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STATUT 
 

DOMSKE SKUPNOSTI DIJAŠKEGA DOMA ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA 

 
 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
 

 

1.člen  

(namen) 

 

Statut Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava ureja položaj, organiziranost in 

delovanje Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava. 
 

 

2.člen  

(delovanje) 

 

Domska skupnost Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava deluje v skladu s predpisi, ki jih 

urejata Zakon o dijaških domovih in Pravilnik o bivanju v Dijaškem domu Škofijske gimnazije 

Vipava ter po smernicah Dijaške skupnosti Škofijske gimnazije Vipava. 

 

 
3.člen  

(status) 

 

Domska skupnost Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava je samostojno organizirana skupnost, 

ki deluje na ravni Dijaškega doma in v vzgojnih skupinah, lahko pa se povezuje z Dijaško skupnostjo 

Škofijske gimnazije Vipava. 

 

 
4.člen  

(simbol) 

 

Simbol Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava je lasten logotip z napisom 

Domska skupnost Dijaškega doma (DD) Škofijske gimnazije Vipava (ŠGV), Ta simbol se upodablja 

tudi na žigu Domske skupnosti DD ŠGV. 

 

 
5.člen  

(sedež) 

 

Sedež Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava je enak sedežu Dijaškega doma 

Škofijske gimnazije Vipava, kar pomeni Dijaški dom ŠGV, Grabrijanova ulica 19, 5271 Vipava. 
 

 

6.člen  

(naloge) 

 

Domska skupnost Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava sodeluje pri organizaciji domskega 

življenja in dela, obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter 

daje organom dijaškega doma svoje predloge. Trudi se za varovanje dijaških pravic in zastopa interese 

dijakinj in dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje. 
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II. UREDITEV 
 

 

7.člen 

(članstvo Domske skupnosti Dijaškega doma ŠGV) 

 
Člani Domske skupnosti so vsi redno vpisani dijaki Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava. 

 

 

8.člen 

(članstvo domskega parlamenta) 

 
Domsko skupnost zastopa domski parlament, kije tudi izvršni organ Domske skupnosti Dijaškega 

doma Škofijske gimnazije Vipava. Parlament sestavljajo predsedniki, kulturni in športni referenti vseh 

vzgojnih skupin, ki so v vzgojnih skupinah izvoljeni za enoletni mandat. 
Dijaki, ki opravljajo funkcijo Predsedstva Domske skupnosti, so hkrati predstavniki vzgojnih skupin v 

Domskem parlamentu. 

 

 
9.člen 

(naloge predstavnikov vzgojnih skupin) 

 
Predstavniki vzgojnih skupin v parlamentu so dolžni izpolnjevati naslednje naloge: 

 v vzgojni skupini po vsaki seji predstaviti zapisnik in pojasniti sklepe, sprejete na seji 

Domskega parlamenta, 
 pogovoriti se o nadaljnjih načrtih Domske skupnosti, poiskati predloge in ideje, 

 predstaviti naloge, ki sijih zada Domska skupnost, 

 predloge in sklepe iz vzgojnih skupin prenesti v pisni obliki na sejo parlamenta. 
 

 

10. člen 
(delovanje parlamenta) 

 

 
Parlament veljavno sklepa, če je na seji navzoča več kot polovica članov parlamenta. Vse odločitve, 

razen volitev in odločanja o spremembi statuta, se sprejemajo z več kot polovico glasov prisotnih 

članov. 
 

Odločitve oz. sklepi, ki jih parlament sprejme, kot tudi samo delovanje Domske skupnosti, so javni. 

Javnost delovanja se zagotavlja z objavami na oglasni deski Domske skupnosti. 
 

Parlament se sestaja na rednih in izrednih sejah, ki jih skliče predsednik domske skupnosti. Redne seje 

so najmanj enkrat mesečno. Izredno sejo skliče predsednik, če na redni seji zmanjka časa za razpravo 

oz. če se pokaže kakšna druga potreba za to. Seja traja 1 uro na mesec med prostim časom (izven 

poteka učnih ur ali drugih aktivnosti). 
 

S soglasjem predsednika parlamenta in dovoljenjem mentorja domske skupnosti se lahko seje domske 

skupnosti udeležijo dijaki, ki niso člani parlamenta. To velja v primeru, da predstavljajo določeno 

temo ali predloge, ki jih oni najbolj poznajo. 
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11.člen 

(funkcije in naloge predsedstva Domske skupnosti in parlamenta) 

 
Parlament in Domsko skupnost Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava vodi Predsedstvo 

Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava, ki ga sestavljajo: 

 predsednik, 

 tajnik, 

 varuh dijakovih pravic. 
 

Pri svojem vodenju so dolžni opravljati določene naloge in dolžnosti. 
 

Naloge predsednika: 

 deluje v interesu vseh članov domske skupnosti, 

 sodeluje z vodstvom dijaškega doma, 

 koordinira delovanje Domske skupnosti, 

 sklicuje in oblikuje seje parlamenta, 

 vodi seje parlamenta ter preverja njihovo sklepčnost, 

 opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti parlament. 
 

Naloge tajnika: 
 piše zapisnik na sejah parlamenta, 

 uredi in oblikuje zapisnik ter ga pošlje predsedniku, skrbi za arhiv zapisnikov, 

 ureja oglasno desko Domske skupnosti. 

 

Naloge varuha dijakovih pravic: 
 skrbi za upoštevanje dijakovih pravic v dijaškem domu,  

 se zavzema za dobrobit dijakov. 

 

 
12.člen  

(mentor) 

 

Domska skupnost ima tudi svojega mentorja, ki spodbuja, svetuje in pomaga predsedstvu, parlamentu 

in dijakom pri delovanju domske skupnosti. Mentorja na predlog predsedstva Domske skupnosti 

določi ravnatelj Škofijske gimnazije Vipava. 

 

 
13.člen 

(postopki volitev) 

 
Parlament vsako leto v aprilu voli predsednika, tajnika in varuha dijakovih pravic. Njihov mandat 

traja do naslednjih rednih ali izrednih volitev. Vsaka funkcija se voli posamezno, tako da se v primeru 

prenehanja mandata katerega koli od članov predsedstva iz kateregakoli razloga, naštetega v 15. členu 

tega statuta, na novo voli samo funkcijo tistega, ki mu je mandat prenehal. 
 

Za posamezne funkcije lahko vsako leto kandidirajo vsi dijaki na predlog vzgojnih skupin in 

parlamenta, in sicer: 
 za funkcijo predsednika lahko kandidirajo dijaki 2. ali 3. letnika. V primeru, da nihče izmed 

dijakov 2. in 3. letnika ne kandidira za funkcijo predsednika ali ko gre za izredne volitve, 

lahko kandidirajo tudi predstavniki 4. letnika,  

 za tajnika in varuha dijakovih pravic lahko kandidirajo dijaki 1., 2. ali 3. letnika. 
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14.člen 

(zastopnik v Svetu šole) 

 
Zastopnik dijakov v Svetu šole mora biti član parlamenta, praviloma je to predsednik parlamenta. 
 

15.člen 

(volilna pravica) 

 
Volitve se lahko izvedejo, če je prisotnih vsaj dve tretjini članov parlamenta. 
 

Kandidat je izvoljen, če prejme vsaj dve tretjini glasov vseh članov parlamenta. Če kandidat ni 

izvoljen v prvem krogu, se izvede drugi krog volitev, v katerem se glasuje o dveh kandidatih, ki sta v 

prvem krogu dobila največ glasov. Izvoljen je kandidat, ki dobi več kot polovico glasov prisotnih 

članov. 
 

Možne so tudi izredne volitve, na katerih se parlament sestane zaradi odstopa, razrešitve funkcije ali 

poteka statusa dijaka. 
 

Dijak lahko odstopi, če ne more več skrbno opravljati določene funkcije ali pa ima kakšen drug 

utemeljeni razlog. 
 

V primeru slabega ali neodgovornega ravnanja predsednika, tajnika, predstavnika v vzgojiteljskemu 

zboru ali varuha dijakovih pravic, se lahko dijaka razreši s funkcije. To lahko izvede parlament na 

pobudo dijakov ali mentorja domske skupnosti. Postopek za razrešitev funkcije je enak postopku 

volitev. 

 

 

III. KONČNE DOLOČBE 
 

 

16.člen 

(zakonitost) 

 

Glavni akt Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava je Statut Domske 

skupnosti Dijaškega doma Škofijske gimnazije Vipava. 
 

 

17.člen 

(spreminjanje statuta) 

 
Na pobudo članov parlamenta, predsedstva ali mentorja Domske skupnosti Dijaškega doma Škofijske 

gimnazije Vipava se statut lahko spremeni. Spremembo statuta mora potrditi parlament z 

dvotretjinskim številom glasov vseh članov. Statut dokončno začne veljati, ko ga podpišejo vodja 

doma, mentor in predsednik domske skupnosti. 
 

V Vipavi, 9. maja 2015 
 

 

Ivica Čermelj,         Marko Rijavec, 
vodja doma         mentor 

 
Tina Kurinčič, 

predsednik domske skupnosti 


