
PRAVILNIK O VOLITVAH ČLANOV – PREDSTAVNIKOV DIJAKOV V 

SVET ZAVODA 

I. SPLOŠNE ODLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa postopek volitev člana – predstavnika 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 voli volilna komisija, ki ima 

mandat eno šolsko leto. 

3. člen 

Volilno komisijo sestavljajo trije naključni dijaki. 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. V volilni komisiji 

določijo tudi predsednika volilne komisije. 

4. člen 

Volilna komisija: 

 Skrbi za zakonitost volitev članov sveta zavoda,  

 Ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za Člane sveta 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 v zvezi z volitvami, 

 Upravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik. 

 

III. VOLILNA PRAVICA 

5. člen 

Pravico voliti Člane sveta zavoda imajo vsi dijaki SEPŠ Koper, 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 14-ih dneh od dneva objave sklepa 

o razpisu volitev. 

V. IZVEDBA GLASOVANJA 

7. člen 

Volilna komisija obvesti volivce o dnevu volitev in o volišču. 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. 

9. člen 

Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata za 

Člana sveta zavoda, za katerega 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 enega. 

11. člen 

O delu volilne komisije pri glasovanju in teku volitev se sestavi zapisnik o poteku 

volitev. 

Ko poteče čas volitev, ki je določen, 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 ter imena morebiti prisotnih predstavnikov kandidatov,  

 Število volilnih upravičencev, 

 Število oddanih glasovnic, 

 Število neveljavnih glasovnic, 

 Število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat. 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe predstavnikov kandidatov. Zapisnik 

podpišejo vsi Člani volilne komisije in se skupaj z volilnim gradivom vloži v 

zapečateno kuverto. 

 



12. 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. 

13. člen 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot je z aktom o ustanovitvi 

določenih predstavnikov dijakov v svetu zavoda, in sicer tisti, ki so v posamezni 

glasovalni enoti prejeli največ število glasov. Če je več kandidatov za Člana sveta 

zavoda dobilo enako število glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidati, ki so 

dobili enako število glasov. Drugi krog volitev se opravi v 7 dneh po javni objavi 

poročila o rezultatu volitev. 

14. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo v roku osmih dni od dneva sprejema. 

 

 

 

 

Koper, 21. 11. 2018 Nika Alandžak,  
 predsednica dijaške skupnosti 


