideje gredo še skozi sito volitev (volijo vsi predstavniki), tako da je
končni rezultat mladinskega parlamenta 10 postulatov. Da ne ostane zgolj pri idejah, dajo le-te
lokalnim politikom in ostalim institucijam z željo, da se bo katera od njih tudi realizirala. Poleg
komitejev so dijaki vključeni še v press skupino, v kateri pišejo članke, intervjuje, izdajajo
YPAC časopis, medijsko skupino, v kateri snemajo filme, in skupino platform future.
Odprtje srečanja YPAC bo v torek, 17. marca. Dijaki bodo obiskali tudi Ljubljano, si ogledali
Kamnik in muzikal Immortals, avtorsko delo kamniških dijakov in profesorjev. Osrednji
dogodek tedenskega srečanja, tj. generalna skupščina, bo potekala 19. marca v glavni
dvorani Državnega zbora v Ljubljani. Mladim parlamentarcem se bo tam pridružil tudi Milan
Brglez, predsednik DZ, že prej pa bosta z njimi sodelovala Matej Tonin in Simona Kustec
Lipicer, oba bivša dijaka GSŠRM. Zaključna slovesnost bo v petek, 20. marca, na Gradu
Zaprice.

Letošnji YPAC bo nekaj posebnega tudi zaradi ustanovitve krovne
organizacije, v Kamniku bo ustanovna seja, medtem ko bo sedež v
Liechtensteinu.
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