STATUT DIJAŠKE ŠOLSKE SKUPNOSTI
GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA

Škofja Loka, 30. september 2014
pripravil Ambrož Šega

SPLOŠNE DOLOČBE
[1.] člen
Statut DŠS Gimnazije Škofja Loka ureja položaj, organiziranost in delovanje Dijaške šolske skupnosti.

[2.] člen
S tem pravilnikom se urejajo:
1. Organiziranost DIJAŠKE ŠOLSKE SKUPNOSTI Gimnazije Škofja Loka; v nadaljevanju DŠS.
2. ČLANSTVO v DŠS in članstvo v organih DŠS.
3. Naloge in pristojnosti DIJAŠKEGA ŠOLSKEGA PARLAMENTA Gimnazije Škofja Loka; v
nadaljevanju DŠP.
4. Naloge in pristojnosti UPRAVNEGA ODBORA DIJAŠKE ŠOLSKE SKUPNOSTI; v nadaljevanju UO
DŠS
5. Naloge in pristojnosti PREDSEDNIKA DŠS.
6. Naloge in pristojnosti TAJNIKA UO DŠS.
7. NAČINI ODLOČANJA organov DŠS.
8. NAČINI VOLITEV v organe DŠS.

[3.] člen
DŠS Gimnazije Škofja Loka je javna stanovska organizacija, ki deluje v okviru Gimnazije Škofja Loka in
interesu vseh dijakov Gimnazije Škofja Loka.
DŠS deluje v skladu z zakoni in pravilniki, ki urejajo delovanje Gimnazije Škofja Loka ter po smernicah Dijaške
organizacije Slovenije.
DŠS se lahko vključuje tudi v druge dijaške skupnosti in organizacije in je članica Dijaške organizacije Slovenije
(DOS) ter z njima sodeluje.

[4.] člen
Sedež DŠS je enak sedežu srednje šole, to je Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.

[5.] člen
Delovanje skupnosti temelji na načelih javnosti. Javnost dela se zagotavlja na naslednje načine:
 s pravico vpogleda zapisnike sestankov organov DŠS,
 preko oglasne deske DŠS v šolski stavbi. Za zagotovitev javnosti delovanja skupnosti sta odgovorna
njen predsednik in mentor.

[6.] člen
Logotip in žig DŠS je enak logotipu Gimnazije Škofja Loka z dodatnim napisom »DŠS« na dnu.
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ORGANIZIRANOST DŠS GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA
[7.] člen
Organi DŠS so: Dijaški šolski parlament (DŠP), Upravni odbor (UO) DŠS in Predsednik DŠS.
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ČLANSTVO
[8.] člen
Član DŠS je vsakdo, ki ima status rednega dijaka Gimnazije Škofja Loka.

[9.] člen
Dijaki, ki imajo status dijaka v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji in imajo status rednega dijaka
Gimnazije Škofja Loka, imajo pravico voliti in biti voljeni v organe DŠS.

[10.] člen
Člani organov so ob prenehanju statusa rednega dijaka Gimnazije Škofja Loka avtomatično razrešeni svoje
funkcije.

[11.] člen
Člani organov DŠS so dolžni spoštovati statut DŠS, vestno opravljati dolžnosti, ki so jih sprejeli in izpolnjevati
sklepe DŠS.
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DIJAŠKI ŠOLSKI PARLAMENT
[12.] člen
DŠP sestavljajo po dva dijaka iz vsake oddelčne skupnosti dijakov Gimnazije Škofja Loka, eden od njih je
predsednik razredne skupnosti. Pri volitvah ima svoj glas le predsednik, drugi dijak pa ima vlogo njegovega
svetovalca. V primeru predsednikove odsotnosti glas razredne skupnosti odda njegov namestnik.
Člani DŠP so tudi predsednik DŠS, OU DŠS, ravnatelj, podravnatelj, mentor in socialni delavec. Pri volitvah ne
smejo glasovati, razen v primeru, da so predsedniki oddelčnih skupnosti.

[13.] člen
Predstavniki oddelčnih skupnosti so izvoljeni na razrednih javnih volitvah, kjer se o kandidatih odloča javno z
dvigom rok. Predsednik postane tisti, ki od predlaganih kandidatov (predlagajo jih dijaki sami) dobi največ
glasov.
Če se nihče v razredu ne odloči za kandidaturo, lahko kandidata ali kandidate predlaga razrednik.
V prvih letnikih se razredne volitve za predsednika razreda organizirajo najkasneje do konca septembra.

[14.] člen
Mandat predstavnika oddelka traja eno leto z možnostjo ponovne izvolitve. Mandat se predstavniku lahko
predčasno prekine na predlog razrednika ali dijakov oddelčne skupnosti. Oddelek istočasno izbere novega
predstavnika, ki dokonča mandat.

[15.] člen
DŠP ima nalogo, da se zavzema za pobude članov DŠS in jih obravnava. Le te preko UO DŠS posreduje
pedagoškemu zboru, vodstvu šole in po predstavnikih svetu šole in svetu staršev.
DŠP je konstruktiven in kooperativen partner pedagoškemu zboru pri reševanju problemov, ko se odloča o
položaju dijaka v šoli. UO za svoje delo odgovarja DŠS gimnazije. DŠP voli predstavnika za svet šole in svet
staršev. DŠP se zavzema za dobro komunikacijo med dijaki in zaposlenimi v gimnaziji; med dijaki, profesorskim
zborom, ravnateljem in ostalimi delavci šole.

[16.] člen
DŠP se sestane najmanj trikrat v šolskem letu, od tega vsaj dvakrat z ravnateljem šole.
Sestanek parlamenta se skliče na pobudo vodstva šole, predsednika DŠS, UO DŠS ali tretjine članov parlamenta.
Sklic sestanka parlamenta mora biti objavljen z dnevnim redom, za katerega je sklican.

[17.] člen
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Sejo DŠP lahko vodijo predsednik DŠS, ki tudi ugotavlja sklepčnost, ravnatelj in mentor.
[18.] člen
Glasovanja v DŠP potekajo javno z dvigom rok; ena oddelčna skupnost ima en glas, ki ga odda predsednik
razreda ali član, ki ga nadomešča.
Parlament je sklepčen le v primeru, ko je prisotnih več kot polovica članov parlamenta.
Večina glasov za sprejetje predloga se doseže, kadar več kot polovica navzočih na seji glasuje za. V primeru
neodločenega izida glasovanja, se glasovanje ponovi.

[19.] člen
Kadar DŠP sklepa o spremembi mandata predsednika DŠS ali spremembi statutu mora biti prisotnih vsaj dve
tretjini članov, da je DŠP sklepčen.
Za spremembo mandata predsednika DŠS ali spremembo statuta se večina glasov doseže, kadar najmanj dve
tretjini članov DŠP glasuje za.

[20.] člen
DŠP izmed predlaganih kandidatov voli predstavnika v svet šole in svet staršev. Kandidata predlaga UO DŠS (1)
in člani DŠP (1).
Parlament je sklepčen le v primeru, ko je prisotnih več kot polovica članov parlamenta. Izvoljen je kandidat, ki
dobita največ glasov.
Volilno komisijo imenuje UO DŠS, sestavljajo jo trije člani DŠP, in jo z navadno večino glasov potrdi DŠP.

[21.] člen
O delu DŠP se vodi zapisnik. Za zapisnik skrbi tajnik UO DŠS.

[22.] člen
DŠP se brez dovoljenja ravnatelja ne sestaja v času rednega pouka.
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UPRAVNI ODBOR DŠS Gimnazije Škofja Loka
[23.] člen
UO DŠS je najvišji organ DŠS, ki ga sestavlja devet do dvanajst članov. UO DŠS sestavlja najmanj en dijak iz
vsakega letnika, lahko pa tudi še dva dijaka ki ju izbere predsednik DŠS. Član UO DŠS je tudi predsednik DŠS.

[24.] člen
UO DŠS je za svoje delo odgovoren DŠP.

[25.] člen
UO DŠS z javnim glasovanjem izvolijo člani DŠP. Kandidate predlagajo člani DŠP. Kandidati v DŠP kratko
predstavijo svojo kandidaturo, nato jih DŠP izvoli z navadno večino glasov. Poleg tega ima predsednik DŠS
pravico do imenovanja še največ dveh dijakov iz DŠS v UO DŠS. Tema dvema dijakoma DŠP ne potrjuje
mandata.
Če nosilci funkcij niso pravočasno izvoljeni, se mandat do izvolitve novih podaljša starim nosilcem funkcije.

[26.] člen
UO DŠS se sestane najmanj enkrat v mesecu, izven časa počitnic. Ob koncu šolskega leta tajnik UO DŠS odda
mentorju letno poročilo, ki vsebuje zapisnike z vseh sestankov.
UO DŠS se brez dovoljenja mentorja ne sme sestajati v času rednega pouka.
O delu UO DŠS se vodi zapisnik. Za zapisnik skrbi tajnik UO DŠS.

[27.] člen
UO DŠS sprejema predloge DŠP, DŠS, vodstva šole, pedagoškega zbora ali ostalih delavcev šole, o njih
razpravlja in jih po potrebi daje v presojo ali potrditev DŠP.

[28.] člen
Potrjevanje in glasovanje v UO DŠS poteka po navadnem večinskem sistemu pod pogojem, da sta prisotni vsaj
dve tretjini članov UO DŠS. Glasovalno pravico imajo vsi člani UO DŠS, in sicer vsak po en glas.
V primeru, da je rezultat neodločen, glas predsednika odloči glasovanje.
Mentor ima pravico veta na pomembnejše odločitve, v kolikor se predsednik DŠS s tem vetom strinja.
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[29.] člen
Član UO DŠS lahko med trajanjem mandata odstopi ali je razrešen. Odstopi tako, da svojo odstopno izjavo z
utemeljitvijo pisno posreduje tajniku UO DŠS.
Član je lahko tudi razrešen zaradi kršitev členov tega statuta, delovanja proti interesom DŠS ali težjih kršitev
hišnega reda Gimnazije Škofja Loka. UO DŠS potrdi razrešitev z navadno večino glasov, novega člana UO DŠS
pa izvoli DŠP po določilih tega statuta.

[30.] člen
Mentor DŠS nadzoruje in pomaga usmerjati delo DŠS in njenih organov.
Kandidate za mentorja izmed članov profesorskega zbora Gimnazije Škofja Loka določi in imenuje ravnatelj.
Kandidati se morajo z kandidaturo strinjati.
Mandat mentorja DŠS traja 4 leta.

[31.] člen
Mentor DŠS lahka razreši ravnatelj na pisno in argumentirano pobudo UO DŠS.
Mentor DŠS lahko med svojim mandatom ponudi svoj odstop, ki je izglasovan z navadno večino glasov UO
DŠS. Svoj odstop mora pisno utemeljiti UO DŠS, predsedniku DŠS, DŠP in ravnatelju v roku treh dni.
Mentor DŠS lahko med svojim mandatom nepreklicno odstopi z svoje funkcije, vendar mora svoj odstop v roku
treh dni utemeljiti UO DŠS, predsedniku DŠS, DŠP in ravnatelju.

[32.] člen
UO DŠS organizira obšolsko življenje ter delo. Obravnava vprašanja povezana z vzgojno-izobraževalnim
programom, organizacijo in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.
UO DŠS sprejema, organizira in izvaja programe na naslednjih področjih:
 povezovanje dijakov v šoli, mestu in državi,
 sodelovanje dijakov pri načrtovanih dejavnostih šole,
 varovanje pravic dijakov,
 kulturno-umetniškem, športnem, zabavnem in izobraževalnem,
 drugih področjih, ki so v interesu dijakov.

[33.] člen
Za izvajanje posameznih projektov UO DŠS oblikuje projektno skupino z vodjem. Člane izbere vodja projektne
skupine.
Projektna skupina pripravi izvedbeni in finančni načrt za projekt za katerega je bila osnovana, projekt izvede in
pripravi poročilo. O načrtu, poteku in izvedbi poroča UO DŠS.
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[34.] člen
Stroški delovanja OU DŠS se pokrivajo iz sredstev:
 dohodki od dejavnosti OU DŠS,
 prispevki donatorjev,
 sponzorskimi sredstvi,
 prostovoljnih prispevkov,
 iz drugih virov.

[35.] člen
Vsi finančni izdatki iz sklada DŠS morajo biti potrjeni s strani UO DŠS in ravnatelja.
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PREDSEDNIK DŠS
[36.] člen
Predsednik DŠS sklicuje in vodi sestanke DŠP in seje UO DŠS. V primeru odsotnosti ga nadomesti njegov
namestnik.
Namestnik predsednika je tajnik UO DŠS.

[37.] člen
Predsednik DŠS ima enoleten mandat z možnostjo ponovne izvolitve.

[38.] člen
Predsednik je za svoje delo odgovoren vsem organom DŠS in ravnatelju.
V primeru kršitev določb tega pravilnika, kršenja pogojev za predsednika DŠS ali slabega opravljanja svojih
nalog, je lahko na predlog ravnatelja ali članov UO DŠS razrešen svoje funkcije.

[39.] člen
Predsednik DŠS podpisuje določila in akte, ki jih je sprejel UO DŠS. V svojih usmeritvah je skupaj z UO DŠS
dolžan upoštevati usmeritve, ki so zapisane v Letnem delovnem načrtu Gimnazije Škofja Loka.
Predsednik DŠS ima vlogo povezovalca in posrednika med DŠS, organi DŠS in vodstvom šole. Sprejema
njihove predloge in pobude in tudi sam daje predloge in pobude. Deluje v interesu vseh članov DŠS.

[40.] člen
Predsednik DŠS vodi evidenco o finančnem stanju in o njem na koncu leta poroča DŠP. Lahko pa za to delo
pooblasti enega izmed članov UO DŠS.

[41.] člen
Predsedniku avtomatsko po funkciji pripada sedež v svetu šole, svetu staršev in DOS; kjer zastopa interese DŠS.

[42.] člen
Predsednik ima pravico do veta na odločitev UO DŠS v posebno važni stvari ali ob posebno težki in odgovorni
odločitvi. V treh dneh jo mora pisno utemeljiti UO DŠS.
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TAJNIK UO DŠS
[43.] člen
Tajnik UO DŠS vodi zapisnike sej DŠP in UO DŠS in skrbi za arhiv DŠS.

[44.] člen
Dolžnost tajnika UO DŠS je, da redno skrbi za informiranje članov DŠS preko oglasne deske DŠS

[45.] člen
Tajnika UO DŠS predlaga predsednik DŠS. UO DŠS ga na javnem glasovanju potrdi z navadno večino.
Kandidat mora biti član UO DŠS.

[46.] člen
V njegovi odsotnosti ga nadomešča predsednik DŠS.

[47.] člen
Tajnik UO DŠS je dolžan ob koncu šolskega leta napisat letno poročilo ter ga predstaviti DŠP.

[48.] člen
Tajnik UO DŠS lahko med svojim mandatom ponudi svoj odstop, ki je izglasovan z navadno večino UO DŠS.
Svoj odstop mora pisno utemeljiti UO DŠS v roku treh dni.
Tajnik UO DŠS lahko med svojim mandatom nepreklicno odstopi z svoje funkcije, vendar mora svoj odstop v
roku treh dni utemeljiti UO DŠS.

[49.] člen
Tajnik OU DŠS je lahko razrešen, če mu z navadno večino nezaupnico izglasuje UO DŠS, le ta pa more svojo
odločitev obrazložiti.
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VOLITVE PREDSEDNIKA DŠS
[50.] člen
Volitve za predsednika DŠS potekajo vsako leto v oktobru. V primeru, da je to neizvedljivo, pa v novembru oz.
decembru.

[51.] člen
Volilno pravico ima vsak član DŠS.

[52.] člen
Kandidat za predsednika je lahko vsakdo, ki ima status rednega dijaka 2. ali 3. letnika Gimnazije Škofja Loka.
Za vložitev kandidature mora kandidat izpolnjevati pogoje za predsednika DŠS.

[53.] člen
Pogoji za predsednika DŠS:
 Pozitiven učni uspeh v preteklem šolskem letu.
 Sposobnost upoštevanja osnovnih norm komuniciranja med volilno kampanjo.
 Upoštevanje hišnega reda šole in nekaznovanost s strani šole zaradi namernih težjih kršitev Pravilnika o
šolskem redu v srednjih šolah.
 Izkazovanje prizadevnosti za skupnost v okviru šole ali razreda.

[54.] člen
Potek volitev:
1. OU DŠS objavi razpis za predsednika DŠS ter določi dan volitev.
2. Kandidati se prijavijo na razpis za predsednika DŠS tako da oddajo pisne prijave s napisanimi
temeljnimi programskimi usmeritvami.
3. Člani UO DŠS pregledajo kandidature ter jih potrdijo oz. zavrnejo ali zahtevajo dodatno utemeljitev.
4. Člani UO DŠS imenujejo volilno komisijo.
5. Teden pred volitvami se prične volilna kampanja. Kandidati se med kampanjo na šoli javno predstavijo.
6. Dan pred volitvami začne veljati volilni molk, ki traja do zaprtja volišča.
7. Volitve
8. Preštetje glasov in javna objava uradnih rezultatov.

[55.] člen
Volilno komisijo sestavljajo trije člani UO DŠS, ki morajo biti za to funkcijo imenovani vsaj teden pred
volitvami za predsednika DŠS.
Njihova naloga je, da pripravijo vse potrebno za nemoten potek volitev, korektno štetje glasov in objavo
rezultatov.
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[56.] člen
Volilna komisija je zadolžena za štetje glasov, ki je tajno. Pri štetju sta lahko prisotna ravnatelj in mentor.

[57.] člen
Na zahtevo kandidata se lahko štetje glasov ponovi, a v njegovi prisotnosti.

[58.] člen
Če člani volilne komisije na kakršen koli način priredijo rezultate glasovanja ali ne dovolijo voliti članu DŠS so
odstranjeni z položajev v vseh organih DŠS ter izgubijo možnost kandidature v organe DŠS.
Volitve se v tem primeru ponovijo v roku enega tedna, UO DŠS je dolžan vsaj 3 dni pred ponovnimi volitvami
imenovati novo tri člansko volilno komisijo.
Volilna kampanja se podaljša do naslednjih volitev.

[59.] člen
Volitve so tajne. Predsednik je tisti, ki dobi največ glasov. Volitve so veljavne, če je udeležba vsaj polovična. V
nasprotne primeru se volitve ponovijo v roku enega tedna.
V primeru, da je kandidat za predsednika samo eden, potrjevanje in glasovanje predsednika poteka po navadnem
večinskem glasovanju.

[60.] člen
Kršitve volilnega molka obravnava UO DŠS, ki lahko izda tudi naslednje kazni:
 Odvzem volilne pravice.
 Prepoved kandidature v organe DŠS.

[61.] člen
Z objavo rezultatov novi predsednik prične z opravljanjem funkcije.

[62.] člen
Če volitev ni mogoče izvesti, se mandat do izvolitve novega predsednika DŠS podaljša staremu nosilcu funkcije.
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KONČNA DOLOČBA
[63.] člen
Glavni akt DŠS Gimnazije Škofja Loka je Statut DŠS Gimnazije Škofja Loka.

[64.] člen
Po en izvod Statuta mora biti vedno na voljo v knjižnici Gimnazije Škofja Loka, na oglasni deski OU DŠS in
arhivu DŠS ter javno dostopen na spletni strani Gimnazije Škofja Loka.

[65.] člen
Spremembo statuta lahko zahteva najmanj ena tretjina članov DŠP, UO DŠS, predsednik DŠS ali ravnatelj.

[66.] člen
Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga potrdi DŠP ter podpišeta predsednik DŠS in ravnatelj Gimnazije Škofja
Loka.

Luka Nunar

Jože Bogataj, prof.

Predsednik Dijaške šolske skupnosti

Ravnatelj Gimnazije Škofja Loka
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