STATUT DIJAŠKE SKUPNOSTI SREDNJE EKONOMSKO-POSLOVNE ŠOLE
KOPER
SPLOŠNE DOLOČBE

I.

1. člen
Dijaška skupnost Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper (v nadaljevanju:
skupnost) je javna stanovska organizacija, ki deluje v interesu vseh dijakov Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper in se lahko vključuje tudi v druge dijaške skupnosti
in organizacije.
2. člen
Ta statut ureja položaj, delovanje in organiziranost skupnosti.
3. člen
Skupnost je demokratično organizirana skupnost dijakov, ki se šolajo na Srednji
ekonomsko-poslovni šoli Koper in je prisotna z namenom, da zastopa interese
dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje.
4. člen
Dijaki so v skupnosti enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost,
jezik, državljanstvo, spol, veroizpoved, politično prepričanje ali katerokoli drugo
osebno okoliščino.
5. člen
Delovanje skupnosti temelji na načelih javnosti. Javnost dela se zagotavlja na
naslednje načine:



s pravico vpogleda članov v zapisnike sestankov organov skupnosti,
preko oglasnih desk v šolski stavbi.

Za zagotovitev javnosti delovanja skupnosti sta odgovorna njen predsednik in
mentor.
II.

NALOGE IN NAČIN DELA
6. člen

Naloge in cilji skupnosti so:





javno izražati mnenja in želje dijakov,
skrbeti, da se želje dijakov upoštevajo,
opozarjati na kršenje pravic in neopravljanje dolžnosti dijakov,
pomagati pri organizaciji in izvedbi prireditev na Srednji ekonomsko-poslovni
šoli Koper,










sprejemati in predajati pobude dijakov organom šole,
zagotavljati sodelovanje dijakov v interesnih aktivnostih,
dijake medsebojno povezovati,
zavzemati se za dobro komunikacijo med dijaki šole oziroma med dijaki in
profesorskim zborom, ravnateljem in odtali delavci šole,
informiranje dijakov,
biti konstruktiven in kooperativen partner pedagoškemu zboru pri reševanju
problemov, ko se odloča o položaju dijaka v šoli,
izvoliti predstavnika za svet šole,
skrbeti za ugled in dobro ime Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.
7. člen

Skupnost se sestaja po potrebi. Vsaj enkrat letno se sestane tudi z ravnateljem šole.
8. člen
Glasovalno pravico imajo vsi člani skupnosti. Potrjevanje in glasovanje poteka po
navadnem večinskem sistemu (več za kot proti) pod pogojem, da sta prisotni vsaj
dve tretjini članov skupnosti.
III.

ČLANSTVO
9. člen

Člani skupnosti so predstavniki vseh oddelkov Srednje ekonomsko-poslovne šole
Koper. Ob izvolitvi morajo imeti status dijaka.
10. člen
Predstavnika oddelka izberejo dijaki oddelka v prvih treh tednih po začetku šolskega
leta. Predstavniki oddelčnih skupnosti so izvoljeni na razrednih javnih volitvah, kjer se
o kandidatu odloča z dvigom rok. Predstavnik postane tisti, ki od predlaganih
kandidatov (predlagajo jih dijaki sami, v izjemni situaciji tudi razredniki), dobi največ
glasov.
11. člen
Mandat predstavnika oddelka traja eno leto. Mandat se predstavniku lahko
predčasno prekine na predlog razrednika ali dijakov. Oddelek istočasno izbere
novega predstavnika. Mandat se prekine tudi v primeru prenehanja statusa dijaka.
IV.

ORGANI SKUPNOSTI
12. člen

Skupnost dijakov ima mentorja, ki bdi nad njenim delovanjem in je prisoten na vseh
sestankih v okviru skupnosti, razen če to ni potrebno.

13. člen
Organi skupnosti so:





mentor,
nadzorni odbor,
predsednik,
tajnik.

Funkcije v organih skupnosti so med seboj nezdružljive.
14. člen
Dijaki, ki imajo status dijaka v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji in se šolajo
na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper, imajo pravico voliti in biti voljeni v organe
skupnosti.
V.

NADZORNI ODBOR
15. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani skupnosti. Člane nadzornega zbora izberejo
člani skupnosti samostojno. Nadzorni odbor med svojimi člani izbere predstavnika
(tajnik nadzornega odbora), ki je zadolžen za poročanje ostalim organom skupnosti o
izvedenih aktivnostih v preteklem obdobju.
16. člen
Nadzorni odbor sprejema predloge skupnosti, vodstva šole, pedagoškega zbora ali
ostalih delavcev šole, o njih razpravlja in jih po potrebi daje v presojo ali potrditev
skupnosti.
17. člen
Nadzorni odbor spremlja delovanje skupnosti in o njem poroča, če je to potrebno.
Sprejema tudi vse pritožbe zoper delovanja skupnosti, o njih poroča mentorju in
predsedniku skupnosti ter poda svoje mnenje o pritožbi.
18. člen
Nadzorni odbor se ločeno sestaja po potrebi ter po vseh večjih projektih, ki jih je
skupnost organizirala oziroma je bila pri organizaciji prisotna. Poda mnenje o izvedbi
ter o ugotovitvah poroča mentorju in predsedniku.
19. člen
Član nadzornega odbora lahko med trajanjem mandata odstopi ali je razrešen.
Odstopi tako, da svojo odstopno izjavo z navedbo vzroka pisno posreduje tajniku.
Razrešen je lahko zaradi kršitev členov tega statuta, delovanja proti interesom
skupnosti ali težjih kršitev hišnega šolskega reda.

Nadzorni odbor potrdi razrešitev z navadno večino glasov (več za kot proti), novega
člana pa izvoli skupnost po določilih tega statuta.
VI. PREDSEDNIK
20. člen
Predsednik sklicuje in vodi sestanke skupnosti in nadzornega odbora.
Predsednik zastopa skupnost na sestankih z organi šole, kadar je to potrebno.
21. člen
Predsednik je za svoje delo odgovoren nadzornemu odboru, mentorju in ravnatelju
šole.
V primeru kršitev določb tega statuta ali slabega opravljanja svojih nalog je lahko na
predlog mentorja ali članov nadzornega odbora razrešen svoje funkcije. Razrešitev
sprejme skupnost z navadno večino glasov.
22. člen
Predsednik podpisuje odločitve in akte, ki jih je sprejel nadzorni odbor.
Pri svojem delu je dolžan upoštevati usmeritve, ki so zapisane v Letnem delovnem
načrtu Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.
Predsednik ima vlogo povezovalca in posrednika med skupnostjo, organi skupnosti in
vodstvom Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper. Sprejema njihove predloge in
pobude in tudi sam daje predloge in pobude.
23. člen
Predsednik ima pravico do veta v posebno pomembni stvari ali ob posebno težki in
odgovorni odločitvi, o kateri odloča nadzorni odbor.
V treh dneh ga mora pisno utemeljiti, Nadzorni odbor pa mora o stvari ponovno
odločati in jo sprejeti z dvotretjinsko večino glasov.
24. člen
Predsednika izberejo člani skupnosti za mandatno dobo enega leta. Po poteku
mandata je lahko ponovno izvoljen.
Kandidati se prijavijo na razpis, za katerega poskrbi tajnik skupaj z mentorjem.
Tajniku kandidati oddajo pisne prijave s svojimi kvalifikacijami in temeljnimi
programskimi usmeritvami.
Kandidati morajo biti učno pozitivni v tekočem ali preteklem šolskem letu.
Kandidati se po enotedenski predvolilni kampanji na šoli javno predstavijo.
Volilno komisijo določi nadzorni odbor.
Volitve so tajne, volijo vsi člani skupnosti.
Predsednik je tisti, ki dobi največ glasov.
Volitev se mora udeležiti vsaj polovica članov skupnosti.
V primeru, da je kandidat za predsednika samo eden, potrjevanje in glasovanje
predsednika poteka po navadnem večinskem sistemu (več za kot proti).

25. člen
Podpredsednika imenujejo in razrešujejo na predlog predsednika člani skupnosti z
navadno večino. Podpredsednik nadomešča predsednika ob njegovi odsotnosti in
opravlja naloge, za katere je pooblaščen s strani predsednika.
26. člen
Tajnika imenujejo in razrešujejo na predlog predsednika člani skupnosti z navadno
večino. Tajnik skrbi za obveščanje dijakov o delovanju skupnosti, piše zapisnike
sestankov skupnosti, skrbi za koordinacijo med organi skupnosti, skrbi, da so člani
skupnosti obveščeni o sestanku in seznanjeni s temo ter opravlja druge naloge v
skladu s statutom.
VII.

ODGOVORNOST ČLANOV IN PRIZNANJA
27. člen

Člani so dolžni spoštovati statut skupnosti, vestno opravljati dolžnosti, ki so jih
sprejeli, vestno izpolnjevati sklepe skupnosti ter vedno skrbeti za ugled skupnosti in
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.
28. člen
Ukrepi, ki jih lahko izvede skupnost so naslednji:
 opomin članu skupnosti (izreče se enkrat),
 odvzem funkcij, ki jih opravlja član,
 izključitev člana.
29. člen
Ukrep lahko izreče in izvede samo skupnost z dvotretjinsko večino glasov, o ukrepih
ne odločajo posamezni organi ali člani skupnosti.
30. člen
Skupnost lahko za uspešno delo članom podeli pohvale in plakete ter predlaga člana
za višja odlikovanja Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.
VIII.

KONČNE DOLOČBE
31. člen

Spremembe statuta morajo biti izvedene z dvotretjinsko večino glasov. Statut ter
morebitne spremembe morajo potrditi člani skupnosti, mentor ter vodstvo Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper.

32. člen
Izvod statuta je vložen v arhiv skupnosti, vročen vodstvu šole ter vedno dostopen
članom skupnosti ter dijakom Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper v šolski
knjižnici.
33. člen
Statut je veljaven, ko ga sprejmejo člani skupnosti ter potrdita mentor in vodstvo
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

Koper, 22. 12. 2018
Predsednik: Nika Alandžak
Mentor: Tea Race
Ravnatelj: Breda Švara

