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Na podlagi 31. dlena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, 5t. L(2OO7-UPB1) in 51. dlena Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraievanju (Uradni list RS, 5t. 7912006l so dUaiki predstavniki
BiotehniSke Sole Maribor dne 4. 10. 2016 sprejeli pravila organiziranja in delovanja Dijaike skupnosti
Biotehni5ke Sole Maribor, kot sledijo v nadaljevanju.

STATUT DIJASTC SKUPNOSTI BIOTEHNISKE SOLE MARIBOR

sProSNE DOLOees

1. Elen

Uradno ime dijaike skupnostije: Dijaika skupnost BiotehniSke Sole Maribor

2. Elen

Dija5ka skupnost BiotehniSke Sole Maribor (v nadaljevanju Dija5ka skupnost) je neodvisna od

organov Sole in politiinih sluib ali organizacij.

3. Elen

Naloga DijaSke skupnosti je uveljavljati pravice dijakov, zagotavljati boljSe pogoje za Solanje

dijakov in izboljSati kvaliteto odnosov na 5oli. V skladu s temi nalogami ima DijaSka skupnost

moinost organizirati projekte, ki te naloge udejanjajo.

4. Elen

DijaSko skupnost v celoti financira 5ola, razen v primerih, ko je financiranje urejeno drugade.

5. Elen

Vsi dijaki 5ole imajo pravico sodelovati pri upravljanju DijaSke skupnosti in urejanju njenih

zadev.
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6. Elen

Za vodstvene funkcije Dija5ke skupnosti in dlanstvo v Svetu zavoda Sole lahko kandidirajo

redno vpisani dijaki BiotehniSke Sole Maribor, ki so aktivni v razredni skupnosti ter pri

predstavitvah Sole v oZjem in Siriem okolju, imajo primeren odnos do soSolcev, uditeljev,

drugih delavcev Sole in Solske lastnine ter v Easu s statusom dijaka niso prejeli vzgojnih

ukrepov.

7. ilen

Pri odlodanju o zadevah Dijaike skupnosti se glasuje javno, razen v primerih, ko zakon, statut

ali Solska pravila zahtevajo drugadno glasovanje.

8. Elen

Mentor in predsednik redno obveidata vodstvo iole o delu Dijaike skupnosti preko

zapisnikov sestankov dijaike skupnosti, zaZeleni pa so tudi redni formalni in neformalni

sestanki med predsednikom in vodstvom 3ole.

UREDITEV

9. Elen

Vsi dijaki Biotehni5ke Sole Maribor so 6lani njene dijaSke skupnosti. Dijaki so razdeljeni na

manjie skupine (razrede) glede na veljavno zakonodajo in interna Solska pravila.

10. Elen

Vsak razred imenuje enega dijalkega predstavnika, ki sodeluje v dija5kem odboru.

11. Elen

Dija5ki odbor je sestavljen iz predstavnikov vseh razredov. Dijaiki odbor potrjuje statut in
njegove spremembe, voli predsednika Dija5ke skupnosti, imenuje manjie komisije za

posebna vpraianja in opravlja vse druge naloge, ki jih narekuje statut, zakon ali trenutne

razmere.

12, Elen

DijaSki odbor se praviloma sestaja enkrat mesedno, ko ga sklide predsednik Dija5ke

skupnosti. V primeru odsotnosti predsednika Dija5ke skupnosti sestanek sklide namestnik

predsednika s predsednikovim pooblastilom ali pa se sestanek ta mesec ne sklide.



13. Elen

Dijaiki odbor veljavno sklepa, de je na seji navzoda najmanj polovica vseh razrednih

predstavnikov.

14. Elen

Sestanki odbora dijaike skupnosti so odprti za vse dlane dija5ke skupnosti ter goste, ki

predhodno predsedniku sporoEijo svoj prihod. Sestanke vodi predsednik DijaSke skupnosti

oz. njegov namestnik, de ima slednji taka pooblastila.

15. Elen

16. Elen

Mentor Dija5ke skupnosti skrbi za tekoEe delovanje Dija5ke skupnosti in njeno povezavo z

organi Sole. Mentorja Dija5ke skupnosti imenuje ravnatelj.

17. Elen

DijaSki odbor ima pravico oblikovati komisijo za opravljanje posebnih nalog. Obseg komisije,

njene naloge in pristojnosti dolodi dijaSki odbor.

18. Elen

Dija5ka skupnost se na nacionalni ravni povezuje v Dijaiko organizacijo Slovenije (kasneje

DOS), ki je krovna organizacija srednjeSolcev, ki se izobraiujejo v Republiki Sloveniji. DijaSka

skupnost za obdobje enega Solskega leta imenuje svojega poslanca v Parlament DOS

(kasneje poslanec). O imenovanju predsednik ali poslanec obvesti funkcionarje DOS (na

info@diiaska.ore).

VOLITVE IN IMENOVANJA

19. ilen

Dijaikega predstavnika posameznega razreda izvolijo dlani tega razreda. Volitve se izvedejo v

obliki, ki se zdi dijakom v razredu najbolj prirodna in/ali sprejemljiva.

Namestnik predsednika pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih dolZnosti. ee je
predsednik odsoten in/ali nedosegljiv, namestnik predsednika dobi predsedni5ka pooblastila

do vzpostavitve prejSnjega stanja. V primeru nenadnega prenehanja predsednikovega

mandata namestnik predsednika postane predsednik Dija5ke skupnosti do izvolitve novega

predsednika.



20. flen

Predsednika dijaSke skupnosti izvolijo dlani dijaikega odbora na volilni seji. Dija5ki odbor
predhodno obvesti dijaSko skupnost o volitvah in pozove morebitne kandidate k prijavi

kandidature. Kandidati se predstavijo dlanom dija5kega odbora, ti pa na tajnih volitvah

izvolijo predsednika dijaSke skupnosti z vedino vseh glasov. ee ved kandidatov prejme enako

Stevilo glasov, se izvede drugi krog volitev med kandidati z enakim Stevilom glasov.

21. ilen

Namestnika predsednika imenuje predsednik dijaike skupnosti in o izbiri na naslednji seji

obvesti odbor dijaike skupnosti.

22. Elen

Predstavnika dijakov v svetu zavoda voli celotna DijaSka skupnost. Svet zavoda predhodno

obvesti DijaSko skupnost o volitvah in pozove morebitne kandidate k prijavi kandidature.

Kandidate lahko predlagajo dlani dijaSkega odbora, vsi uditelji in razredne skupnosti. Dijaki na

tajnih volitvah izvolijo predstavnika dijakov za Svet zavoda z vedino vseh glasov. ee ve6

kandidatov prejme enako Stevilo glasov, predstavnika izbere dijaiki odbor s tajnim
glasovanjem med kandidati z enakim Stevilom glasov.

23. Elen

Zapisnikarja dolofi predsednik izmed ilanov odbora dija5ke skupnosti ali pa to delo opravlja

predsednik sam.

RAZRESITVE IN PRENEHANJA FUNKCIJ

24. Elen

Razrednega predstavnika v dija5kem odboru lahko razreii le razred, ki ga je izvolil in sicer na

ponovnem glasovanju o zaupnici svojemu predstavniku. ee ieli dijaSki predstavnik odstopiti,

mora o tem obvestiti razred, da lahko ta izvoli njegovega naslednika. Dija5kemu predstavniku

mandat avtomatidno preneha ob izgubi statusa dijaka.

25. Elen

Razreiitev predsednika lahko predlaga vsaj 6 dlanov odbora ali 90 nedlanov. Dija5ki odbor
potrdi ali zavrne razre5itev predsednika na tajnem glasovanju z vedino veljavnih gtasov. ee

ieli predsednik odstopiti, mora en mesec vnaprej obvestiti mentorja in dijaiki odbor, da se

lahko prijavijo kandidati in izvedejo volitve. Predsedniku Dijaike skupnosti mandat

avtomatidno preneha ob izgubi statusa dijaka ali prepisu na drugo 5olo.



25. ilen

RazreSitev namestnika predsednika lahko predlaga predsednik ali odbor dija5ke skupnosti.

DijaSki odbor potrdi ali zavrne razreiitev namestnika predsednika na tajnem glasovanju z

vedino veljavnih glasov. Namestniku dija5ke skupnosti mandat avtomatiEno preneha ob

izgubi statusa dijaka ali prepisu na drugo 5olo.

27. Elen

Komisijo za posebne naloge lahko odpoklide dijaiki odbor na predlog dlana odbora ali

mentorja. Mandat komisije avtomatidno preneha, ko le-ta izpolni vse svoje naloge.

Posamezni tlani komisije avtomatidno izgubijo dlanstvo v komisiji ob izgubi statusa dijaka ali

prepisa.

28. ilen

Razreiitev poslanca lahko predlaga vsaj 6 ilanov odbora ali 90 nedlanov. Dijaiki odbor potrdi

ali zavrne razre5itev namestnika predsednika na tajnem glasovanju z vedino veljavnih glasov.

Poslancu mandat avtomatidno preneha ob izgubi statusa dijaka ali prepisa.

29. Elen

Dijak BiotehniSke Sole Maribor po prenehanju statusa dijaka ali prepisu na drugo Solo ni ved

dlan Dija5ke skupnosti BiotehniSke Sole Maribor.

PREHODNE tN KONEruE DOLOEBE

30. ilen

Spremembo statuta lahko zahteva predsednik, mentor, 4 dijaiki predstavniki ali 60 dijakov

nedlanov odbora. Dijaiki odbor odloda o spremembi in predlog spremembe oz. dopolnitve

sprejme ali zavrne z vedino vseh glasov.

31. Elen

Statut zadne veljati takoj, ko ga potrdi dijaiki odbor na glasovanju z vedino vseh glasov.

Anton Krajnc, u iv. dipl. ing.,

Ravnatelj aribor
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