
Na podlagi 46., 47. in 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; 

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 in 49/16 – popr.) in Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovne šole Rogaška Slatina (Uradni list Republike Slovenije, št. 

43/1996) je Svet zavoda JVIZ I. osnovne šole Rogaška Slatina na svoji 12. redni seji, dne 20. 1. 2021 

sprejel: 

 

PRAVILNIK O 

VOLITVAH ČLANOV V SVET JVIZ I. OSNOVNE ŠOLE ROGAŠKA SLATINA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Vsebina pravilnika 

S tem pravilnikom se določajo postopek volitev članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda JVIZ I. 

osnovne šole Rogaška Slatina (v nadaljevanju: svet zavoda), volilni organ, kandidacijski postopek, 

postopek izvedbe glasovanja in ugotavljanja rezultatov glasovanja ter varstvo volilne pravice.  

 

2. člen 

Sestava in pristojnosti sveta 

Zavod upravlja svet zavoda. Svet javne šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev in trije predstavniki sveta staršev.  

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine ustanoviteljice. Predstavnike pedagoških in 

drugih strokovnih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in 

na način, ki ga določata zakon in ta pravilnik, predstavnike staršev volijo predstavniki sveta staršev. 

 

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posameznih skupin, pristojnosti in način dela so 

določeni s statutom zavoda. Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov. Svet se lahko konstituira, 

ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. 

 

Svet javne šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt 

in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi 

nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 

odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, 

obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni 



sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in 

aktom o ustanovitvi. 

 

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javne šole v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja 

delovna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Rok za vložitev pritožbe je osem 

dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno 

varstvo. Svet javne šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe. 

 

3. člen 

Volitve članov 

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 

Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. 

 

Delavci javne šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno. Postopek izvolitve predstavnikov 

delavcev v svet javne šole določa akt o ustanovitvi. 

 

Za predsednika sveta in namestnika predsednika člani sveta na konstitutivni seji izvolijo enega izmed 

članov. Predsednik sveta je, praviloma, strokovni delavec zavoda.  

 

Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole oziroma le-ta ne 

odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim 

sodiščem. Delavec lahko uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, 

ki ureja delovna razmerja. 

 

V zvezi s postopkom izvolitve članov sveta so v aktu o ustanovitvi določeni roki, v katerih morajo biti 

opravljena posamezna dejanja (razpis volitev, sestava kandidacijskih list), določeno je tudi, kdo 

imenuje organ, ki vodi volitve, kdo lahko voli in je voljen, kdaj so volitve veljavne, predčasno 

prenehanje mandata in nadomestitev članov, ki jim je predčasno prenehal mandat, ter varstvo volilne 

pravice. Vsak delavec ima pravico oddati svoj glas za toliko kandidatov, kolikor ima organizacijska enota 

predstavnikov v svetu. 

 

II. ZAČETEK POSTOPKA VOLITEV 

4. člen 

Razpis volitev članov v svet zavoda 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 

dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu 



zavoda. S sklepom o razpisu volitev morajo biti določeni dan volitev, volilno mesto in število članov 

sveta, ki se volijo, ter možnost izvedbe predčasnih volitev za delavce, ki bi bili na dan izvedbe glasovanja 

odsotni. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. Sklep o razpisu volitev predstavnikov 

delavcev v svet zavoda (v nadaljevanju besedila: članov sveta) sprejme svet zavoda. 

 

Na podlagi sklepa o začetku postopka za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda predsednik 

sveta zavoda pisno zaprosi ustanovitelja in svet staršev, da najpozneje v 75 dneh pisno sporočita imena 

svojih predstavnikov za svet zavoda v naslednjem mandatu. 

 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija. 

 

III. VOLILNA KOMISIJA 

5. člen 

Mandat, sestava, sklepčnost, nadzor in naloge volilne komisije 

Postopek volitev članov sveta zavoda vodi volilna komisija (pripravi kandidatno listo, glasovnice …). 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član 

volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in 

mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let. Predsedniku in vsakemu 

članu se določi poimensko njegov namestnik. Članstvo v volilni komisiji je prostovoljno. Člani volilne 

komisije in njihovi namestniki morajo pisno pristati na članstvo v volilni komisiji pred sprejemom sklepa 

o razpisu volitev. 

 

Volilna komisija je sklepčna, če sta navzoči dve tretjini članov volilne komisije oziroma namestniki 

članov, ki so odsotni. V primeru odsotnosti posameznega člana volilne komisije lahko člana komisije 

nadomešča vsak namestnik, predsednika pa zgolj njegov namestnik.  

 

Pri delu volilne komisije so lahko navzoči tudi predstavniki predlagateljev kandidatov za člane sveta 

zavoda in pooblaščeni predstavnik reprezentativnega sindikata delavcev. 

 

Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev članov sveta zavoda, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za 

člane sveta zavoda v skladu s tem pravilnikom, objavi pravilnik, skrbi za urejenost volišča, določa 

seznam volilcev, 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, opravlja druge 

naloge, ki jih določa ta pravilnik. 

 

 



IV. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

6. člen  

Predlaganje kandidatov in predložitev kandidatur 

Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo: 

– vsi delavci zavoda z aktivno volilno pravico, 

– vsak reprezentativni sindikat v zavodu. 

Praviloma je med predlaganimi kandidati en predstavnik delavcev iz skupnih služb (računovodja, tajnik, 

hišnik, kuhar, snažilec …). 

 

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa 

volitev, morajo biti pisni. Vsak lahko predlaga največ 5 predstavnikov. Predlogom kandidatov za člane 

sveta zavoda je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta oz. podpis 

pooblaščenega predstavnika reprezentativnih sindikatov. Predlogu kandidatov za člane sveta morajo 

biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. Kandidati za predstavnike delavcev 

v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.  

 

7. člen 

Preverjanje pravilnosti in odprava pomanjkljivosti kandidatur 

Ko volilna komisija prejme predloge kandidatov za člane sveta zavoda, v treh dneh preveri, če so 

pripravljeni v skladu s tem pravilnikom in če so bili pravočasno vloženi. 

 

Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posameznih predlogov kandidatov za člane sveta 

zavoda, zahteva od predlagateljev, da jih v treh dneh odpravijo. Če so predlogi vloženi na podlagi 

zbranih podpisov, se zahteva javno objavi v zavodu, rok za odpravo pomanjkljivosti pa začne teči z 

dnem javne objave. Če volilna komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti ali da je predlog 

kandidatov za člane sveta zavoda vložen prepozno, le-tega zavrže. 

 

8. člen 

Manjše število kandidatov 

Če je kandidatov za člane sveta zavoda manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to takoj javno objaviti. 

Volilna komisija določi rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta zavoda, ki ne sme biti daljši 

od sedmih dni in začne teči z dnem objave. 

 

Volilna komisija pomanjkljive in prepozno vložene predloge kandidatov za člane sveta zavoda iz 

predhodnega odstavka, zavrže. 

 



9. člen 

Pravno varstvo 

V primerih iz 7. člena in 8. člena tega pravilnika odloča volilna komisija s sklepom, zoper katerega imajo 

predlagatelji in kandidati za člane sveta zavoda, v osmih dneh od javne objave sklepa, pravico do 

pritožbe na pristojno sodišče. 

 

10. člen 

Objava kandidatne liste in ponovitev kandidacijskega postopka 

Če predlogi kandidatov za člane sveta zavoda nimajo pomanjkljivosti oziroma so bile formalne 

pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o njihovi zakonitosti in jih objavi. Sklep o 

zavrnitvi oziroma ugotovitvi skladnosti z zakonom in tem pravilnikom mora volilna komisija izdati 

najpozneje v treh dneh po tem, ko je bil predlog kandidatov za člane sveta zavoda vložen; če je bil 

predlog dan v dopolnitev, pa po poteku roka za dopolnitev. 

 

Če kandidat za člana sveta zavoda odstopi od kandidature in vloženih predlogov kandidatov za člane 

sveta zavoda ni več toliko, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki se volijo, se kandidacijski 

postopek za število manjkajočih članov sveta zavoda ponovi. 

 

V. IZVEDBA GLASOVANJA 

11. člen 

Obvestilo volilcem 

Volilna komisija obvesti volilce o dnevu volitev in volišču. 

 

12. člen 

Aktivna volilna pravica 

Pravico voliti in biti izvoljen v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.  

Ravnatelj in njegov pomočnik nimata pravice voliti članov sveta zavoda v javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu in ne moreta biti izvoljena oziroma imenovana v svet. 

 

Pravico voliti člane sveta zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki imajo na dan razpisanih volitev status 

delavca v zavodu, ne glede na obliko sklenjene pogodbe o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen 

čas ali pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas) in ne glede na število ur dela (polni delovni čas ali delovni 

čas, krajši od polnega) ter so v zavodu zaposleni nepretrgoma najmanj šest mesecev. 

 

Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. 

 



13. člen 

Glasovnice, način glasovanja in neveljavne glasovnice 

Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, 

zagotovi možnost predčasnih volitev.  

 

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima pravico enkrat glasovati. Na glasovnici se navedejo 

imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da 

se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati, in sicer največ 

5 številk. Glasovnica je veljavna tudi, če je volilec glasoval za manj kandidatov za člane sveta zavoda, 

kot jih je potrebno izvoliti.  

 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. 

Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.  

 

14. člen 

Zapisnik o delu volilne komisije 

Ko poteče čas volitev, ki je določen, začne volilna komisija takoj šteti glasove.  

 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki 

ga objavi v roku 3 dni od dneva izvedbe glasovanja. 

 

O delu volilne komisije se sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:  

- dan, čas in kraj volitev, sestava volilne komisije ter imena morebiti prisotnih predlagateljev 

kandidatov;  

- dan, čas in kraj izvedbe predčasnih volitev, če so bile izvedene, ter sestava volilne komisije, ki je vodila 

predčasne volitve ter imena morebiti prisotnih predlagateljev kandidatov; 

- število volilnih upravičencev, z ločeno navedbo števila volilnih upravičencev, ki so se udeležili 

predčasnih volitev, če so te bile izvedene; 

- število oddanih glasovnic, število neveljavnih glasovnic; 

- število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat. 

 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe predlagateljev kandidatov. Zapisnik podpišejo vsi člani 

volilne komisije. Podpisan zapisnik se skupaj z volilnim gradivom vloži v zapečateno ovojnico, ki jo 

predsednik ali namestnik predsednika volilne komisije preda tajniku zavoda.  

 



15. člen 

Izvoljeni kandidati in poročilo o rezultatu volitev 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. 

Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je 

izvoljen tisti, ki ima na dan glasovanja daljšo delovno dobo v zavodu.  

 

Volilna komisija, na podlagi zapisnika iz drugega odstavka predhodnega člena, pripravi poročilo o 

rezultatu volitev članov sveta zavoda, v katero se vpiše: sestava volilne komisije, ki je izvedla volitve; 

datum izvedbe volitev in datum predčasnih volitev, če so bile te izvedene; mesto izvedenih volitev in 

čas trajanja glasovanja in mesto ter čas trajanja predčasnih volitev, če so bile te izvedene; opis poteka 

volitev in predčasnih volitev, če so te bile izvedene; rezultat volitev: število volilcev, vpisanih v volilni 

imenik, število volilcev, ki so glasovali; število vseh glasovnic, število neveljavnih glasovnic, število 

glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat. 

 

Poročilo o rezultatu volitev podpiše predsednik volilne komisije. Poročilo se javno objavi na oglasni 

deski zavoda na dan volitev oz. v 24 urah po izteku volitev, najkasneje v treh dneh po izvedbi volitev. 

Po en izvod poročila o rezultatu volitev se vroči svetu zavoda in ravnatelju ter predstavniku kandidatov. 

 

Z razglasitvijo rezultata volitev se šteje svet zavoda za izvoljenega, pravice in obveznosti pa izvršuje od 

dneva konstitutivne seje, ko staremu svetu zavoda preneha mandat. 

 

16. člen 

Veljavnost, razveljavitev volitev in ponovne volitve 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. Če se je 

volitev udeležila polovica ali manj kot polovica delavcev, je potrebno nove volitve izvesti v roku 30 dni. 

Če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se opravijo ponovne volitve v 30 dneh po 

pravnomočnosti sklepa volilne komisije o neveljavnosti volitev. 

 

Predlagatelji kandidatov in kandidati za člane sveta lahko v primeru kršitev postopka volitev, ki so ali 

bi lahko vplivale na zakonitost in pravilnost, v osmih dneh od razglasitve rezultata, zahtevajo 

razveljavitev volitev pred pristojnim sodiščem. 

 

V primeru prenizke udeležbe volilcev in v primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena izda volilna 

komisija sklep o neveljavnosti volitev, zoper katerega je mogoča pritožba v treh dneh od dneva javne 

objave sklepa, na pristojno sodišče. 



VI. PREDČASNE VOLITVE IN VOLITVE V PRIMERU VIŠJE SILE ALI DRUGIH IZREDNIH RAZMER, 

RAZGLAŠENIH S STRANI PRISTOJNIH DRŽAVNIH ORGANOV 

17. člen  

Način izvedbe 

Volilna komisija, v skladu s sklepom o razpisu volitev, s sklepom določi dan, čas trajanja in kraj (volilno 

mesto) izvedbe predčasnih volitev oziroma volitev v primeru višje sile ali drugih izrednih razmer, 

razglašenih s strani pristojnih državnih organov. V primeru izrednih razmer se način izvedbe volitev 

prilagodi. Le-tega sprejme svet zavoda. Sklep o izvedbi se objavi na način, kot je določen za objavo 

sklepa o razpisu volitev. 

 

Predčasne volitve se lahko izvedejo največ tri dni pred datumom izvedbe volitev. Predčasne volitve oz. 

volitve v primeru višje sile izvede volilna komisija na način, kot je določen za izvedbo volitev. 

 

Oddane glasovnice predčasnih volitev ostanejo zapečatene in se preštejejo ob ugotavljanju rezultatov 

volitev, po zaključku volitev. Po končanih predčasnih volitvah volilna komisija shrani oddane glasovnice 

v zaklenjen prostor ali omaro. Skupaj z oddanimi glasovnicami se na enak način shrani volilni material 

(seznam volilcev in preostale žigosane glasovnice). Ključ prostora oziroma omare hrani predsednik 

volilne komisije. 

 

V primeru bolniške odsotnosti delavca se lahko na željo delavca glasuje na domu. Delavec mora pisno 

sporočiti, da želi glasovati na domu, najmanj tri dni pred volitvami, razen v primeru višje sile ali drugih 

izrednih razmer, razglašenih s strani pristojnih državnih organov, ko lahko to naredi v krajšem roku. 

Glasuje se lahko največ tri dni in najmanj en dan pred datumom izvedbe volitev, določenim v sklepu o 

razpisu volitev. 

 

Potek glasovanja: 

Dva člana volilne komisije vročita delavcu na domu žigosano prazno glasovnico, navodila o volitvah v 

obsegu, kot so z njimi seznanjeni drugi delavci zavoda, in prazno ovojnico. Delavec vrne glasovnico 

članoma komisije v zaprti ovojnici. Člana volilne komisije označita zaprto ovojnico z žigom zavoda, 

datumom in podpisom. Volilna komisija na volilnem imeniku obkroži številko delavca, ki je glasoval. 

 

VII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

18. člen 

Temeljne garancije 

Volilcem morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost volitev. Nihče ne sme ovirati volitev članov sveta. 

Volitve morajo biti organizirane tako, da se jih lahko udeležijo vsi delavci. 



Zavod ne sme, v zvezi z volitvami, delavcem obljubljati kakršnihkoli koristi oziroma jim ne sme groziti z 

izgubo koristi in tako vplivati na glasovanje. Delavci imajo pravico izraziti svoje mnenje o volitvah, 

volilnih organih in kandidatih za člana sveta zavoda in zato ne morejo biti disciplinsko ali kako drugače 

odgovorni. Nihče ne sme od delavca zahtevati, naj pove, kako je volil oziroma zakaj ni volil. 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Smiselna raba zakona 

V zadevah, ki niso urejene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 

sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

 

20. člen 

Začetek veljave 

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu. 

Pravilnik se objavi na oglasni deski zavoda in na spletni strani šole. 

 

 

Rog. Slatina, 20. 1. 2021       Predsednica sveta zavoda 

Daria Gorupić Juranić, prof.  

 

 


