
 

Parlament Dijaške organizacije Slovenije na podlagi 19. člena Statuta Dijaške organizacije Slovenije, na 

svoji II. redni seji, dne 02.12.2011 sprejema naslednji: 

 

O D L O K 

o Varuhu dijakovih pravic 

 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

Ta odlok ureja imenovanje, delovanje in pristojnosti Varuha oz. Varuhinje dijakovih pravic Dijaške 

organizacije Slovenije (v nadaljevanju: varuh). V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni 

slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

 

2. člen 

Vprašanja organizacije in način dela varuha, ki niso urejena s tem odlokom, se lahko uredijo s 

predpisom, ki ga sprejme Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije (v nadaljevanju: predsedstvo). 

 

3. člen 

Varuh obravnava in svetuje na zastavljena vprašanja posameznih dijakov. Pri tem se lahko posvetuje s 

predsedstvom, svetovalcem varuha (v nadaljevanju: svetovalec) ali inšpektoratom RS, pristojnim za 

srednje šolstvo (v nadaljevanju: inšpektorat). 

 

4. člen 

Varuh deluje pod okriljem Dijaške organizacije Slovenije kot strokovni sodelavec, zadolžen za zaščito 

pravic dijakov in opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži predsedstvo ali Predsednik Dijaške 

organizacije Slovenije (v nadaljevanju: predsednik). 

 

5. člen 

Varuh je v svojem delu neposredno odgovoren predsedniku.  

 

6. člen 

Varuh je v zastopanju dijakovih pravic avtonomen.  

  

 

II. Imenovanja in razrešitve 

 

7. člen 

Varuha imenuje oz. potrdi Svet Dijaške organizacije Slovenije (v nadaljevanju: svet), na podlagi 

predloga predsedstva. Predsedstvo predlaga varuha na podlagi javnega razpisa, ki ga izda predsednik. 

Varuh mora imeti v tekočem šolskem letu status dijaka ali študenta in ne sme biti član političnih 



 

strank ali njihovih podmladkov. V primeru da je varuh dijak, mora biti polnoleten. Če varuh izgubi 

status študenta ali dijaka v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, mora predsednik, 

najkasneje 14 dni po prejetju obvestila o prenehanju statusa, izdati nov javni razpis za funkcijo varuha. 

 

8. člen 

Mandat varuha traja eno koledarsko leto oziroma do izvolitve novega varuha. 

 

9. člen 

Varuh ima lahko svojega svetovalca. Svetovalca na podlagi predloga varuha, imenuje predsedstvo. 

Svetovalec svetuje varuhu pri pravnih dilemah v primeru svetovanja dijakom. Svetovalcu v primeru 

prenehanju mandata varuha, preneha mandat svetovalca. Svetovalca potrdi ali razreši predsedstvo na 

predlog varuha ali večine članov predsedstva. 

 

10. člen 

Razrešitev varuha lahko predlaga predsednik, trije člani predsedstva ali ena četrtina članov sveta. O 

razrešitvi varuha odloča svet. Predsednik mora v primeru razrešitve varuha najkasneje 14 dni po 

razrešitvi, izdati nov javni razpis za funkcijo varuha. Z razrešitvijo varuha se hkrati razreši tudi 

svetovalec varuha.  

 

 

III. Prehodne in končne določbe 

 

11. člen 

Ta odlok stopi v veljavo, ko ga na svoji seji sprejme parlament.  

 

12. člen 

Sprejeti sklepi in tekoče delo se nemoteno izvaja do konca po statutu sprejetem 20.11.2009.  

 

 

 

        Dijaška organizacija Slovenije 

                       Mitja Lešnik, predsednik  

 

 

V Ljubljani, 2.12.2011 

 

 

 


