Na podlagi 11. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 43/07) in 61. člena
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) so dijaški predstavniki
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor 14. 9. 2018 sprejeli pravila organiziranja in
delovanja dijaške skupnosti, kot sledijo v nadaljevanju.

PRAVILNIK O DELOVANJU DIJAŠKE SKUPNOSTI SREDNJE ŠOLE ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Pravilnik o delovanju Dijaške skupnosti Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor (v
nadaljevanju: pravilnik) ureja položaj, delovanje in organiziranost Dijaške skupnosti Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor (v nadaljevanju DS SŠGT MB)
2. člen
DS SŠGT MB je demokratično organizirana skupnost dijakov, ki se šolajo na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem Maribor (v nadaljevanju: srednja šola). DS SŠGT MB zastopa interese
dijakov srednje šole in se zavzema za njihovo uresničevanje.
3. člen
DS SŠGT MB deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti in
ekonomičnosti.
4. člen
Dijaki so v DS SŠGT MB enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik,
raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved, politično prepričanje ali
katero koli drugo osebno okoliščino.
5. člen
Dijaki, ki imajo status dijaka v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in se šolajo na srednji
šoli, imajo pravico voliti in biti voljeni v organe DS SŠGT MB.
6. člen
DS SŠGT MB je samostojno organizirana skupnost, ki deluje na ravni šole in v oddelkih,
povezuje pa se v Dijaško organizacijo Slovenije (v nadaljevanju DOŠ).

7. člen
DS SŠGT MB zastopa interese dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje. Predvsem se
zavzema za:
 uveljavljanje in varstvo pravic dijakov
 zagotavljanje sodelovanja dijakov v interesnih dejavnosti Dijaške skupnosti Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor in DOS
 izboljšanje kvalitete odnosov med dijaki in učitelji
 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 DS SŠGT MB zlasti:
 obravnava vprašanja življenja in dela srednje šole ter daje ustrezne predloge
 obravnava program dela srednje šole
 vzpodbuja iniciativnost, samostojnost in odgovornost dijakov za aktivno sooblikovanje
vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli
 predlaga uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov in jih vzpodbuja k sodelovanju

II.

ORGANIZIRANOST
9. člen

Najvišji organ DS SŠGT MB je Dijaški parlament SŠGT MB.
10. člen
Dijaški parlament tvorijo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki se volijo na neposrednih in javnih
volitvah, ki potekajo v oddelčnih skupnostih na srednji šoli. Predsedniki oddelčnih skupnosti so
predstavniki vseh dijakov iz oddelčnih skupnosti in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na
nikakršna navodila. Dijaški parlament se konstituira za mandatno obdobje enega leta.
Konstitutivno sejo dijaškega parlamenta v tekočem šolskem letu skliče mentor DS SŠGT MB.
11. člen
Dijaški parlament zaseda na rednih in izrednih sejah. Redne in izredne seje dijaškega parlamenta
sklicuje predsednik DS SŠGT MB. Redne seje se skličejo po potrebi enkrat mesečno. Predsednik
mora sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj petina predsednikov oddelčnih skupnosti,
mentor DS ali vodstvo šole.
12. člen
Dijaški parlament je sklepčen, če je na seji večina (več kot polovica) predsednikov oddelčnih
skupnosti, ki imajo v tistem obdobju pouk na šoli in niso na delovni praksi ali na praktičnem
usposabljanju pri delodajalcih. Dijaški parlament sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov
predsednikov oddelčnih skupnosti, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.

13. člen
Razred je dolžan izvoliti novega predsednika in namestnika predsednika, če se ugotovi, da nihče
od njiju ni bil prisoten na dveh zaporednih sejah.
14. člen
Dijaški parlament ima predsednika in podpredsednika DS SŠGT MB, ki ju izvoli dijaški
parlament izmed članov dijaškega parlamenta na svoji konstitutivni seji. Predsednik DS prevzame
vodenje DS in dijaškega parlamenta po izvolitvi. Podpredsednik DS nadomešča predsednika DS
v primeru njegove odsotnosti. Dijaška skupnost ima prav tako dva člana, ki predstavljata interese
DS SŠGT MB v svetu šole.
15. člen
Dijaški parlament:
a) sprejema Pravilnik DS SŠGT MB z dvotretjinsko večino prisotnih
predsednikov oddelčnih skupnosti, skladno z določbami tega pravilnika;
b) sklepa o izvolitvi in o razrešitvi predsednika in podpredsednika DS SŠGT MB;
c) posreduje predloge s področja življenja in dela srednje šole svetu šole in drugim;
d) zavzema stališče do programa dela srednja šole;
e) daje konkretne predloge za sooblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa na srednji
šoli;
f) organizira uvajanje prostovoljnih dejavnosti dijakov;
g) voli predstavnike v svet zavoda
h) in opravlja druga dela in naloge, določene s tem pravilnikom.
16. člen
Sestankov DS SŠGT MB se udeležujejo predsedniki oddelčnih skupnosti, mentor DS, ravnatelj/ica srednje šole, šolska svetovalka in drugi zainteresirani dijaki.
17. člen
Skupnost ima svojega mentorja. Postopke za imenovanje ter pogoje za imenovanje mentorja
določi srednja šola. Mentor nudi strokovno podporo predsedniku DS SŠGT MB in dijaškemu
parlamentu. Mentor sodeluje pri vseh aktivnostih DS, nima pa volilne pravice.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. Člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga na svoji seji sprejme Dijaški parlament DS SŠGT MB.
19. Člen
Spremembo tega pravilnika sprejme dijaški parlament z dvotretjinsko večino glasov prisotnih
predsednikov oddelčnih skupnosti.

Maribor, 13. 9. 2019

Rene Mageš,
predsednik DS SŠGT MB
_________________________

