Na podlagi 31. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo, 6/18 ZIO-1, 68/17, 46/19) in 61. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
79/06, 68/17, 46/19) je parlament Dijaške skupnosti Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik
na svoji seji dne 14. 9. 2021 sprejel

STATUT DIJAŠKE SKUPNOSTI GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in ime)
Ta pravilnik ureja delovanje skupnosti dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik,
organizacijo in način dela ter postopke za sprejemanje odločitev.
Uradno ime skupnosti je Dijaška skupnost Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik s kratico
DS GSŠRM Kamnik.
Sedež Dijaške skupnosti Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik je v Kamniku.
Naslov: Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik.
Dijaška skupnost Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik ima svoj grb in žig, ki se hrani v
tajništvu šole.
2. člen
(namen in pristojnosti)
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik je posebna z zakonom predvidena skupnost, namenjena dijakom, ki
zanje organizira obšolsko življenje in delo in obravnava vprašanja, pomembna za dijake in povezana z
vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo in upravljanjem šole ter daje organom šole svoje
predloge in mnenja.
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik sprejema, organizira in izvaja programe na naslednjih področjih:
● povezovanje dijakov v šoli, mestu in državi,
● sodelovanje dijakov pri načrtovanih dejavnostih šole,
● varovanje pravic dijakov,
● kulturno-umetniškem, športnem, zabavnem in izobraževalnem področju,
● na drugih področjih, ki so v interesu dijakov.
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik voli svoje predstavnike v organe šole:
 2 predstavnika dijakov v svet šole oz. svet zavoda (2. odst. 46. člena ZOFVI)
 1 predstavnika dijakov v komisijo za kakovost (16. čl. ZPSI-1).
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik daje predhodna mnenja:
 v postopku za imenovanje ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje (3. odst. 53a. člena
ZOFVI)
 na šolska pravila, ki jih določi ravnatelj (2. odst. 3. čl. Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah
(Uradni list RS, št. 30/18, 70/19).
3. člen
(članstvo)

Član dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik je lahko vsak dijak Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
Kamnik, ki ima status dijaka v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji in se redno šola na GSŠRM
Kamnik (v nadaljevanju: dijak).
Vsaka oddelčna skupnost imenuje svojega predstavnika v Dijaško skupnost GSŠRM Kamnik. Izvoljeni
predstavnik oddelčne skupnosti avtomatično postane tudi član Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik.
Dijaki so pri odločanju v skupnosti enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik,
raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje.
4. člen
(status)
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik je samostojna in od šole po svojem namenu neodvisna skupnost.
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik je članica krovne organizacije vseh dijaških skupnosti v Sloveniji –
Dijaške organizacije Slovenije (DOS).
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik deluje v skladu z zakoni in pravilniki, ki urejajo njeno delovanje in
delovanje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.
5. člen
(financiranje)
Stroški delovanja dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik se pokrivajo iz sredstev šole, poleg tega pa tudi iz:
● dohodkov od dejavnosti dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
● prispevkov donatorjev,
● sponzorskih sredstev,
● prostovoljnih prispevkov,
● šolskega sklada GSŠRM Kamnik,
● s sredstvi države (ministrstvo, ki pokriva resor izobraževanja),
● iz drugih virov.
2. ORGANIZACIJA DELOVANJA
6. člen
(javnost delovanja)
Javnost delovanja dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik se zagotavlja z objavami na oglasni deski dijaške
skupnosti, z okrožnicami, na spletnih straneh in na socialnem omrežju, ki ga uporablja Dijaška skupnost
GSŠRM Kamnik. Na slednjem morajo biti objavljeni vsi zapisniki sestankov dijaške skupnosti, razen če
ta statut določa drugače.
Glasovanja na vseh nivojih potekajo javno, z dvigom rok, pri čemer tisti, ki vodi sestanek, prešteje
glasove za in proti. Izjeme so tajna glasovanja, kjer se poskrbi za diskretnost in anonimnost pri oddaji
glasovnic.
7. člen
(način delovanja)
Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik deluje na ravni oddelkov in šole.
Administrativno pomoč Dijaški skupnosti GSŠRM Kamnik nudi šola.
8. člen
(struktura dijaške skupnosti)

Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik predstavlja in povezuje vse dijake in je v svojem delovanju ter
odločanju avtonomna.
Sestavljena je iz dveh organov:
 parlamenta dijaške skupnosti (v nadaljevanju: parlament) in
 predsedstva dijaške skupnosti (v nadaljevanju: predsedstvo).
Dijaško skupnost GSŠRM Kamnik vodi predsednik dijaške skupnosti (v nadaljevanju: predsednik).
Vsak oddelek izvoli enega predstavnika razreda in njegovega namestnika.
9. člen
(organiziranost na ravni šole)
Cilje dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik uresničujejo člani preko:
● parlamenta Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik
● projektnih skupin
Parlament
10. člen
(sestava parlamenta dijaške skupnosti)
Parlament sestavljajo predstavniki dijakov vseh oddelkov na šoli, ki so preko neposrednih volitev
izvoljeni v svojih oddelkih. Predsednik razreda je predstavnik oddelka v parlamentu.
Dijake oddelka praviloma predstavljajo dijaki, ki nimajo vzgojnih ukrepov in imajo pozitiven učni uspeh.
Predstavniki nato v parlamentu zastopajo interese svojih oddelkov in koordinirajo z drugimi
predstavniki.
Vsak predstavnik oddelka ima v parlamentu en glas. Izjema je predsednik dijaške skupnosti, ki z
nastopom funkcije izgubi svoj glas v parlamentu, če mu ta pripada.
11. člen
(pristojnosti in naloge parlamenta dijaške skupnosti)
Parlament je samostojen organ, ki lahko obravnava ali glasuje o predlogih s strani dijakov in s strani
predsedstva.
Parlament opravlja naslednje naloge:
● voli in razrešuje predsednika Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
● voli in razrešuje svoje predstavnike v organih šole,
● sprejema mnenja v postopku za imenovanje ravnatelja,
● sprejema mnenja o šolskih pravilih,
● potrdi svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj,
● sprejema dnevni red sej,
● sprejema program dela dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
● razpravlja o delu in poročilih predsedstva in projektnih skupin,
● sprejema statut Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik in predlaga ter potrjuje njegove spremembe,
● tolmači določbe statuta,
● potrjuje projektne skupine dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
● opravlja druge za dijake pomembne naloge.
12. člen
(delovanje parlamenta dijaške skupnosti)

Parlament predstavlja jedro dijaške skupnosti. Preko njega se delijo ter debatirajo ideje dijakov vseh
oddelkov in predstavlja glavni organ odločanja.
Mandat parlamenta se začne ob sklicu prve seje po imenovanju vseh predstavnikov oddelkov v začetku
novega šolskega leta. Mandat parlamenta poteče 31. avgusta vsako leto.
Parlament vodi predsedstvo.
Seje parlamenta sklicuje predsedstvo (oz. predsednik) na predlog predstavnikov oddelkov ali na lasten
predlog. Udeležba sej je za vse člane parlamenta obvezna.
Praviloma se seje parlamenta skliče enkrat na mesec. Izjemoma, ko teče postopek razrešitve
predsednika dijaške skupnosti, sejo parlamenta skličeta predstavnika Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik
v svetu šole z mentorjem, ki lahko na predlog predstavnikov oddelkov predsednika povabita na
predhodno zaslišanje, drugače na razpravi ni prisoten.
Prvo sejo parlamenta v posameznem šolskem letu skličeta predstavnika Dijaške skupnosti GSŠRM
Kamnik v svetu šole.
Sklic seje parlamenta mora biti objavljen z dnevnim redom, za katerega je sklican. O seji morajo člani
parlamenta biti obveščeni pravočasno, vsaj dva dni prej, po več komunikacijskih kanalih.
Parlament je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica njegovih članov. Seja
parlamenta se v primeru nesklepčnosti preloži.
Parlament sprejema svoje odločitve z večino glasov. Večina glasov se doseže, ko več kot polovica
navzočih članov glasuje za posamezen predlog. V primeru neodločenega izida glasovanja se glasovanje
ponovi.
Parlament voli svoje predstavnike v predsedstvo in svet šole na podlagi 25. člena tega statuta.
Parlament na eni od prvih sej pozove predsedstvo, da pripravi letni delovni načrt, ki ga sestavljata
vsebinski in finančni del. Parlament letni načrt nato potrdi in na zadnji redni seji v tekočem šolskem
letu sprejme poročilo o realizaciji načrtovanega programa, porabljenih finančnih sredstvih ter osnutku
programa za naslednje šolsko leto.
O poteku sej parlamenta Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik se vodi zapisnik, za katerega skrbi tajnik.
13. člen
(posebne pristojnosti parlamenta)
Zaradi lažje in hitrejše koordinacije, lahko parlament z večino glasov določen predlog ali projekt zaupa
predsedstvu ali projektni skupini. Če se to zgodi, je predsedstvo ali projektna skupina pri svoji odločitvi
ali izpeljavi projekta avtonomna, parlamentu pa o delu na koncu le poroča. Če parlament z izpeljavo
projekta ni zadovoljen, ima vedno pravico projektno zaupnico preklicati.
14. člen
(razrešitev predsednika, podpredsednika dijaške skupnosti in predstavnikov)
Če predsednik dijaške skupnosti ne izpolnjuje svojih dolžnosti, krši statut ali je neodziven, lahko
parlament na pobudo člana parlamenta ali na pobudo predsednika samega samostojno odloča o
njegovi razrešitvi. Poleg tega je o razrešitvi dolžan odločati, če je bila predsedniku na podlagi 18. člena
tega statuta izglasovana nezaupnica. Razrešitev je sprejeta, če je dosežena absolutna večina glasov, pri

čemer predsednik in podpredsednika nimata glasovalne pravice. Glasovanje je tajno. Ob sprejeti
razrešitvi predsedniku in podpredsednikoma preneha funkcija.
Parlament lahko podpredsednika dijaške skupnosti, če sta bila ta izvoljena s strani parlamenta, tudi
razreši. Za razrešitev podpredsednika na predlog člana parlamenta ali na pobudo predsednika je
potrebna absolutna večina glasov predstavnikov oddelkov, ki jih obravnavani predstavlja, pri čemer ta
nima glasovalne pravice.
Parlament lahko člane dijaške skupnosti, ki so predstavniki v svetu šole, tudi razreši. Za razrešitev
predstavnika dijakov v svetu šole na predlog člana parlamenta ali na pobudo predsednika je potrebna
absolutna večina glasov predstavnikov oddelkov, ki jih obravnavani predstavlja v svetu šole, pri čemer
ta nima glasovalne pravice.
Oddelki lahko svoje predstavnike v parlamentu razrešijo bodisi na predlog samega predstavnika, bodisi
zaradi slabega ali nerednega sodelovanja v dijaški skupnosti ali drugih razlogov na predlog kateregakoli
dijaka iz oddelka ali predsednika dijaške skupnosti. O tem odloča oddelek z večino glasov, pri čemer
mora ob tem zaradi kontinuitete dela izvoliti novega predstavnika oddelka.
Predsedstvo
15. člen
(sestava predsedstva dijaške skupnosti)
Predsedstvo ima naslednje člane:
● predsednik dijaške skupnosti,
● podpredsednik dijaške skupnosti (gimnazija),
● podpredsednik dijaške skupnosti (strokovne smeri),
● predstavnik gimnazijskih oddelkov v svetu šole,
● predstavnik strokovnih oddelkov v svetu šole.
Predsednik dijaške skupnosti največ en mesec po prevzemu funkcije imenuje oba podpredsednika.
Enega izbere izmed gimnazijskih oddelkov, drugega pa izmed strokovnih oddelkov. Če tega ne stori,
oba podpredsednika izvoli parlament po postopkih v 25. členu tega statuta.
Predstavniki gimnazijski oddelkov v parlamentu volijo predstavnika gimnazijskih oddelkov v svetu šole.
Predstavniki strokovnih oddelkov v parlamentu volijo predstavnika strokovnih oddelkov v svetu šole.
16. člen
(pristojnosti in naloge predsedstva dijaške skupnosti)
Predsedstvo opravlja naslednje naloge:
● deluje v interesu vseh članov dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
● sodeluje z vodstvom šole,
● sklicuje sestanke parlamenta,
● vodi sestanke parlamenta ter preverja prisotnosti in sklepčnosti na sejah,
● naredi letni načrt dela in ob koncu mandata poda poročilo o njegovi realizaciji,
● samostojno vodi projekte s projektno zaupnico parlamenta,
● samostojno odloča o nezaupnici predsedniku ali imenovanju mentorja,
● opravlja tudi druge naloge, za katere ga pooblasti parlament.
17. člen
(delovanje predsedstva dijaške skupnosti)
Predsedstvo je odgovorno parlamentu Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik in deluje na sestankih.

Predsedstvo lahko glasuje o predlogih, ki jih v obravnavo posreduje parlamentu.
Mandat predsedstva in njegovih članov se začne ob prvi seji parlamenta, na kateri so člani izvoljeni.
Mandat predsedstva in njegovih članov poteče 31. avgusta vsako leto. Izjema so predstavniki v svetu
šole, ki imajo stalno mesto v predsedstvu, dokler to funkcijo opravljajo. Njihov mandat je vezan na
mandat v svetu šole in poteče kot je podrobneje določeno v 25. členu tega statuta.
Predsedstvo vodi predsednik dijaške skupnosti.
Sestanke predsedstva lahko skliče vsak član predsedstva na lasten ali na predlog predstavnikov
oddelkov. Udeležba na sestankih predsedstva je obvezna za vse člane predsedstva. Predsedstvo se
sestane vsaj enkrat na mesec. Ko teče postopek nezaupnice, je lahko na predlog članov predsednik
dijaške skupnosti povabljen na predhodno zaslišanje, drugače na razpravi ni prisoten.
Sklic sestanka predsedstva se lahko objavi.
O sestankih predsedstva se piše zapisnik. Zapisnika sestanka predsedstva ni potrebno objavljati, mora
pa biti dostopen vsakemu, ki v skladu z zakoni ali tem statutom zahteva vpogled.
Predsedstvo je sklepčno le, če se sestanka udeležijo vsi člani. Sestanek se v primeru nesklepčnosti
preloži. Predsedstvo odloča z večino glasov. Večina glasov se doseže, ko več kot polovica navzočih
članov glasuje za predlog.
Predsedstvo sprejete predloge pošlje v obravnavo parlamentu.
Če je v parlamentu izglasovana projektna zaupnica, kot določa ta statut, predsedstvo ni dolžno
predloga pošiljati v ponovno obravnavo parlamentu, kot zapisano v prejšnjem odstavku.
18. člen
(nezaupnica)
Predsedstvo lahko predsedniku izglasuje nezaupnico in jo pošlje v obravnavo parlamentu s predlogom
za razrešitev, če zanjo glasujejo vsaj trije člani, pri čemer predsednik nima glasovalne pravice.
Glasovanje je tajno.
Predsedniku je nezaupnica lahko izglasovana, če:
 ni aktiven in ne izvaja svojih nalog in pooblastil,
 če se ne odziva na predloge dijakov,
 se ne udeležuje in ne sklicuje sej.
19. člen
(razrešitev mentorja)
Predsedstvo lahko mentorja razreši na predlog člana parlamenta, člana predsedstva ali predsednika
dijaške skupnosti. Za razrešitev so potrebni vsaj trije glasovi, pri čemer mora ob tem zaradi kontinuitete
dela predsedstvo skupaj z ravnateljem imenovati novega mentorja.
Predsednik
20. Člen
(predsednik dijaške skupnosti)
Predsednik dijaške skupnosti vodi dijaško skupnost in jo zastopa ter predstavlja pri vodstvu šole in
zunanjih organih oz. javnosti.
Je neposredno izvoljen s strani vseh dijakov.

Predsednik vodi seje parlamenta in sestanke predsedstva, sodeluje s predsedstvom in se pogovarja z
vodstvom šole. Poleg tega deluje v interesu vseh dijakov GSŠRM oz. vseh članov Dijaške skupnosti
GSŠRM Kamnik.
Mandat predsednika se začne ob seznanitvi parlamenta z njegovo izvolitvijo na prvi seji parlamenta po
volitvah. Mandat predsednika poteče 31. avgusta vsako leto.
V času, ko dijaška skupnost nima izvoljenega predsednika, to vodita predstavnika dijakov v svetu šole.
21. člen
(razrešitev predsednika dijaške skupnosti)
Razrešitev predsednika lahko parlamentu ali predsedstvu predlaga katerikoli dijak.
Če je razrešitev izglasovana, se nemudoma razpiše nove volitve.
Projektne skupine
22. člen
(projektne skupine)
Za izvajanje posameznih projektov parlament ustanovi projektno skupino z vodjem, katere član je lahko
vsak dijak GSŠRM Kamnik.
Projektna skupina pripravi načrt za projekt, za katerega je bila osnovana, projekt izvede in pripravi
poročilo. O načrtu, poteku in izvedbi poroča parlamentu. Priporočljivo je, da si projektna skupina med
profesorji izbere mentorja.
Mentor
23. člen
(mentor)
Dijaška skupnost ima za svoje delovanje imenovanega mentorja iz članov učiteljskega zbora. Mentorja
v dogovoru z ravnateljem in predsednikom Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik imenuje predsedstvo,
potrdi pa ga parlament.
Naloge in pristojnosti mentorja so:
 sodelovanje na sejah parlamenta Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
 svetovanje članom, parlamentu, predsedstvu in predsedniku,
 skupaj s predsednikom oz. podpredsednikom predstavljanje Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik pred
vodstvom šole,
 predstavljanje članov in odločitev Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik v učiteljskemu zboru.
Mentor je v svojemu delovanju odgovoren predsedniku Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik.
3. VOLITVE
24. člen
(volitve predsednika dijaške skupnosti)
Volitve razpiše parlament dijaške skupnosti, ki ustanovi volilno komisijo, najkasneje dva tedna pred
volitvami.
Kandidati za predsednika dijaške skupnosti se ob razpisu javijo volilni komisiji. Kandidat za predsednika
dijaške skupnosti je dijak, ki:

●
●
●
●

je predstavnik svojega oddelka v parlamentu Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
je že delal v Dijaški skupnosti GSŠRM Kamnik in se je pri delu izkazal,
nima vzgojnih ukrepov,
ima pozitiven učni uspeh.

Vodstvo šole ima možnost, da o dijaku poda svoje mnenje.
Kandidat/-i pripravijo predlog programa dela in ga javno predstavijo.
Predsednika dijaške skupnosti volijo vsi dijaki. Volitve morajo biti opravljene do konca septembra za
tekoče šolsko leto. Mandat dobi kandidat, ki dobi največ glasov.
Volitve potekajo v šoli ali zaradi izrednih razmer na daljavo in so tajne.
Mandat predsednika poteče 31. avgusta vsako leto in se lahko ponovi.
Mandat se lahko predčasno konča iz objektivnih razlogov, ki so:
● lasten odstop,
● prenehanje statusa dijaka,
● prenehanje šolanja na GSŠRM Kamnik,
● bolezen ali druga osebna okoliščina.
25. člen
(volitve predstavnikov v svet šole)
Parlament Dijaške skupnosti voli svoje predstavnike v svet šole in člane v predsedstvo.
Volitve razpiše parlament Dijaške skupnosti, ki ustanovi volilno komisijo, najkasneje en teden pred
volitvami.
Kandidati za predstavnika dijakov v svetu šole se ob razpisu javijo volilni komisiji. Kandidat za
predstavnika dijakov v svetu šole je dijak, ki:
● je predstavnik svojega oddelka v parlamentu Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik,
● je že delal v Dijaški skupnosti GSŠRM Kamnik in se je pri delu izkazal,
● nima vzgojnih ukrepov,
● ima pozitiven učni uspeh.
Predstavnika gimnazijskih oddelkov v svetu šole volijo predstavniki gimnazijskih oddelkov v
parlamentu. Volitve morajo biti opravljene v skladu z roki določenimi z drugimi pravnimi akti GSŠRM
Kamnik. Mandat dobi kandidat, ki dobi največ glasov. Če je kandidat en sam, mora ta dobiti večino
glasov navzočih.
Predstavnika strokovnih oddelkov v svetu šole volijo predstavniki strokovnih oddelkov v parlamentu.
Volitve morajo biti opravljene v skladu z roki določenimi z drugimi pravnimi akti GSŠRM Kamnik.
Mandat dobi kandidat, ki dobi največ glasov. Če je kandidat en sam, mora ta dobiti večino glasov
navzočih.
Volitve potekajo v šoli ali zaradi izrednih razmer na daljavo in so tajne.
Mandat predstavnikom dijaške skupnosti v svetu šole poteče ob končanem šolanju na GSŠRM Kamnik
ali ko mandat poteče svetu šole. Mandat se lahko predčasno konča iz objektivnih razlogov, ki so:
● lasten odstop,

●
●
●

prenehanje statusa dijaka,
prenehanje šolanja na GSŠRM Kamnik,
bolezen ali druga osebna okoliščina.

26. člen
(volilna komisija)
Volilno komisijo sestavlja en predstavnik vsakega letnika. Kandidat na volitvah ne sme biti član volilne
komisije.
Komisija se o svojem delovanju posvetuje z mentorjem dijaške skupnosti.
Člani volilne komisije morajo voditi volitve nepristransko in soglasno.
Volilna komisija določi način izvedbe volitev, sprejema listo kandidatov, pripravi glasovnico, odgovarja
na vprašanja povezana z volitvami in odloča o pritožbah v zvezi s kršitvami volilne kampanje.
Volilna komisija lahko v primeru, da ne ve, kako bi se odločila o določeni zadevi, poda pobudo za sklic
sestanka parlamenta. Obravnava se samo tema, za katero je sklican.
Delo volilne komisije nadzoruje parlament. Volilna komisija pripravi zapisnik, s katerim se mora
seznaniti parlament in se shrani v arhivu, ki ga za DS GSŠRM vodi tajništvo šole. V primeru zaznanih
nepravilnosti lahko parlament z absolutno večino glasov razpusti volilno komisijo in razpiše ponovne
volitve.
27. člen
(volilna kampanja)
Ob razpisu volitev parlament ustanovi volilno komisijo, ki nadzoruje volilno kampanjo. Volilna
kampanja se zaključi z volilnim molkom, ki nastopi dan pred volitvami.
Kandidati v času volitev ne smejo nagovarjati volivcev po šoli ali preko drugih medijev. To velja tudi za
volišče, kjer se v času volitev ne smejo zadrževati.
28. člen
(ostali funkcionarji in predstavniki)
Ostale funkcionarje in predstavnike dijakov izbere parlament Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik. Sem
sodijo tajnik, predstavniki dijakov v komisiji za kakovost in predstavniki dijakov v upravnem odboru
šolskega sklada, ter druge funkcije, ki jih določa ta statut ali drugi pravni akti.
Omenjene funkcije so združljive z vsemi funkcijami v Dijaški skupnosti GSŠRM Kamnik.
Mandat ostalim funkcionarjem in predstavnikom dijakov poteče skupaj s parlamentom. Mandat se
lahko predčasno konča iz objektivnih razlogov, ki so:
● lasten odstop,
● prenehanje statusa dijaka,
● prenehanje šolanja na GSŠRM Kamnik,
● bolezen ali druga osebna okoliščina.

4. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(sprejem statuta)
Statut sprejme ali spremeni parlament Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik z dvotretjinsko večino.
Statut Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik je bil soglasno sprejet za poskusno dobo enega leta na seji dne
14. 9. 2021 in prične veljati takoj po sprejetju.
Veljaven statut se hrani pri predsedstvu in v tajništvu šole ter v šolski knjižnici.

Predstavnik gimnazijskih oddelkov v svetu šole
Matic Hrabar

Predstavnica strokovnih oddelkov v svetu šole
Iza Trunk

Ravnatelj
dr. Branislav Rauter

