Pravilnik Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina
1. člen
(splošne določbe)
Dijaki Gimnazije Ledina so združeni v Dijaško skupnost Gimnazije Ledina (v nadaljevanju DSGL).
Dijaki posameznega oddelka so združeni v oddelčno skupnost tega oddelka.
Pogoj za članstvo v organih ali telesih DSGL je status dijaka Gimnazije Ledina. Ob prenehanju statusa dijaka
Gimnazije Ledina se prekine članstvo v vseh organih in telesih DSGL.
2. člen
(organizacija DSGL)
Vodstvo DSGL predstavljajo predsedniki vseh oddelčnih skupnosti.
Predsedniki oddelčnih skupnosti, predsednik DSGL in podpredsednik DSGL skupaj predstavljajo Ledinski
dijaški parlament (v nadaljevanju parlament).
Vlado DSGL sestavlja največ 20 dijakov Gimnazije Ledina vključno s predsednikom DSGL ter
podpredsednikom DSGL.
Vlada DSGL začne delovati, ko jo potrdi Ledinski dijaški parlament.
DSGL ima mentorja, ki ga določi ravnatelj.
Organi DSGL svoje delovanje ustrezno dokumentirajo.
3. člen
(odločanje in volitve v organih DSGL)
Odločanje v telesih DSGL praviloma poteka s konsenzom, v primeru glasovanja pa odloča večina vseh članov.
V organe DSGL so člani izvoljeni ali imenovani na način, kot je dogovorjen v posameznem organu.
Vsa glasovanja, ki se nanašajo na razrešitev ali prenehanje članstva, se izvedejo pisno in tajno.
4. člen
(oddelčna skupnost DSGL)
Na začetku šolskega leta (do 10. septembra) oddelčna skupnost izvoli svojega predsednika in njegovega
namestnika.
Predsednik oddelčne skupnosti na sejah Ledinskega dijaškega parlamenta zagovarja interese svoje oddelčne
skupnosti, je odgovoren za izvedbo projektov oddelčne skupnosti in nalog, ki sta jih določila Vlada DSGL ali/in
Ledinski dijaški parlament.
Sej parlamenta se morajo predsedniki oddelčnih skupnosti redno udeleževati.
Mandat predsednika oddelčne skupnosti traja do zaključka šolskega leta.
V primeru odsotnosti predsednika oddelčne skupnosti in njegovega namestnika pri nujnih dejavnostih DSGL
razrednik določi začasnega predstavnika oddelčne skupnosti.

5. člen
(Ledinski dijaški parlament)
Na seji parlamenta so prisotni predsedniki oddelčnih skupnosti, predsednik DSGL, podpredsednik DSGL in
mentor DSGL, po potrebi tudi ravnatelj in povabljeni gostje.
Sejo parlamenta mora predsednik DSGL sklicati vsaj dvakrat v šolskem letu. Sklic seje lahko zahtevajo tudi
ravnatelj, mentor DSGL ali vsaj polovica Ledinskega dijaškega parlamenta.
Pravico do glasovanja imajo vsi predsedniki oddelčnih skupnosti, predsednik DSGL in podpredsednik DSGL.
Seje parlamenta vodi predsednik DSGL ali podpredsednik DSGL, v primeru njune odsotnosti pa mentor DSGL.
Mentor DSGL oziroma ravnatelj lahko zavrne odločitev parlamenta, če je v nasprotju s predpisi ali sprejetimi
stališči in usmeritvami Gimnazije Ledina.
Seje parlamenta so javne. Nanje so vabljeni člani Vlade DSGL.
6. člen
(Vlada DSGL)
Vlada DSGL (v nadaljevanju vlada) je sestavljena iz predsednika DSGL, podpredsednika DSGL in največ 18
članov. Njihovo članstvo je prostovoljno.
Vlado na začetku vsakega šolskega leta na seji parlamenta potrdi Ledinski dijaški parlament. Mandat vlade traja
eno šolsko leto.
Vlado vodita, zastopata in predstavljata predsednik DSGL in podpredsednik DSGL.
Vlada načrtuje, koordinira in izvaja dejavnosti in projekte DSGL, določene z letnim programom dela.
Vlada sodeluje in komunicira neposredno z mentorjem DSGL.
Na začetku šolskega leta vlada v soglasju z mentorjem sestavi letni program dela, ki ga odobri ravnatelj.
Odobreni letni program dela se predstavi na seji parlamenta.
podčlen 6.1.
(izvajanje projektov in dejavnosti DSGL)
Za vsako dejavnost ali projekt se določi vodjo. Posamezen član vlade praviloma ne more biti vodja več kot dveh
projektov ali dejavnosti v enem šolskem letu.
Vsaj 7 delovnih dni pred izvajanjem projekta ali dejavnosti vodja projekta izpolni Obrazec za izvedbo projekta
ali dejavnosti Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina (Priloga 1), ki ga odda mentorju DSGL, ter ob zaključku
projekta ali dejavnosti izpolni Poročilo o projektu ali dejavnosti Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina (Priloga
2). Obrazec za izvedbo projekta ali dejavnosti Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina in poročilo odda
predsedniku DSGL, podpredsedniku DSGL ali mentorju DSGL, da ga ta arhivira.
Dijak Gimnazije Ledina lahko vladi predlaga projekt, ki ni v letnem programu dela, ter ga pomaga izvesti
v skladu s tem pravilnikom, če se s tem strinja vlada.

podčlen 6.2.
(redno sprejemanje novih članov v vlado DSGL)
Dijaki Gimnazije Ledine, ki želijo postati novi člani vlade, imajo status pripravnika Vlade DSGL
(v nadaljevanju pripravniki).
Za koordinacijo dela z njimi sta vsako leto z letnim programom dela zadolžena dva člana vlade.
Dijaki Gimnazije Ledina, ki želijo postati pripravniki, se praviloma na začetku šolskega leta javijo mentorju
DSGL ali članoma vlade, ki sta zadolžena za pripravnike.
Člana vlade, ki sta zadolžena za pripravnike, dodeljujeta pripravnikom naloge in opravila, ki se jih prej določi
na sestanku vlade.
Člana vlade, ki sta zadolžena za pripravnike, spremljata napredek in uspešnost pripravnikov pri organizaciji in
izvajanju projektov in dejavnosti.
Ob koncu prve ocenjevalne konference na sestanku vlade člana, zadolžena za pripravnike, predstavita najbolj
aktivne pripravnike. S soglasjem se izmed članov vlade pripravnikom določi mentorje, ki jih seznanijo s svojim
področjem delovanja.
Ob koncu druge ocenjevalne konference člani vlade po predstavitvah članov, zadolženih za pripravnike, in
mentorjev pripravnikov glasujejo, katere pripravnike bodo sprejeli v vlado. O sprejetju pripravnika v Vlado
DSGL odloča večina članov vlade na glasovanju. Če vlada dijaka ni sprejela, se mu lahko status pripravnika
podaljša v naslednje šolsko leto.
podčlen 6.3.
(izredno sprejemanje novih članov v vlado DSGL)
Ob soglasju polovice članov vlade in predsednika DSGL lahko mentor DSGL dodeli članstvo v vladi
izjemnemu dijaku.
7. člen
(predsednik DSGL in podpredsednik DSGL)
Predsednik in podpredsednik DSGL vodita DSGL, jo zastopata in predstavljata.
Predsednik DSGL je izvoljen na način, ki ga določa podčlen 7.2.
Podpredsednika DSGL izbere predsednik DSGL.
Predsednik in podpredsednik DSGL sta člana Vlade DSGL in Ledinskega dijaškega parlamenta.
Predsednik in podpredsednik DSGL ne smeta biti predsednika oddelčne skupnosti ali namestnika predsednika
oddelčne skupnosti.
V primeru odsotnosti predsednika DSGL ali po njegovem pooblastilu predsednikove naloge prevzame in
opravlja podpredsednik DSGL.
Pogoj za predsedništvo DSGL je članstvo v Vladi DSGL.
podčlen 7.1.
(mandat predsednika DSGL in podpredsednika DSGL)
Mandat predsednika DSGL in posledično podpredsednika DSGL traja do prenehanja veljavnosti statusa dijaka
Gimnazije Ledina.
Ko se predsedniku DSGL mandat konča ali prekine, se mandat konča ali prekine tudi podpredsedniku DSGL.

podčlen 7.2.
(volitev predsednika in predstavnikov DSGL v svet šole)
DSGL ima v Svetu Gimnazije Ledina dva predstavnika, ki ju na neposrednih in tajnih volitvah izvoli DSGL.
Kandidat, ki pridobi največ glasov volivcev, je tudi predsednik DSGL.
Za predstavnika v Svetu Gimnazije Ledina lahko kandidirajo vsi dijaki Gimnazije Ledina.
V primeru izenačenih rezultatov se zmagovalca določi z žrebom.
Volitve izvaja štiričlanska komisija, sestavljena iz dveh predsednikov oddelčnih skupnosti, enega člana vlade in
enega člana DSGL, ki ni v Vladi DSGL ali Ledinskem dijaškem parlamentu in ga izbere mentor DSGL.
Mentor DSGL nadzoruje volitve in potrjuje komisijo.
Če se mandat predsednika DSGL predčasno prekine, se najkasneje v 30 dneh po prekinitvi mandata izvedejo
volitve novega predsednika DSGL.
Članstvo predstavnikoma DSGL v Svetu Gimnazije Ledina preneha v primerih, ki jih določa zakon, oziroma če
DSGL izvoli novega predstavnika.
Ko eden ali oba predstavnika DSGL v Svetu Gimnazije Ledina zaključita izobraževanje na Gimnaziji Ledina, se
volitve novega predsednika izvedejo najkasneje na 20. dan od začetka šolskega leta.
8. člen
(razrešitev članov organov DSGL in prekinitev članstva)
podčlen 8.1.
(razrešitev predsednika DSGL)
Predsednika DSGL lahko odstavi večina članov Vlade DSGL ali dve tretjini Ledinskega dijaškega parlamenta.
podčlen 8.2.
(razrešitev predsednika oddelčne skupnosti)
Predsednika oddelčne skupnosti in njegovega namestnika lahko odstavi večina dijakov oddelčne skupnosti ali
parlament v soglasju z razrednikom oddelčne skupnosti.
Če je predsednik oddelčne skupnosti razrešen, se ponovne volitve izvedejo v 10 dneh. Ob razrešitvi predsednika
oddelčne skupnosti se mandat prekine tudi njegovemu namestniku.
podčlen 8.4.
(prekinitev članstva v Vladi DSGL)
Članstvo članu v Vladi DSGL preneha z odstopom, če tako glasujeta dve tretjini članov Vlade DSGL ali če
članu preneha status dijaka Gimnazije Ledina.
Mentor DSGL lahko prekinitev članstva v primeru razrešitve zavrne.
9. člen
(vključevanje DSGL v gimnazijske skupnosti)
DSGL se po odločitvi Vlade DSGL in odobritvi ravnatelja vključuje v gimnazijske skupnosti.
10. člen
(sprememba pravilnika)
Spremembe Pravilnika Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina lahko predlaga predsednik DSGL, polovica članov
Ledinskega dijaškega parlamenta, polovica članov Vlade DSGL, mentor DSGL ali ravnatelj.

11. člen
(potrditev pravilnika)
Pravilnik Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina začne veljati, ko ga sprejmeta vlada DSGL in Ledinski dijaški
parlament ter odobri ravnatelj.

Priloga 1

Obrazec za izvedbo projekta ali dejavnosti
Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina

Ime projekta
Vodja projekta
Udeleženci v projektu
(a) Člani Vlade DSGL in dijaki
Gimnazije Ledina

a)

(b) Gostje

b)

Trajanje projekta

Opis projekta

Časovnica projekta
Stopnja v projektu

Okviren datum

_______________________________________

Datum in podpis vodje projekta

Priloga 2

Poročilo o projektu ali dejavnosti
Dijaške skupnosti Gimnazije Ledina

Ime projekta
Vodja projekta
Udeleženci v projektu:
(a) Člani Vlade DSGL in dijaki
Gimnazije Ledina

a)

b)

(b) Gostje
Trajanje projekta

Evalvacija projekta (udeležba, uspešnost …)

_______________________________________

Datum in podpis vodje projekta

