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Statut Dijaške skupnosti Srednje šole Črnomelj 

Na podlagi 31. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/2007-UPB1) in 61. člena 
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006) so dijaški 
predstavniki Srednje šole Črnomelj, dne 7. 10. 2019, sprejeli pravila organiziranja in 
delovanja dijaške skupnosti, kot sledijo v nadaljevanju. 

 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Pravilnik o delovanju Dijaške skupnosti Srednje šole Črnomelj (v nadaljevanju: pravilnik) 
ureja položaj, delovanje in organiziranost Dijaške skupnosti Srednje šole Črnomelj (v 
nadaljevanju: skupnost).   
 

2. člen 
Skupnost je demokratično organizirana skupnost dijakov, ki se šolajo na Srednji šoli Črnomelj 
(v nadaljevanju: srednja šola). Skupnost zastopa interese dijakov srednje šole in se zavzema 
za njihovo uresničevanje.   
 

3. člen 
Skupnost deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti in 
ekonomičnosti.   
 

4. člen 
Dijaki so v skupnosti enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, 
raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično 
prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.   
 

5. člen 
Dijaki, ki imajo status dijaka v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji in se šolajo na srednji 
šoli, imajo pravico biti voljeni v organe skupnosti. 
   

6. člen 
Krovna dijaška organizacija na področju Slovenije, katere članica je tudi Dijaška skupnost 
Srednje šole Črnomelj, je Dijaška organizacija Slovenije. 
    
Dijaška organizacija Slovenije zagotavlja povezanost dijakov srednje šole z dijaki drugih 
srednjih šol v Sloveniji.   
 
V Dijaški organizaciji Slovenije šolo predstavlja predsednik šolske dijaške skupnosti ali njegov 
pooblaščeni namestnik.   
 

7. člen 
Skupnost zastopa interese dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje. Skupnost se 
zavzema predvsem za:  

 uveljavljanje in varstvo pravic dijakov,  

 zagotavljanje sodelovanja dijakov v interesnih dejavnostih skupnosti,  

 izboljšanje kvalitete odnosov med dijaki in učitelji,  
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 zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti na šoli in zagotavljanja 
enakih možnosti za vse,  

 laično in od ideologij ter religij nevtralno šolo.  
  

8. člen 
Za zagotavljanje interesov dijakov iz 7. člena tega pravilnika skupnost zlasti: 

 obravnava vprašanja življenja in dela srednje šole ter daje ustrezne predloge,  

 obravnava program dela srednje šole, 

 spodbuja iniciativnost, samostojnost in odgovornost dijakov za aktivno sooblikovanje 
vzgojno-izobraževalnega procesa na srednji šoli, 

 predlaga uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov in jih spodbuja k sodelovanju.   
 

9. člen 
Dijaška skupnost poskrbi za sprejem prvošolcev (pripravi program t. i. Fazofesta), predajo 
ključa zaključnih letnikov dijakom 3. letnika in druge dejavnosti, ki jih načrtuje v Letnem 
delovnem načrtu dijaške skupnosti. 

 

II. Organiziranost 

10. člen 
Najvišji organ skupnosti je Predsedstvo skupnosti.    
 

11. člen 
Predsedstvo skupnosti tvorijo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki se volijo v oddelčnih 
skupnostih na srednji šoli. Predsedniki oddelčnih skupnosti so predstavniki vseh oddelčnih 
skupnosti in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Pri tem velja, da 
predsednik posameznega razreda ne zastopa lastnega mnenja, temveč mnenje razredne 
skupnosti oz. vseh sošolcev. 
 
Predsedniki oddelčnih skupnosti so dolžni izpolnjevati naslednje naloge: 

 redno se udeleževati sej predsedstva, 

 v razredu po vsaki seji pojasniti sklepe, sprejete na seji predsedstva skupnosti, 

 v razredu predstaviti naloge, ki si jih zada skupnost, 

 v razredu se pogovoriti o nadaljnjih načrtih skupnosti, tj. poiskati predloge in ideje, 
ter 

 predloge in sklepe iz razreda prenesti na seje predsedstva. 
  
 

12. člen 
Predsedstvo skupnosti zaseda na rednih in izrednih sejah ter konferenci skupnosti. 
Konstitutivno sejo skliče mentor skupnosti. Redne in izredne seje ter konferenco skupnosti 
sklicuje predsednik skupnosti skupaj z mentorjem. Redne seje potekajo praviloma enkrat 
mesečno, izredne seje pa predsednik skliče v izrednih primerih, ko je nujno obravnavati 
določeno vprašanje. 
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13. člen 
Predsedstvo skupnosti sklepa, če je na seji prisotna vsaj polovica predsednikov oddelčnih 
skupnosti. Predsedstvo skupnosti sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov vseh 
predsednikov oddelčnih skupnosti, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.   
 

14. člen 
Predsedstvo skupnosti srednje šole vodijo: 

 predsednik, 

 podpredsednik, 

 tajnik. 
 
Predsedstvo izvoli svojega predsednika, podpredsednika in tajnika izmed vseh predsednikov 
oddelčnih skupnosti šole na konstitutivni seji na začetku šolskega leta. 
 
Mandati predsednika, podpredsednika in tajnika skupnosti so vezani na tekoče šolsko leto. 
   
Konstitutivno sejo pred volitvami vodi mentor skupnosti. Predsednik skupnosti prevzame 
vodenje skupnosti in predsedstva po izvolitvi. Podpredsednik skupnosti nadomešča 
predsednika skupnosti v primeru njegove odsotnosti.  
 
Pri svojem vodenju imajo predsednik, podpredsednik in tajnik skupnosti določene naloge in 
dolžnosti: 
 
Naloge predsednika: 

 deluje v interesu vseh članov dijaške skupnosti, 

 sodeluje z vodstvom šole, 

 koordinira delovanje skupnosti, 

 sklicuje in oblikuje seje predsedstva (razen konstitutivne seje, ki jo skliče mentor 
skupnosti), 

 vodi seje predsedstva ter preverja njihovo sklepčnost, 

 opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsedstvo, 

 skrbi za finance in vodi račune v zvezi s poslovanjem skupnosti. 
 
Naloge podpredsednika: 

 dopolnjuje predsednika pri vodenju sej predsedstva, 

 pomaga pri delu predsednika, 

 nadomešča predsednika ob njegovi odsotnosti, 

 opravlja funkcijo šolskega varuha dijakovih pravic, 

 sprejema in opravlja zadolžitve, za katere ga zadolži predsednik. 
 
Naloge tajnika: 

 piše zapisnike na rednih in izrednih sejah ter konferencah, 

 uredi in oblikuje zapisnik ter ga pošlje predsedniku in mentorju skupnosti, ki skrbi za 
arhiv, 

 ureja oglasno desko skupnosti. 
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V primeru, da predsednik skupnosti ne opravlja svojih dolžnosti, določenih s tem 
pravilnikom, lahko nezaupnico predsedniku skupnosti predlaga polovica predsedstva, 
vključno s podpredsednikom in mentorjem skupnosti. Strokovni delavci šole lahko svoj 
predlog podajo mentorju skupnosti, ki pa ga ni dolžen obravnavati.   
 
Predsedstvo skupnosti izreče nezaupnico, če se zanjo izrečeta dve tretjini članov predsedstva 
skupnosti.   
 
Podpredsedniku lahko nezaupnico predlaga predsednik ali mentor skupnosti. Za potrditev je 
potrebna več kot polovica članov predsedstva skupnosti.  
  

15. člen 
Predsedstvo skupnosti:  

 z dvotretjinsko večino prisotnih predsednikov oddelčnih skupnosti sprejema Statut 
skupnosti skladno z določbami tega statuta, 

 posreduje predloge s področja življenja in dela srednje šole svetu zavoda in drugim,  

 zavzema stališča do programa dela,  

 daje konkretne predloge za sooblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa,  

 organizira uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov  

 in opravlja druga dela in naloge, določene s tem pravilnikom.   
 

16. člen 
Dijaške konference se udeležujejo predsedniki oddelčnih skupnosti, predsednik skupnosti, 
mentor skupnosti in ravnatelj srednje šole. Na dijaški konferenci predsedniki oddelčnih 
skupnosti poročajo o učnem uspehu za ocenjevalno obdobje, problematiki ter uspehih 
oddelčnih skupnosti oziroma posameznega dijaka.    
 

17. člen 
Predsednik skupnosti lahko za pomoč pri delovanju skupnosti organizira odbor, ki mu dodeli 
določeno nalogo oz. področje dela. Odbor sestavljajo vodja in člani odbora.  
 
Vodja po posvetovanju s predsednikom in mentorjem skupnosti pripravi načrt za izvedbo 
projekta, ki vključuje: 

 seznam članov odbora ter opredelitev njihovih funkcij in zadolžitev, 

 namen in cilje projekta, 

 potrebna sredstva za izpeljavo projekta.  
 

Načrt za izvedbo projekta potrdi predsedstvo na seji skupnosti.  
 

18. člen 
Skupnost ima svojega mentorja, ki ga določi ravnatelj Srednje šole Črnomelj. Mentor nudi 
strokovno podporo predsedniku skupnosti in predsedstvu skupnosti. Mentor sodeluje pri 
vseh aktivnostih skupnosti, nima pa volilne pravice.  
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III. Prehodne in končne določbe 

19. člen 
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, ko ga z dvotretjinsko večino potrdi predsedstvo skupnosti.   

 
20. člen 

Spremembo tega pravilnika sprejme predsedstvo skupnosti z dvotretjinsko večino prisotnih 
predsednikov oddelčnih skupnosti.   
 

21. člen 
Za razlago in tolmačenje tega pravilnika je pristojen predsednik skupnosti po predhodnem 
posvetovanju z mentorjem skupnosti.    
 

 

 

Maja Suhorepec                                                 Rosana Vukojević 

predsednica Dijaške skupnosti       mentorica Dijaške skupnosti 

 

 


