STATUT
DIJAŠKE SKUPNOSTI GIMNAZIJE VIČ, LJUBLJANA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(Vsebina in ime)
Ta pravilnik ureja delovanje skupnosti dijakov Gimnazije Vič, Ljubljana.
Uradno ime skupnosti je Dijaška skupnost Gimnazije Vič, Ljubljana s kratico DSGV (v
nadaljevanju DSGV).
Naslov: Dijaška skupnost Gimnazije Vič, Ljubljana, Tržaška 72, 1000 Ljubljana.

2. člen
(Namen)
DSGV organizira obšolsko življenje in delo in obravnava vprašanja povezana z vzgojnoizobraževalnim programom, organizacijo in upravljanjem ter daje organom šole svoje
predloge.
DSGV 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,
• drugih področjih, ki so v interesu dijakov.

3. člen
(članstvo)
Člani DSGV so vsi dijaki Gimnazije Vič, Ljubljana.

4. člen
(Status)
DSGV je skupnost dijakov Gimnazije Vič, ki deluje v okviru Gimnazije Vič, Ljubljana.
DSGV je članica Dijaške skupnosti Ljubljana - DSL in Dijaške organizacije Slovenije - DOS
ter z njima sodeluje.
DSGV deluje v skaldu z zakoni in pravilniki, ki urejajo delovanje Gimnazije Vič, Ljubljana.

5. člen
(Simboli)
Simbol DSGV je stilizirana spirala skupaj s pripisom »Dijaška skupnost Gimnazije Vič«. Ta
simbol se uporablja tudi na žigu DSGV.

6. člen
(Financiranje)
Stroški delovanja DSGV se pokrivajo iz sredstev:
• dohodki od dejavnosti DSGV,
• prispevki donatorjev,
• sponzorskimi sredstvi,
• prostovoljnih prispevkov,
• šolskega sklada Gimnazije Vič,
• s sredstvi MRS.. za delovanje šole,
• iz drugih virov.
II. ORGANIZACIJA DELOVANJA

7. člen
(Javnost delovanja)

Javnost delovanja DSGV se zagotavlja z objavami na oglasni deski dijaške skupnosti, z
okrožnicami, na spletnih straneh Gimnazije Vič ter z zapisniki s sej DSGV.

8.člen
(Način delovanja)
DSGV deluje na ravni oddelkov in šole.

9. člen
(Predstavniki oddelčnih skupnosti)
Oddelčna skupnosti na začetku šolskega leta izvoli dva predstavnika, ki zastopata interese
oddelka na ravni šole. *Dijake oddelka praviloma predstavljajo dijaki, ki nimajo vzgojnih
ukrepov. Oddelčna skupnost lahko svoja predstavnika med šolskim letom iz objektivnih
razlogov zamenja.

10. člen
(Organiziranost na ravni šole)
Cilje DSGV uresničujejo člani preko:
• parlamenta DSGV
• projektnih skupin (kulturno-umetniška, šport, zabava, izobraževanje, .)

11. člen
(Sestava parlamenta)
Parlament sestavljajo izvoljeni predstavniki oddelčnih skupnosti.

11a. člen
(Naloge parlamenta)
Parlament opravlja naslednje naloge:
o sprejema dnevni red sej,
o obravnava predloge posameznih dijakov ali oddelčnih skupnosti ter sprejema
program dela DSGV,
o razpravlja o delu in poročilih predsedstva in projektnih skupin DSGV,
o predlaga in potrjuje spremembe statuta DSGV,
o potrjuje projektne skupine DSGV,
o z glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane predsedstva DSGV.

11b. člen
(Delovanje)
Sestanki parlamenta so redni in jih sklicuje predsedstvo enkrat na mesec, praviloma izven
pouka, in so obvezni za vse člane parlamenta DSGV.op.??
Člani DSGV, ki niso izvoljeni predstavniki razrednih skupnosti se sestanka udeležijo takrat,
kadar predstavljajo lastne predloge za delo DSGV, predstavljajo poročila o opravljenih
nalogah, oziroma če v času sestanka nimajo pouka.
Izredni sestanek parlamenta se skliče na pobudo vodstva šole ali tretjine članov parlamenta.
Obravnava samo temo za katero je sklican.
Sklic sestanka parlamenta mora biti objavljen z dnevnim redom, za katerega je sklican.
Parlament je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.
Kadar parlament sklepa o članih predsedstva DSGV (npr.:volitve), statutu ali programu dela,
se v primeru nesklepčnosti, seja preloži.
Večina glasov se doseže kadar več kot polovica navzočih članov glasuje za predlog. V
primeru neodločenega izida glasovanja, se glasovanje ponovi.
Parlament na prvi redni seji sprejme letni delovni načrt, ki ga sestavljata vsebinski in finančni
del. Na zadnji redni seji v tekočem šolskem letu sprejme poročilo o ralizaciji načrtovanega
programa, porabljenih finančnih sredstvih ter osnutku programa za naslednje šolsko leto.
O delu DSGV se vodi zapisnik.
Za zapisnik skrbi tajnik, ki ga izvoli parlament.

12. člen
(Vodenje parlamenta)
Parlament DSGV vodi predsedstvo DSGV.

13. člen
(Sestava predsedstva)
Predsedstvo sestavljajo:
• predsednik,
• namestnik predsednika,

•
•
•

tajnik
blagajnik,
po en predstavnik vsakega letnika.

13a. člen
(Volitve)
Kandidate za predsednika predlagajo člani DSGV.
Kandidat/i pripravijo predlog programa dela DSGV in ga javno predstavijo.
Predsednika DSGV volijo vsi člani DSGV na začetku šolskega leta z navadno večino. Volitve
so veljavne v primeru, da voli več kot polovica članov DSGV. Mandat dobi kandidat, ki dobi
največ glasov.
Volitve potekajo v šoli in so tajne. Volitve morajo biti opravljene do konca oktobra v šolskem
letu.
Če sta bila predsednik in podpredsednik DSGV izvoljena s strani oddelčne skupnosti za člana
parlamenta, izvoli oddelčna skupnost dva druga predstavnika za parlament DSGV.
Mandat predsednika DSGV traja eno leto oz. do naslednjih volitev in se lahko ponovi.
Mandat se lahko predčasno konča iz objektivnih osebnih razlogov.
V primeru neopravljanja dolžnosti lahko predsednika na predlog DSGV ali vodstva šole
odstavi parlament DSGV.

13b. člen
(Volitve ostalih članov predsedstva)
Namestnika predsednika, tajnika in blagajnika predlaga in voli parlament po izvolitvi
predsednika, na prvem sestanku parlamenta DSGV.
Predstavnike letnikov volijo predstavniki oddelkov vsakega od štirih letnikov na isti seji.
Vsi mandati trajajo eno šolsko leto in se lahko večkrat zaporedoma ponovijo. Vsi mandati se
lahko predčasno končajo iz objektivnih razlogov.

13c. člen
(Naloge predsedstva)
Dolžnosti predsednika DSGV so:
o deluje v interesu vseh članov DSGV
o sodeluje z vodstvom šole
o vodi predsedstvo DSGV
o sklicuje seje parlamenta DSGV,
o vodi seje parlamenta DSGV ter preverja prisotnosti in sklepčnosti na sejah
DSGV,
o zastopa DSGV v Svetu šole, v DSL IN DOS,
o opravlja tudi druge naloge za katere ga pooblasti parlament.
Dolžnosti podpredsednika DSGV so:
o nadomeščanje predsednika v primeru njegove odsotnosti,
o opravlja tudi druge naloge za katere ga pooblasti predsedstvo DSGV ali
parlament
o zastopa DSGV v Svetu šole.
Dolžnosti tajnika DSGV so:
o vodi zapisnike sej DSGV,
o skrbi za vodenje arhiva DSGV,
o opravlja druge naloge za katere ga pooblasti predsedstvo DSGV ali parlament.
Dolžnosti blagajnika DSGV so:
o vodi evidenco o finančnem stanju DSGV,

parlamentu poroča o finančnem stanju DSGV.
Dolžnosti predstavnikov letnikov:
• zastopajo interese posameznih letnikov.
o

14. člen
(projektne skupine)
Za izvajanje posameznih projektov DSGV oblikuje parlament DSGV projektno skupino z
vodjem. člane izbere vodja projektne skupine.

14a. člen
(naloge projektnih skupin)
Projektna skupina je dolžna poiskati mentorja med profesorji na Gimnaziji Vič. Projektna
skupina pripravi skupaj z mentorjem izvedbeni in finančni načrt za projekt za katerega je bila
osnovana, projekt izvede in pripravi poročilo.
O načrtu, poteku in izvedbi poroča parlamentu DSGV.
III. KONČNE DOLOČBE

15. člen
(Sprejem statuta)
Statut sprejme ali spremeni parlament DSGV z dvotretjinsko večino.
Ta statut bo veljaven, ko ga potrdi parlament DSGV in podpiše ravnatelj/ica Gimanzije Vič.

Predsednik DSGV

Ravnateljica

