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POSLOVNIK DIJAŠKE SKUPNOSTI SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE MARIBOR  
  

I. TEMELJNE DOLOČBE  
  
  
1. člen  

  
Poslovnik Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor ureja položaj, organiziranost in 
delovanje Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor.  
  
2. člen  

  
Uradni naziv šolske dijaške skupnosti je Dijaška skupnost Srednje šole za oblikovanje Maribor (v 
nadaljevanju: dijaška skupnost), s kratico DS SŠOM.  
  
3. člen  

  
Dijaška skupnost je samostojno organizirana skupnost, ki deluje na ravni šole in v oddelkih, 
povezuje pa se v Dijaško organizacijo Slovenije.  
  
4. člen  

  
Sedež dijaške skupnosti je enak sedežu srednje šole, Park mladih 8, 2000 Maribor.  
  
5. člen  

  
Simbol dijaške skupnosti je znak v obliki hiše, ki je sestavljen iz petih delov, in sicer: levo spodaj 
oranžni lik, desno spodaj rumeni lik, levo na sredini moder lik, streho ponazarja lik v rdeči barvi, 
nad tem je zelena zastava.  
  
6. člen  

  
Dijaška skupnost uporablja svoj žig.  
  
  
  
  



  
  

 

      
  

7.    člen 
  
Delovanje dijaške skupnosti je javno.   
  
8. člen  

  
Dijaška skupnost deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti in 
ekonomičnosti.  

  
9. člen  

  
Dijaška skupnost organizira obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z 
vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem, organom šole posreduje svoje predloge. Dijaška 
skupnost zastopa interese dijakinj in dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.  
  
10. člen  

  
Dijaška skupnost Srednje šole za oblikovanje Maribor deluje v skladu z zakoni in s pravilniki, ki 
urejajo delovanje Srednje šole za oblikovanje Maribor, v skladu s hišnim redom Srednje šole za 
oblikovanje Maribor ter v skladu z zakonskimi smernicami, ki jih določa Dijaška organizacija 
Slovenije.  
  
11. člen  

  
Dijaška skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor se zavzema za:  

• izboljšanje materialnega položaja dijakinj in dijakov;  
• uveljavljanje in varstvo pravic dijakinj in dijakov;  
• utrjevanje in širjenje vpliva dijakinj in dijakov na učni načrt, učni proces ter način 

preverjanja in ocenjevanje znanja v srednjih šolah;  
• medsebojno povezovanje, zastopanje v organih Dijaške skupnosti Srednje šole za 

oblikovanje Maribor, organih Dijaške organizacije Slovenije in mednarodno 
sodelovanje vseh slovenskih dijakinj in dijakov;  

• izboljšanje kakovosti odnosov v srednjih šolah;  
• informiranost in vpliv dijakinj ter dijakov v civilni družbi;  
• zagotavljanje in utrjevanje vpliva dijakinj ter dijakov pri vprašanjih, ki so povezana z 

njihovo materialno in duhovno rastjo;  
• zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti v srednjih šolah ter 

zagovarjanja enakih možnosti za vse; laično, od ideologij in religij nevtralno šolo.  
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II. UREDITEV  
  
12. člen  

  
Člani dijaške skupnosti so vsi redno vpisani dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor. Dijaška 
skupnost predstavlja vse člane. Oddelki izberejo svojega predstavnika, ki zastopa interese, želje 
in potrebe dijakov ter jih obvešča o dogajanju in odločitvah, sprejetih na sestankih dijaške 
skupnosti.  
  
13. člen  

  
Dijaško skupnost sestavljajo naslednji organi: mentor, predsednik, podpredsednik, tajnik.  
  
14. člen  

  
Javnost delovanja dijaške skupnosti se zagotavlja z obveščanjem preko naslednjih sredstev 
sporočanja: oglasne deske v prostorih Srednje šole za oblikovanje Maribor, oglasne deske na 
spletni strani šole www.ssom.si, obveščanja preko e-pošte ter z zapisniki sestankov dijaške 
skupnosti. Za namene delovanja DS SŠOM je na spletnem socialnem omrežju Facebook 
ustanovljena skupina, v katero so vabljeni vsi člani dijaške skupnosti.  
  
15. člen  

  
Sestanka se lahko udeležijo osebe, ki jih na sestanek povabi mentor ali predsednik dijaške 
skupnosti, ali druga zainteresirana javnost.  
  
16. člen 

  
Zapisnike sestankov Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor vodi in shranjuje 
mentor dijaške skupnosti. Podpisan zapisnik se v roku treh delovnih dni pripne na oglasni deski 
v 1. nadstropju, in pošlje tajnici, ki ga nato posreduje razrednikom. 
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III. POTEK SESTANKOV  
  
17. člen  

  
Sestanek dijaške skupnosti se začne z ugotovitvijo prisotnosti. Predsedujoči ugotovi, ali je 
skupnost sklepčna.  
  
 
18. člen 

Skupnost na začetku sestanka določi dnevni red. Predlog za spremembo dnevnega reda lahko 
poda predsedujoči, predsedstvo ali dijaški predstavnik.  
  
19. člen  

  
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Posamezna 
točka ima svojega poročevalca, ki predstavi vsebino točke. Za poročevalcem dobijo besedo 
dijaški predstavniki po predhodni prijavi k razpravi.  
  
20. člen  

  
Dijaški predstavnik se prijavi k razpravi z dvigom roke in počaka, da ga predsedujoči uvrsti na 
vrstni red. Predsedujoči lahko da besedo vsem prisotnim na sestanku dijaške skupnosti.  
Razprava se omeji:  

• predlagatelj največ 5 minut,  
• razpravljalec največ 3 minute,  
• replika največ 2 minuti.  

  
21. člen  

  
Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.  
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22. člen  

  
Predsednik lahko na predlog ene tretjine dijaških predstavnikov prekine sejo in odloči, kdaj se 
bo nadaljevala. Predsedujoči lahko prekine delo dijaške skupnosti brez glasovanja, če se ugotovi,  
da skupnost ni več sklepčna oziroma zaradi drugih razlogov, opredeljenih v aktih dijaške 
skupnosti.  

 
23.  člen  

  
Če dijaška skupnost o zadevi, ki jo je obravnavala, razprave ni končala ali če ni pogojev za 
odločanje ali če skupnost o zadevi ne želi odločati na istem sestanku, se razprava oziroma 
odločanje o zadevi preloži na naslednji sestanek. Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, se 
sestanek zaključi.  
  

24.  člen  
  

  Za red na sestanku skupnosti skrbi predsedujoči sestanka.  
    

25. člen 

Predsedujoči sestanka skrbi, da seja poteka v skladu s poslovnikom. Govornika lahko opomni 
na red ali mu seže v besedo samo predsedujoči na sestanku (v nadaljevanju predsedujoči). Če 
predsedujoči ne more ohraniti reda na sestanku skupnosti, ga prekine.  
  
26. člen  

  
Skupnost veljavno odloča, če je na sestanku navzoča tretjina vseh dijaških predstavnikov. 
Sklepčnost se preverja z dvigom roke ali na kateri drug način, ki ga določi predsedujoči.  
  
27. člen  

  
Skupnost odloča z večino opredeljenih glasov navzočih dijaških predstavnikov, kadar ni z 
drugim aktom določena drugačna večina.  
  
28. člen  

  
Skupnost odloča z javnim glasovanjem, če ni določeno drugače. S tajnim glasovanjem odloča 
pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah, kadar je to določeno s tem poslovnikom ali z drugimi 
zakonskimi akti.  
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29. člen  

  
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Pred glasovanjem 
ima predstavnik pravico obrazložiti svoj glas, če s tem poslovnikom ni določeno drugače. 
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.  
  
30. člen  

  
Javno glasovanje se opravi z dvigom roke ali na kateri drug način, ki ga določi predsedujoči. Pri 
javnem glasovanju predsedujoči najprej vpraša, kdo je za predlog, nato, kdo je proti njemu ter 
nato, kdo je vzdržan.  
Če se na podlagi števila opredeljenih glasov in števila predstavnikov, ki so se vzdržali, ugotovi, 
da skupnost ni sklepčna, se glasovanje prekine.  
  
 
31. člen  

  
Če dijaški predstavnik ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje lahko 
ponovi. O ponovitvi glasovanja odloči skupnost brez razprave na predlog dijaškega 
predstavnika, ki  argumentirano ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja.  

  
  

32. člen 

Tajno se glasuje z glasovnicami. Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve, overjene so z 
žigom Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor. Glasovnica vsebuje predlog, o 
katerem se odloča, in opredelitev »za« in »proti«. Dijaški predstavnik glasuje tako, kot je 
navedeno na glasovnici.  
  
33. člen  

  
Tajno glasovanje vodi volilna komisija, ki jo izvoli skupnost na predlog predsedujočega. 
Dijaškim predstavnikom se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi predsedujočega in 
volilni komisiji pove svoje ime in priimek, prevzem glasovnice se označi na seznamu. Po 
opravljenem glasovanju odda dijaški predstavnik glasovnico v glasovalno skrinjico. 
Predsedujoči pred začetkom glasovanja določi čas, ko se glasovanje konča. Ob izteku časa 
predsedujoči prekine glasovanje.  
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34. člen  

  
Ko je glasovanje končano, volilna komisija ugotovi izid glasovanja. Preden odprejo glasovalno 
skrinjico, preštejejo nerazdeljene glasovnice in jih vložijo v posebno ovojnico, ki jo zapečatijo.  
Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu 
glasovanja, sta neveljavni.  
  
Ugotovitev izida glasovanja obsega:   

• število vseh glasovnic;  
• število razdeljenih;  
• število nerazdeljenih glasovnic;   
• število oddanih glasovnic;   
• število neveljavnih glasovnic;   
• število veljavnih glasovnic;   
• število opredeljenih glasov;  
• ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano večino 

oziroma, kadar se pri volitvah glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat je 
izvoljen.   

  
O ugotovitvah izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi sodelujoči iz prvega 
odstavka tega člena. Po sestavi zapisnika se glasovnice shranijo v arhiv do naslednjega 
sestanka dijaške skupnosti. Predsedujoči objavi izid glasovanja na sestanku skupnosti.  
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V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSTAVNIKOV DIJAŠKE SKUPNOSTI  

  
  
35. člen  

  
Predstavnik dijaške skupnosti ima pravico in dolžnost, da se udeležuje sestankov dijaške 
skupnosti. V primeru opravičene odsotnosti jo mora predhodno sporočiti predsedniku ali 
mentorju dijaške skupnosti.  
  
36. člen  

  
Predstavniki dijaške skupnosti imajo pravico in dolžnost aktivno sodelovati v dijaški skupnosti 
in na njenih sestankih.  
 
37. člen  

  
Predstavnik dijaške skupnosti ima pravico zahtevati od predsednika, članov in vodstva šole 
informacije, potrebne za njegovo delo v dijaški skupnosti.  
  
38. člen  

  
Predstavniki dijaške skupnosti svoj razred redno obveščajo o dogajanju na sestanku dijaške 
skupnosti.  
  
39. člen  

  
V primeru neizpolnjevanja dolžnosti imajo predstavniki razredov v dijaški skupnosti, mentor ali 
predsednik pravico izločiti predstavnika in določiti novega. 
  
40. člen  

  
Na sestankih dijaške skupnosti je prisoten en predstavnik dijaške skupnosti. V primeru 
opravičene odsotnosti se sestanka udeleži njegov namestnik.  
  
41. člen 
Sestanek lahko skliče mentor dijaške skupnosti, njen predsednik ali dijaška skupnost, dolžan 
ga je sklicati, če to zahteva večina predstavnikov dijaške skupnosti.  
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VOLITVE  
42.  člen  
  
Na začetku šolskega leta dotedanji predsednik Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje 
Maribor izda razpis za novega predsednika. V primeru, da dijaška skupnost nima predsednika, 
razpis izda mentor dijaške skupnosti. Razpis se objavi na oglasni deski, preko šolskega radia in 
na prvem sestanku Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor v novem šolskem 
letu.   
Razpis traja en teden in vsebuje pogoje, ki jih določa ta poslovnik. Kandidira lahko kateri koli 
član Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki ustreza pogojem, določenim z 
razpisom na podlagi tega poslovnika ter hišnega reda Srednje šole za oblikovanje Maribor.  
Kandidati za predsednika se predstavijo na 1. redni seji. Za predstavitev ima vsak kandidat na 
voljo 5 minut, 10 minut je na voljo za vprašanja dijakov. 
  
Kandidat se mora na razpis odzvati s prijavo, ki vsebuje ime in priimek, razred, okvirni delovni 
načrt za tekoče šolsko leto ter kratko predstavitev.  
Na prvem rednem sestanku (praviloma prvi dan po zaključku razpisa) se določi volilna komisija, 
ki vodi volitve za predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor. Volilno 
komisijo sestavljajo predsednik volilne komisije  in dva člana. Na prvem rednem sestanku se 
prav tako določi časovni termin volitev.  
Volilna komisija ob koncu razpisa pregleda prijave kandidatov, nepopolne zavrne.  
Oblikuje se glasovnica, ki zajema imena vseh potrjenih kandidatov, razporejenih po 
abecednem vrstnem redu.  
Vsaka glasovnica ima na spodnji desni strani žig Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje 
Maribor. Predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor volijo vsi člani te 
skupnosti na začetku šolskega leta, najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu 
septembru, razen če za zamudo obstajajo utemeljeni razlogi.  
Volitve so tajne in potekajo med šolskim poukom, in sicer tako, da volilna komisija obišče vse 
oddelke, razdeli glasovnice, jih pobere v glasovalno skrinjico. Volitve so končane, ko volilna 
komisija obišče vse oddelke Srednje šole za oblikovanje Maribor.  

  
Po končanih volitvah volilna komisija v prisotnosti mentorja Dijaške skupnosti Srednje šole za 
oblikovanje Maribor prešteje vse glasovnice in v skladu s poslovnikom določi njihovo 
veljavnost. Za predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor se imenuje 
tistega kandidata, ki je prejel večino vseh glasov. Volilna komisija preko na oglasni deski (ali na 
spletu) objavi ime ter število glasovnic novoizvoljenega predsednika Dijaške skupnosti Srednje 
šole za oblikovanje Maribor.  
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43. člen  

  
Mandat predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor traja eno leto 
oziroma do naslednjih volitev in se lahko ponovi.  Mandat predsednika se konča s prenehanjem 
statusa dijaka na SŠOM ali iz drugih objektivnih razlogov. Če predsednik ne opravlja dolžnosti, 
predvidenih s tem poslovnikom, lahko predsednika na predlog ravnatelja dijaška skupnost 
razreši. Do izvolitve  novega predsednika opravlja njegove naloge pod- predsednik dijaške 
skupnosti.  
  
  
44. člen  
  
Podpredsednika in tajnika na predlog predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za 
oblikovanje Mari- bor izvoli Dijaška skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor na prvi seji 
po izvolitvi novega predsednika. Vsi mandati trajajo eno šolsko leto in se lahko ponovijo. Vsi 
mandati se lahko predčasno končajo v skladu s poslovnikom.  
Predsedstvo je vodilni organ Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor in vodi 
njeno delo- vanje.  Predsedstvo sestavljajo:  

• predsednik (1), •  podpredsednik (1), •  tajnik (1).  
  
45. člen  
  
(predsednik)  
Dolžnosti predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor:  

• delovanje v interesu članov Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor;  
• priprava letnega delovnega načrta dijaške skupnosti; 
• sodelovanje z vodstvom šole;  
• vodenje predsedstva Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor;  
• zastopanje Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor v Dijaški 

organizaciji Slovenije;  
• opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti dijaška skupnost.  

 
  



  

  
  
*****************************************************************  
POSLOVNIK DIJAŠKE SKUPNOSTI  
NA SREDNJI ŠOLI ZA OBLIKOVANJE MARIBOR                   
    
  

      
  

  
  

 
  
46. člen  
  
(podpredsednik)  
Dolžnosti podpredsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor:  

• nadomeščanje predsednika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor 
v primeru njegove odsotnosti;  

• opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti predsedstvo Dijaške skupnosti 
Srednje šole za obli- kovanje Maribor.  

  
47. člen  
  
(tajnik)  
Dolžnosti tajnika Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor:  

• vodenje zapisnikov sestankov Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje 
Maribor;  

• skrb za evidentiranje prisotnih na sestankih;  
• skrb za vodenje arhiva Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor;  
• opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti predsedstvo Dijaške skupnosti 

Srednje šole za oblikovanje Maribor.  
  
  
 
48. člen  
  
(mentor)  
Dijaška skupnost Srednje šole za oblikovanje Maribor ima za svoje delovanje imenovanega 
mentorja iz učiteljskega zbora. Mentorja imenuje ravnatelj Srednje šole za oblikovanje Maribor. 
Mentor je v svojem delovanju v imenu Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje  
Maribor odgovoren članom in predsedstvu Dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje 
Maribor in vodstvu šole. V funkciji, ko ne predstavlja Dijaške skupnosti Srednje šole za 
oblikovanje Maribor, deluje v skladu z enakimi delovnimi pogoji kot zaposleni na Srednji šole 
za oblikovanje Maribor.  
 
49. člen 

 
Člani dijaške skupnosti morajo o vseh aktivnostih in delovanju mentorja predhodno obvestiti.  
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POSLOVNIK DIJAŠKE SKUPNOSTI  
NA SREDNJI ŠOLI ZA OBLIKOVANJE MARIBOR                   
    
  

  
  

  

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
  
50.  člen  
   
Ta temeljni akt začne veljati takoj, ko ga na svojem sestanku sprejme dijaška skupnost.  

  
Pregledano in potrjeno na sestanku Dijaške skupnosti SŠOM 12. 4. 2016.  
 
*16. člen spremenjen in potrjen 16. 05. 2017 
  
 
Mentorica dijaške skupnosti  
Katja Kokol  
   
Ravnateljica  
Nadja Jager Popović  
   
Predsednik dijaške skupnosti  
Aljaž Zorko  
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