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Gimnazija Novo mesto 

Na podlagi 47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 29. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) so dijaški 
predstavniki Gimnazije Novo mesto, 10. 5. 2022, sprejeli pravilnik o volitvah svojih 
predstavnikov v svet zavoda, kot sledi v nadaljevanju. Pravilnik je priloga Statuta Dijaške 
organizacije Gimnazije Novo mesto (v nadaljevanju DOG). 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se določa postopek volitev članov – predstavnikov dijakov v Svet zavoda 
Gimnazije Novo mesto (v nadaljevanju 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. RAZPIS VOLITEV 

 
2. člen 

Sklep o razpisu rednih volitev v svet zavoda sprejme svet šole in v njem določi roke za izvedbo 
posameznih aktivnosti.  
 
Sklep o razpisu volitev nadomestnih članov – predstavnikov dijakov v svetu zavoda izda 
ravnateljica Gimnazije Novo mesto, in sicer po pisnem pozivu predsednika sveta šole, v 
katerem je ugotovljeno, da je enemu ali obema članoma – predstavnikoma dijakov v svetu 
zavoda potekel mandat. Ravnateljica DOG pozove, da v 30 dneh izpeljejo postopek izvolitve 
nadomestnega člana oz. nadomestnih članov. 
 
Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na 
redne volitve.  
 

III. VOLILNA KOMISIJA 

 
3. člen 

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

4. člen 
Volilno komisijo imenuje ravnateljica Gimnazije Novo mesto. Sestavljajo jo dva naključna 
dijaka ter en naključen učitelj: predsednik volilne komisije. Vsakemu članu se posamično določi 
njegov namestnik. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane 
sveta zavoda. Članstvo v volilni komisiji je prostovoljno in se potrdi s podpisanim obrazcem, ki 
je priloga tega pravilnika.  
 
 

5. člen 
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Volilna komisija:  

 skrbi za zakonitost volitev članov – predstavnikov dijakov sveta zavoda,  

 ugotavlja, ali so predlogi kandidatov dijakov za člane sveta v skladu s tem pravilnikom, 
in jih objavi,  

 skrbi za urejenost volišča,  

 določa in potrdi ter objavi volilni imenik,  

 vodi volitve na volišču,  

 ugotavlja rezultate izida glasovanja na volišču in razglaša, kdo od kandidatov je izvoljen 
v svet zavoda,  

 vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,  

 vodi zapisnik sestankov in glasovanja ter 

 opravlja druge naloge, ki so določene s tem pravilnikom.  
 

IV. VOLILNA PRAVICA 

 
6. člen 

Pravico voliti člane – predstavnike dijakov v svetu zavoda imajo vsi dijaki Gimnazije Novo 
mesto, ki imajo na dan razpisa volitev status dijaka – aktivna volilna pravica –, ne glede na to, 
ali se izobražujejo redno ali izredno.   
 

V. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

 
7. člen 

Pravico predlagati kandidate, predstavnike dijakov v svetu zavoda, ima vsak dijak sam. 
Predlagani kandidat potrdi kandidaturo s podpisom obrazca, ki je priloga tega pravilnika. 
Predloge kandidatov se zbira v tajništvu šole v zaprti kuverti. Pred sejo DOG jih v tajništvu šole 
prevzame mentor DOG in jih prinese na sejo DOG. 
DOG iz vseh s podpisom potrjenih predlogov oblikuje listo kandidatov, ki jo predloži volilni 
komisiji najkasneje v 14-ih dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev.  
 
 

8. člen 
DOG se lahko odloči, da se kandidati za predstavnika v svetu šole predstavijo vsem dijakom 
Gimnazije Novo mesto. V tem primeru zaprosijo ravnateljico, da določi datum in prostor 
predstavitve, ki mora biti izvedena vsaj 1 dan pred izvedbo volitev. 
 

9. člen 
Predstavnike dijakov v svetu zavoda izvolijo dijaki na neposrednih in tajnih volitvah z liste 
kandidatov, ki jo oblikuje DOG ter potrdi imenovana volilna komisija.  
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VI. IZVEDBA GLASOVANJA 

 
10. člen 

Volilna komisija obvesti volivce o dnevu volitev in o volišču. Volitve morajo biti organizirane 
tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.  
 

11. člen 
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov. Na glasovnici mora biti pred seznamom kandidatov navedeno navodilo, kako se 
glasuje.  
 

12. člen 
Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata za člana sveta zavoda, 
za katerega volivec glasuje.  
 

13. člen 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, s katere ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta 
neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, kadar volivec glasuje za več kandidatov z liste 
kandidatov ali kandidata/-e dopiše sam.  
 

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

 dan, čas in kraj volitev,  

 sestava volilne komisije,  

 število volilnih upravičencev,  

 število oddanih glasovnic,  

 število neveljavnih glasovnic,  

 število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat.  
 
V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe volilne komisije. Zapisnik podpišejo vsi člani 
volilne komisije, predsednik volilne komisije pa ga skupaj z volilnim gradivom vloži v 
zapečateno kuverto.  
 

15. člen 
Volilna komisija na podlagi zapisnika pripravi rezultate volitev članov – predstavnikov dijakov 
v svetu zavoda. Poročilo podpiše predsednik volilne komisije in ga javno objavi na oglasni deski 
pred zbornico šole.  
 

16. člen 
Izvoljenih je toliko kandidatov – predstavnikov dijakov – za člane sveta zavoda, kot je z aktom 
o ustanovitvi določenih predstavnikov dijakov v svetu zavoda, in sicer dva predstavnika 
dijakov. Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov za 
člana sveta zavoda dobilo enako število glasov, se med njimi izbere enega kandidata z žrebom. 
Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi način žrebanja in ugotovi izid.  

VII. PRENEHANJE MANDATA IN POSTOPEK RAZREŠITVE ČLANOV 
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17. člen 

Članu predstavniku dijakov v svetu zavoda preneha mandat s prenehanjem statusa dijaka. Svet 
šole na podlagi sklepa DOG o prenehanju statusa predstavniku/-oma dijakov v svetu zavoda 
sprejme ugotovitveni sklep, da je članu mandat v svetu prenehal in dan prenehanja. 
Ravnateljica šole na podlagi slednjega sklepa razpiše volitve nadomestnega člana oz. 
nadomestnih članov.  

 
18. člen 

Dijaki lahko v času mandata razrešijo svoja predstavnika v svetu zavoda, če ta pri odločanju 
kršita predpise ali ne izpolnjujeta obveznosti člana sveta. Postopek razrešitve se začne, ko svet 
zavoda dobi pisni predlog za razrešitev posameznega člana, ki ga s podpisom podpira vsaj 10 
% vseh volilnih upravičencev v volilnem telesu. O razlogih za razrešitev mora biti član 
seznanjen pred začetkom postopka razrešitve. Če član sveta, za katerega se predlaga 
razrešitev, odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi, se izpelje le postopek volitev 
nadomestnega člana. Predlagatelji za razrešitev morajo sočasno predlagati najmanj enega 
kandidata za nadomestnega člana sveta šole. Glasovanje o razrešitvi in volitve nadomestnega 
člana se skličeta na isti dan. Volitve nadomestnega člana se izvedejo, ko volilna komisija 
ugotovi, da je prejšnji član razrešen s potrebno večino glasov. Član sveta je razrešen, če je za 
razrešitev glasovala večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja o razrešitvi. V 
nasprotnem primeru član nadaljuje z mandatom. Razrešenemu članu preneha mandat, 
nadomestnemu pa prične teči z dnem, ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o 
volilnem izidu za razrešitev in izvolitev nadomestnega člana.   
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, ko ga z dvotretjinsko večino prisotnih predsednikov oddelčnih 
skupnosti potrdi predsedstvo DOG.   

 
20. člen 

Spremembo tega pravilnika sprejme predsedstvo DOG z dvotretjinsko večino prisotnih 
predsednikov oddelčnih skupnosti.   
 

21. člen 
Za razlago in tolmačenje tega pravilnika je pristojen predsednik DOG po predhodnem 
posvetovanju z mentorjem DOG.    
 

 

Nina Plankar Hodžič                                                Blaž Zabret  

predsednica DOG        mentor DOG 

 

Priloge: 

- Potrdilo članstva v volilni komisiji 

- Potrdilo kandidature za dijaka  
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IZJAVA 

 
 

Spodaj podpisani/-a 

__________________________________________________ (ime in priimek),  

rojen/-a ______________________________________ (datum in kraj),  

izjavljam, da sprejmem članstvo v volilni komisiji za volitve članov 

predstavnikov dijakov Gimnazije Novo mesto v Svet zavoda Gimnazije Novo 

mesto. 

 
 
 
 
 
Kraj in datum__________________________ 
 
Podpis: 
 
_______________________________ 
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IZJAVA 
 
 

Spodaj podpisani/-a 

__________________________________________________ (ime in priimek),  

rojen/-a ______________________________________ (datum in kraj),  

dijak/-inja oddelka _______,  

izjavljam, da sprejmem kandidaturo za predstavnika dijakov Gimnazije Novo 

mesto, v Svet zavoda Gimnazije Novo mesto. 

 
 
 
 
 
Kraj in datum__________________________ 
 
Podpis: 
 
_______________________________ 
 


