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GSKŠ RUŠE – skupnost dijakov 

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja 
kemijska šola Ruše št. 01403-17/2010/18 in s 47. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (UL 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) je na 
predlog ravnatelja GSKŠ Ruše odbor skupnosti dijakov GSKŠ Ruše 5. 3. 2019 sprejel 

 
POSLOVNIK  

o volitvah predstavnika dijakov v Svet šole GSKŠ Ruše 
 

1. člen 
Pravice in dolžnosti predstavnika dijakov v Svetu šole GSKŠ Ruše 
 
Predstavnik dijakov v Svetu šole je predstavnik dijakov v najvišjem organu šole z glasovalno pravico. 
Predstavnik dijakov se udeležuje sej Sveta šole in deluje v skladu z veljavnimi pravili. 
 
Predstavnik dijakov v Svetu šole ima vse pravice in dolžnosti v skladu z veljavno zakonodajo, sklepom 
o ustanovitvi šole ter drugimi veljavnimi pravili. 
 
 

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

3. člen 
Volitve predstavnikov dijakov v svetu šole 
 
Na osnovi 46. in 47. člena veljavnega Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja se 
izvedejo volitve predstavnikov dijakov v Svet šole GSKŠ Ruše.  
 
Dijaki imajo v Svetu šole, skladno z veljavnim sklepom o ustanovitvi zavoda,  dva predstavnika, ki sta 
izvoljena neposredno na tajnih volitvah. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Pravico voliti in 
biti izvoljen v Svet šole imajo vsi dijaki oz. člani Skupnosti dijakov GSKŠ Ruše.  
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GSKŠ RUŠE – skupnost dijakov 

 
Na osnovi poziva Sveta šole ali ravnatelja oz.  v skladu z veljavnimi predpisi odbor Skupnosti dijakov 
ob pomoči vodstva šole sprejme sklep o razpisu volitev v Svet šole in v njem določi roke za izvedbo 
posameznih aktivnosti za izvedbo volitev ter imenuje volilno komisijo. Volilna komisija šteje najmanj 
6 članov - predstavnikov dijakov, pri čemer so na volišču prisotni vsaj trije. Člani volilne komisije ne 
morejo kandidirati. Član volilne komisije je lahko tudi mentor dijaške skupnosti ali drug strokovni 
delavec šole. Strokovno oz. izvedbeno podporo nudi vodstvo šole. 
 
Volilna komisija, ob pomoči vodstva šole, pred volitvami pripravi volilni imenik (seznam vpisanih 
dijakov na GSKŠ Ruše), ter kandidacijski obrazec (obrazec za prijavo kandidata z izjavo soglasja in 
predlagatelji) in izvede volilne postopke.  
 
S postopkom, roki za izvedbo aktivnosti aktivnostmi in datumom ter krajem izvedbe volitev se obvesti 
volilne upravičence (okrožnica, objava na šoli, spletni strani). Predlogi kandidatov se podajo 
najkasneje v roku navedenem v razpisu volitev oz. volilnem postopku. 
 
Kandidate za predstavnike dijakov v Svet šole lahko predlagajo dijaki neposredno: s sklepom odbora 
Skupnosti dijakov ali sklepom posameznih razredov oz. oddelčnih skupnosti (sestanek oddelčne 
skupnosti na razredni uri oddelka) ali skupina dijakov predlagateljev, ki obsega 20 vpisanih dijakov 
šole (podpisi). Kandidati morajo podpisati izjavo o kandidiranju. Kandidatura se odda na 
pripravljenem obrazcu. 
 
Volilna komisija najkasneje 2 dni pred datumom volitev objavi kandidatno listo in določi volišče ter 
čas volitev (kot objava šteje okrožnica ali objava na oglasni deski skupnosti dijakov). Na termin volitev 
člani Skupnosti dijakov neposredno in tajno volijo. 
 
Volitve predstavnikov dijakov v Svet šole so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih 
upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov. Če se volitev udeleži manj kot 
polovica volilnih upravičencev, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki 
dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo. Če imata dva ali več kandidatov 
enako število glasov, se med njimi izbere enega kandidata z žrebom. Žrebanje izvede volilna komisija, 
ki določi tudi način žrebanja in ugotavlja izid.  
 
Volilna komisija na dan zaključka volitev ugotovi rezultate volitev in objavi zapisnik z rezultati volitev 
(oglasna deska ali okrožnica šole). Najkasneje v 7 dneh po opravljenih volitvah volilna komisija izdela 
še poročilo, ki ga predloži predsedniku Sveta šole in ravnatelju šole. 
 
 

4. člen 
Veljavnost, končne določbe, obrazci 
 
Poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na odboru skupnosti dijakov GSKŠ Ruše. Spremembe 
poslovnika, na osnovi podanih predlogov oz. ob spremembi veljavnih pravil sprejme odbor skupnosti 
dijakov  skladno veljavnimi predpisi. 
 
S poslovnikom se predvidi sledeče osnutke obrazcev: RAZPIS, KANDIDACIJSKI OBRAZEC. 
 
 GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE   Ruše, 5. 3. 2019 
 
Skupnost dijakov – predsednik          Ravnatelj GSKŠ Ruše 
 
__________________________   ________________________   
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