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Na podlagi 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nad. ZOVFI) je na 
odziv dopisa predsednika Sveta zavoda Franca Kamenika z dne 12. 3. 2021 (štev.: 900-1/2021), 
posredovanega mentorici Dijaške skupnosti VEGOVA Ljubljana (v nad. DSV) 17. 3. 2021, ki navaja dve 
zakonski podlagi, in sicer 46. člen ZOVFI ter 7. in 14. člen Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana (krajše ime: 
VEGOVA Ljubljana) Dijaška skupnost Vegove sprejela 

 
 
Poslovnik o volitvah predstavnikov dijakov v Svet zavoda VEGOVE 

Ljubljana 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se določa postopek volitev članov (predstavnikov dijakov v Svet zavoda), 
določa volilni organ, določa kandidacijski postopek, postopek izvedbe glasovanja in 
ugotavljanja rezultatov glasovanja, določa način in pogoje prenehanja članstva v Svetu 
zavoda, določa postopek in način razrešitve člana Sveta zavoda ter določa varstvo volilne 
pravice.  

 
II. VOLILNA KOMISIJA 

 

2. člen 
 
Postopek volitev in razrešitev članov Sveta zavoda vodi volilna komisija, ki ima mandat eno 
šolsko leto. 

 
3. člen 

 
Volilno komisijo sestavljata dva dijaka dijaške skupnosti (praviloma predsednik in 
podpredsednik) ter njihov mentor. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za člane Sveta 
zavoda. Članstvo v volilni komisiji je prostovoljno. Volilna komisija določi tudi predsednika 
volilne komisije.  
 

4. člen 
 
Volilna komisija:  

– skrbi za zakonitost volitev članov Sveta zavoda,  

– ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane Sveta zavoda v skladu s tem pravilnikom 
in jih objavi,  

– skrbi za urejenost volišča,  

– določa seznam volivcev,  

– vodi volitve na volišču,  

– ugotavlja rezultate izida glasovanja na volišču in razglaša, kateri kandidati so izvoljeni 
v Svet zavoda,  

– vodi neposredno tehnično delo, povezano z volitvami,  

– opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.  
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III. VOLILNA PRAVICA 

 

5. člen 
 
Pravico voliti člane Sveta zavoda imajo vsi dijaki Vegove, ki imajo na dan razpisa volitev status 
dijaka – aktivna volilna pravica.  
 

 
IV. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

 

6. člen 
 
Pravico predlagati kandidate za člane Sveta zavoda ima vsak dijak sam. Predloge kandidatov 
je potrebno predložiti volilni komisiji v pisni obliki v 4 dneh od dneva objave razpisa volitev.  
 
Kandidati pripravijo krajšo predstavitev in se dijakom na sestanku javno predstavijo.  
 
Če je v državi razglašeno epidemiološko ali podobno stanje, kandidati svoje predstavitve v 
pisni obliki pošljejo mentorju DSV.  
 

 
V. IZVEDBA GLASOVANJA 

 

7. člen 
 
Volilna komisija obvesti volivce o dnevu volitev in o volišču prek spletne strani šole in e-pošte. 
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.  

 
8. člen 

 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane Sveta zavoda. 
Na glasovnici mora biti pred seznamom kandidatov navedeno navodilo, kako se glasuje. 
 
Če je v državi razglašeno epidemiološko ali podobno stanje, ki ne omogoča izvedbe volitev ob 
fizični prisotnosti volilnih upravičencev, se te opravijo na način, da se izvedejo prek spleta: vsi 
volilni upravičenci prejmejo obvestilo o volitvah po e-pošti, glasujejo pa prek spletne 
glasovnice, dostopne na spletni strani šole (vsak volilni upravičenec lahko glasuje le enkrat).   
 

9. člen 
 
Voli se tako, da se izbere zaporedna številka pred imenom tistega kandidata za člana Sveta 
zavoda, za katerega volilni upravičenec želi glasovati. 

 
 

10. člen 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov za člane 
sveta zavoda kot le dva.  
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11. člen 
 

O delu volilne komisije pri glasovanju in poteku volitev se sestavi zapisnik. Ko poteče čas 
volitev, ki ga določi volilna komisija, začne volilna komisija takoj šteti glasove. O delu volilne 
komisije se sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:  
 

– dan, čas in kraj volitev,  

– sestava volilne komisije,  

– število volilnih upravičencev,  

– število oddanih veljavnih glasovnic,  

– število neveljavnih glasovnic,  

– število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat.  

 
V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe predstavnikov kandidatov. Zapisnik podpišejo 
vsi člani volilne komisije. Skupaj z volilnim gradivom se zapisnik vloži v zapečateno kuverto.  

 
12. člen 

 
Volitve  predstavnikov  dijakov v Svet zavoda so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje število glasov. Če se volitev 
udeleži manj kot polovica volilnih upravičencev, se volitve ponovijo. Ob ponovljenih volitvah so 
izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.  

 
 

13. člen 
 

Volilna komisija na podlagi zapisnika pripravi rezultate volitev članov Sveta zavoda. Poročilo 
podpiše predsednik volilne komisije in se ga javno objavi na spletni strani šole. Najkasneje v 3 
delovnih dneh po opravljenih volitvah volilna komisija zapisnik izvedbe volitev predloži 
predsedniku Sveta zavoda in ravnatelju šole, v vednost pa pošlje tajništvu šole. 

 
14. člen 

 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane Sveta zavoda, kot je z aktom o ustanovitvi določenih 
predstavnikov dijakov v Svetu zavoda (tj. na Vegovi Ljubljana dva dijaka, od tega 1 dijak 
strokovne šole in 1 dijak gimnazije), in sicer tisti, ki so v posamezni glasovalni enoti prejeli 
največje število glasov. Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, o dokončnem 
izidu volitev glasujejo predstavniki dijakov posameznih oddelkov na sestanku DSV. 

 
 
 

VI. NAČIN IN POGOJI PRENEHANJA ČLANSTVA 

 
15. člen 

 
Skupnost dijakov izvoli predstavnika dijakov v Svet zavoda za mandatno dobo štirih (4) let. 
Mandat predstavnikov dijakov v Svetu zavoda začne teči dan po izteku oz. prenehanju 
mandata predhodnim predstavnikom dijakov v Svetu zavoda. 
 
Predstavniku dijakov v Svetu zavoda mandat poteče s prenehanjem statusa dijaka na šoli ali 
ko se izteče mandat Svetu zavoda. Mandat predstavnika dijakov v Svetu zavoda pred iztekom 
mandatne dobe, za katero je izvoljen, preneha: 
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– z razrešitvijo, 
– z odstopom, 
– z izgubo statusa dijaka Vegove Ljubljana. 

 
Predstavnik dijakov v Svetu zavoda je razrešen v primeru, če se ne udeležuje sestankov ali 
ne obvešča dijakov o delu Sveta zavoda, če prejme strožji vzgojni ukrep ali če kako drugače 
škoduje ugledu DSV.  
 
Postopek za razrešitev predstavnika dijakov v Svetu zavoda se lahko sproži na pisno pobudo:  

– 10 % predstavnikov dijakov DSV, 
– mentorja DSV ali 
– predsednika DSV. 

 
Razrešitev predsednika DSV se lahko sproži na pisno pobudo: 

– 10 % predstavnikov dijakov DSV ali  
– mentorja DSV.  

 
O razrešitvi dijaka člana DSV s tajnim glasovanjem odločajo vsi predstavniki DSV. Predstavnik 
je razrešen, če za njegovo razrešitev glasuje vsaj 2/3 dijakov predstavnikov DSV. 
 
V primeru odstopa dijak poda pisno odstopno izjavo mentorju DSV. 
 
Najkasneje v 15 dneh od razrešitve dijaka člana v DSV ali njegovega odstopa se izvedejo 
nadomestne volitve. 
 
Če mandat predstavnika dijakov preneha pred iztekom mandata, se izvede nadomestne 
volitve. Predstavnik dijakov, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah, opravlja funkcijo člana 
Sveta zavoda do konca aktualnega mandata. 

 
16. člen 

 
Poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na Dijaški skupnosti Vegove. DSV je poslovnik 
sprejela na sestanku predstavnikov DSV 19. 4. 2021. 
 
 
Zapisal: podpredsednik Dijaške skupnosti  
VEGOVE Ljubljana 
Nejc Kraševec 
 
Zelše, 9. 4. 2021  

 
Predsednik Dijaške skupnosti  
VEGOVE Ljubljana  
Jakob Lavrič 
 
 
 

 


