
PRAVILNIK O DELOVANJU DIJAŠKE SKUPNOSTI SREDNJE GOSTINSKE IN 
TURISTIČNE ŠOLE RADOVLJICA 

 
SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen  
S tem pravilnikom se urejajo: 
Organiziranost, članstvo, naloge in pristojnosti dijaške skupnosti Srednje gostinske in turistične 
šole Radovljica; v nadaljevanju DS SGTŠR. 
 
2. člen  
DS SGTŠR je javna stanovska organizacija, ki deluje v interesu vseh dijakov Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica in se lahko vključuje tudi v druge dijaške skupnosti in organizacije.  
 

ORGANIZIRANOST DS SGTŠR 
 
3. člen  
Organi DS SGTŠR so: predsednik DS SGTŠR in podpredsednik DS SGTŠR.  
 

ČLANSTVO  
 
4. člen  
Član DS SGTŠR je vsakdo, ki ima status rednega dijaka Srednje gostinske in turistične šole 
Radovljica.  
 
DIJAŠKA SKUPNOST SREDNJE GOSTINSKE IN TURISTIČNE ŠOLE RADOVLJICA 
 
5. člen  
DS SGTŠR sestavljajo po en dijak iz vsake oddelčne skupnosti dijakov Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica.  
 
6. člen  
Predstavniki oddelčnih skupnosti so določeni na prvi razredni uri tekočega šolskega leta.  
 
7. člen  
DS SGTŠR ima nalogo, da se zavzema za pobude članov DS SGTŠR in jih obravnava, nato pa jih 
posreduje učiteljskemu zboru, vodstvu šole in svetu šole.  
 
8. člen 
DS SGTŠR se v šolskem letu redno sestaja, in sicer najmanj dvakrat letno, od tega vsaj enkrat z 
ravnateljico šole. 
 
9. člen  
Mentor DS SGTŠR nadzoruje in pomaga usmerjati delo DS SGTŠR in njenih organov.  
Mentorja DS SGTŠR z vsakim šolskim letom določi ravnateljica. Mentor ureja zapisnike 
sestankov DS SGTŠR oziroma v njegovi odsotnosti za to pooblasti podpredsednika. 
 

PREDSEDNIK DS SGTŠR 
 
10. člen  
Predsednik DS SGTŠR sklicuje in vodi sestanke DS SGTŠR.  
V primeru odsotnosti ga nadomesti njegov namestnik.  



Predsednik DS SGTŠR ima enoleten mandat z možnostjo ponovnega opravljanja funkcije.  
 
11. člen  
Predsednik je za svoje delo odgovoren mentorju in ravnatelju.  
V primeru kršitev določb tega pravilnika, kršenja pogojev za predsednika DS SGTŠR ali slabega 
opravljanja svojih nalog je lahko na predlog mentorja ali članov DS SGTŠR razrešen svoje 
funkcije. Razrešitev sprejme DS SGTŠR z absolutno večino glasov.  
 
12. člen  
Predsednik DS SGTŠR ima vlogo povezovalca in posrednika med DS SGTŠR in vodstvom šole. 
Sprejema njihove predloge in pobude in tudi sam daje predloge in pobude.  
 
13. člen  
Kandidat za predsednika je lahko vsakdo, ki ima status rednega dijaka Srednje gostinske in 
turistične šole Radovljica in je bil izbran za predstavnika posamezne oddelčne skupnosti v DS 
SGTŠR.  
 
14. člen  
Pogoji za predsednika DS SGTŠR:  
Pozitiven učni uspeh v preteklem šolskem letu.  
Sposobnost upoštevanja osnovnih norm komuniciranja.  
Upoštevanje hišnega reda šole Izkazovanje prizadevnosti za skupnost v okviru šole ali razreda.  
 
15. člen  
Predsednik je na sestanku septembra tekočega leta določen izmed predstavnikov oddelčnih 
skupnosti. 
 
 
 
  
 


