
Na podlagi 61. člena (skupnost dijakov) Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

(Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) ter na podlagi 3. in 11. člena Pravilnika o šolskem redu 

v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) so predstavniki dijakov Dijaške skupnosti 

Srednje tehniške in strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije Ljubljana sprejeli 

 

 

STATUT 

Dijaške skupnosti Srednje tehniške in strokovne šole Šolskega 

centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 

 

                                                 I.      SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina in ime) 

Ta statut ureja delovanje Dijaške skupnosti Srednje tehniške in strokovne šole Šolskega 

centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (v nadaljevanju: STSŠ ŠC PET). 

Uradno ime skupnosti je Dijaška skupnost STSŠ, Celjska ulica 16, Ljubljana, s kratico DS 

STSŠ (v nadaljevanju: DS STSŠ).  

 

 

2. člen 
(namen) 

DS STSŠ organizira obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z 

vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo in upravljanjem, ter daje organom šole 

svoje pobude in predloge.  
DS STSŠ sprejema, organizira in izvaja programe na naslednjih področjih: 

 povezovanje dijakov v šoli, regiji in državi;  
 sodelovanje dijakov pri načrtovanih dejavnostih šole;  
 varovanje pravic dijakov; 
 kulturno-umetniško, športno, zabavno in izobraževalno udejstvovanje ter  
 druga področja, ki so v interesu dijakov.  

 

3. člen 
(simboli)  

DS STSŠ ima uradni simbol, ki je enak simbolu STSŠ ŠC PET. 

Z odlokom se lahko sprejmejo tudi drugi simboli. 

 

 

 

4. člen 
(članstvo) 

Člani DS STSŠ so vsi dijaki STSŠ ŠC PET. 

 

 

 
5. člen 



(status) 

DS STSŠ je skupnost dijakov Srednje tehniške in strokovne šole Šolskega centra za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 
DS STSŠ je članica Dijaške organizacije Slovenije (v nadaljevanju DOS) in z njo sodeluje.  

DS STSŠ je članica Dijaške skupnosti Ljubljana (v nadaljevanju DSL) in z njo sodeluje.  

 
DS STSŠ deluje v skladu z zakoni in s pravilniki, ki urejajo delovanje Srednje tehniške in 

strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 

 

 

6. člen 
(organi DS STSŠ) 

DS STSŠ sestavljajo naslednji organi: 

 odbor DS STSŠ, 

 predsednik DS STSŠ, 

 namestnik predsednika DS STSŠ, 

 tajnik DS STSŠ, 

 mentor DS STSŠ, 

 dva predstavnika dijakov v Svetu zavoda ŠC PET, 

 poslanec Dijaške organizacije Slovenije, 

 poslanec Dijaške skupnosti Ljubljana. 

 

7. člen 
(financiranje) 

Stroški delovanja DS STSŠ se pokrivajo iz sredstev: 
 dohodki od dejavnosti DS STSŠ, 
 prispevki donatorjev, 
 sponzorska sredstva, 
 prostovoljni prispevki,  
 lastna sredstva ŠC PET, 
 šolski sklad STSŠ ŠC PET, 
 iz projektov in razpisov, na katere se lahko prijavlja DS STSŠ, 
 iz drugih virov. 

  



 II.      ORGANIZACIJA DELOVANJA 

8. člen 
(način delovanja) 

DS STSŠ deluje na ravni oddelkov in šole. 

 

9. člen 
(organiziranost na ravni šole) 

Cilje DS STSŠ uresničujejo člani preko predstavnikov DS STSŠ. 

 

 
10. člen 

(javnost delovanja) 
Javnost delovanja DS STSŠ se zagotavlja z objavami na oglasni deski Dijaške skupnosti, z 

okrožnicami, na spletnih straneh ŠC PET, preko družabnih omrežij Facebook (ŠC PET, 

Srednja šola) in Instagram (srednjasolascpet), z zapisniki s sej DS STSŠ ter z možnostjo 

udeležbe zainteresiranih dijakov na sestankih DS STSŠ. 

 

 
11. člen 

(organizacija znotraj DS STSŠ) 

Znotraj DS STSŠ so razredne skupnosti. Razredna skupnost so vsi dijaki enega razreda. 

Razrednih skupnosti je toliko, kolikor je oddelkov na STSŠ Šolskega centra za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.  

Razredno skupnost vodi predsednik razredne skupnosti. Vsak razred mora imeti 

predsednika, ki je hkrati predstavnik v DS. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča 

namestnik predsednika razreda. 

 

12. člen 

(naloge in pristojnosti predstavnika razredne skupnosti) 
Predstavnik predstavlja razredno skupnost znotraj DS STSŠ na način, da se redno 

udeležuje sestankov DS, da aktivno sodeluje pri dejavnostih DS STSŠ, da daje predloge in 

sooblikuje delovanje DS STSŠ, da na razrednih urah obvešča sošolce o aktivnostih DS, ki 

potekajo znotraj DS, ter opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik ali 

mentor DS STSŠ.  

 

 

13. člen 
(odstop in razrešitev predstavnika DS) 

Predstavnik DS lahko med trajanjem mandata odstopi iz objektivnih razlogov ali je 

razrešen. Odstopi tako, da svojo izjavo pisno posreduje predsedniku DS ali mentorju DS. 

Razrešen je lahko na podlagi tega statuta, delovanja proti interesom DS STSŠ ali težjih 

kršitev šolskih pravil.  

Predstavnika, ki ne izpolnjuje navedenih nalog in pristojnosti DS (12. člen), lahko razredna 

skupnost na predlog mentorja DS, predsednika DS ali razrednika odstavi. 

V primeru težjih kršitev šolskih pravil predstavnika DS lahko razreši ravnatelj STSŠ. 

V primeru odstopa ali razrešitve predstavnika DS razredna skupnost izvoli novega 

predstavnika DS. 



14. člen 

(odbor DS STSŠ) 

Odbor DS STSŠ je najvišji organ DS STSŠ in odloča o vseh pomembnih zadevah DS STSŠ. 

Odbor sestavljajo predstavniki razrednih skupnosti. 

 

 
15. člen 

(naloge odbora DS STSŠ) 

Odbor opravlja naslednje naloge: 
 sprejema dnevni red sej,  
 obravnava predloge posameznih dijakov ali razrednih skupnosti ter sprejema 

program dela DS STSŠ, 
 razpravlja o delu DS STSŠ, 
 predlaga in potrjuje spremembe statuta DS STSŠ. 

 

 
16. člen 

(delovanje odbora DS STSŠ) 

Sestanki odbora so redni in jih sklicuje predsednik DS STSŠ ter so obvezni za vse člane 

odbora DS STSŠ. 

Člani DS STSŠ, ki niso izvoljeni predstavniki razrednih skupnosti, so vabljeni na sestanke 

takrat, kadar predstavljajo lastne predloge za delo DS, ali če predstavljajo poročila o 

opravljenih nalogah. 

Sklic sestanka odbora mora biti objavljen z dnevnim redom, za katerega je sklican, najmanj 

dva dni prej. Predstavniki razrednih skupnosti se o sestanku obvestijo po e-pošti, osebno 

se jim vroči tudi vabilo. 

Odbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča vsaj polovica članov. 

V primeru, da odbor ni sklepčen, se seja preloži.  

Večina glasov se doseže, kadar več kot polovica navzočih članov glasuje za predlog. 

Glasuje lahko predstavnik razredne skupnosti, v primeru njegove odsotnosti pa njegov 

namestnik ali pooblaščeni dijak razreda. 

O delu odbora DS STSŠ se vodi zapisnik, za katerega skrbi tajnik DS STSŠ. 

 

 
17. člen 

(vodenje odbora DS STSŠ) 

Odbor DS STSŠ vodi predsednik DS STSŠ. V njegovi odsotnosti vodi sejo namestnik 

predsednika DS STSŠ. 

 

 

18. člen 

(mentor DS STSŠ) 

DS ima za svoje delovanje imenovanega mentorja iz članov učiteljskega zbora. Mentorja 

imenuje ravnatelj STSŠ in pri tem upošteva mnenje predstavnikov DS STSŠ. 

Naloge in pristojnosti mentorja: 

 mentor sodeluje na sejah odbora DS STSŠ, 
 mentor svetuje članom, odboru in predsedniku DS STSŠ, 
 mentor skupaj s predsednikom oz. namestnikom predsednika predstavlja DS STSŠ 

pred vodstvom šole, 
 mentor predstavlja člane in odločitve DS STSŠ učiteljskemu zboru Srednje tehniške 

in strokovne šole ŠC PET. 

 

V primeru daljše odsotnosti mentorja lahko ravnatelj imenuje nadomestnega mentorja. 



19. člen 

(volitve predsednika DS STSŠ) 

Na začetku vsakega šolskega leta se izvoli predsednik DS STSŠ. Pravico do imenovanja 

ima vsak predstavnik DS STSŠ. 

Predsednika izvolijo člani odbora STSŠ izmed imenovanih predstavnikov DS za mandatno 

obdobje enega leta. 

Kandidat za predsednika DS STSŠ je izvoljen, če prejme večino prisotnih glasov članov 

odbora. Če je kandidatov več, je izvoljen tisti, ki prejme največje število glasov.  

V primeru, ko sta kandidata za predsednika DS STSŠ dva in oba prejmeta enako število 

glasov, se predsednik določi z žrebom. 

V primeru, ko je kandidatov več kot dva in dva kandidata dobita enako največje število 

glasov, se izvede drugi krog glasovanja, kjer se voli samo izmed omenjenih dveh 

kandidatov. Če tudi v drugem krogu prejmeta enako največje število glasov, se predsednik 

določi z žrebom.  

 

 

20. člen 

(imenovanje ostalih organov DS STSŠ) 

Namestnik predsednika, tajnik in oba poslanca se imenujejo na prvi seji odbora DS STSŠ 

v tekočem šolskem letu.  

Dva predstavnika dijakov v Svetu zavoda ŠC PET se volita na dijaških volitvah, ki jih izvede 

volilna komisija ŠC PET. Dijake, ki kandidirajo za predstavnike v Svet zavoda ŠC PET, 

izmed imenovanih predstavnikov DS izbere odbor DS na seji. Predlaga se lahko več 

kandidatov. 

Dijak, ki je na dijaških volitvah izvoljen kot predstavnik dijakov v Svet zavoda ŠC PET, je 

imenovan za mandatno obdobje, razen če mu prej ne preneha status dijaka. 

 

 

 

21. člen 
(mandat predsednika in drugih organov DS STSŠ) 

Mandat predsednika DS STSŠ traja eno šolsko leto z možnostjo podaljšanja imenovanja. 

Mandat namestnika predsednika DS STSŠ, tajnika ter obeh poslancev prav tako traja eno 

šolsko leto z možnostjo podaljšanja imenovanja.  

 

 

22. člen 

(naloge organov DS STSŠ) 

Dolžnosti predsednika DS STSŠ so: 

 deluje v interesu vseh članov DS, 
 sodeluje z vodstvom šole, 
 sklicuje seje odbora DS, 
 vodi seje odbora DS ter preverja prisotnost in sklepčnost na sejah DS, 
 zastopa DS v DOS, 
 opravlja tudi druge naloge, za katere ga pooblasti odbor.  

 
Dolžnosti namestnika predsednika DS STSŠ so: 

 nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti,  
 opravlja tudi druge naloge, za katere ga pooblasti odbor ali predsednik DS. 

 
Dolžnosti tajnika DS STSŠ so: 

 vodi zapisnike sej DS, 
 opravlja tudi druge naloge, za katere ga pooblasti odbor ali predsednik DS. 

 



Dolžnosti predstavnika dijakov v Svetu zavoda ŠC PET: 

 redno se udeležuje sklicanih sej Sveta zavoda ŠC PET in aktivno sodeluje z volilno 

pravico, ki jo ima, 

 redno sodeluje na dopisnih (korespondenčnih) sejah Sveta zavoda ŠC PET, 

 poroča odboru DS STSŠ o dogajanju in sprejetih sklepih na sejah Sveta zavoda 

ŠC PET. 

 

Dolžnosti poslanca DOS so: 

 redno se udeležuje sklicanih sej DOS in aktivno sodeluje z volilno pravico, ki jo 

ima, 

 poroča odboru DS STSŠ o dogajanju in sprejetih sklepih na sejah DOS, 

 opravlja druge naloge, povezane z delovanjem DOS. 

 

Dolžnosti poslanca DSL so: 

 redno se udeležuje sklicanih sej DSL in aktivno sodeluje z volilno pravico, ki jo 

ima, 

 poroča odboru DS STSŠ o dogajanju in sprejetih sklepih na sejah DSL, 

 opravlja druge naloge, povezane z delovanjem DSL. 

 

 

23. člen 

(združljivost funkcij) 

Funkcije znotraj DS STSŠ so združljive. 
 

 

III.    KONČNE DOLOČBE 

 
24. člen 

(sprejem statuta) 

Statut sprejme ali spremeni odbor DS STSŠ.  
Ta statut bo veljaven, ko ga potrdi odbor DS STSŠ in podpišejo predsednik DS STSŠ, 

mentorica DS STSŠ, ravnateljica Srednje tehniške in strokovne šole in direktorica Šolskega 

centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 

 

 
Podpisniki Statuta DS STSŠ: 

 

Predsednik DS STSŠ: Giorgi Nozadze 

 

 

Mentorica DS STSŠ: Ana Plesec, prof. 

 

 

Ravnateljica STSŠ: Helena Lazar, prof. 

 

 

Direktorica ŠC PET: Marjana Plukavec 

 

 

 

V Ljubljani, 17. 5. 2019 


