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PRAVILNIK DIJAŠKIH ZBOROVANJ 

1. PRAVICA DO ZBOROVANJA 
 
1.1 Pravica do dijaških zborovanj je določena z 42., 43. in 44. členom
Odloka  predsednika  republike  št.  416  iz  leta  1974  in  kasnejšimi
spremembami in dopolnitvami (12., 13. In 14. člen Zakonodajnega odloka
št. 297/1994). 
 

2. NAMEN ZBOROVANJ 
 
2.1 Dijaška  zborovanja  predstavljajo  priložnost  za  demokratično
soudeležbo  dijakov  pri  poglabljanju  šolskih  problemov  in  splošnih
problemov družbe. S tem prispevajo h kulturni in civilni rasti in razvoju
dijakov. 

 

ZAVODNA ZBOROVANJA 

3. PRAVICA DO UDELEŽBE NA ZBOROVANJU 
 
3.1 Pravico do udeležbe na zborovanju imajo vsi dijaki šole. Zborovanja
se lahko udeleži tudi ravnatelj oziroma njegov pooblaščenec in profesorji,
ki to želijo. Zavodni svet (oziroma dijaška komponenta zavodnega sveta)
ali ravnatelj bo imenoval profesorje (ali polnoletne dijake), ki bodo med
zborovanjem  nadzorovali.  Slednji  bodo  poskrbeli  za  urejen  potek
zborovanja in zagotovili dijakom varnost in red.  
 
 

http://www.solskicenter.net/


4. SKLIC ZBOROVANJA 
 
4.1 Dovoljeno  je  le  eno  dijaško  zavodno  zborovanje  na  mesec.
Zborovanja  se  lahko  udeležijo  vsi  dijaki  zavoda  in  med  tem  lahko
demokratično odločajo in izražajo njihova mnenja.  
 
4.2 Zborovanj se lahko na predlog dijakov udeležijo zunanji izvedenci za
socialna,  kulturna,  umetnostna  in  znanstvena vprašanja.  Dijaki  morajo
ime predlaganega izvedenca navesti na prošnji pri točki dnevnega reda,
pri  kateri  bo sodeloval.  Udeležbo zunanjih  strokovnjakov mora odobriti
zavodni  svet ali  ravnatelj,  če ga zavodni  svet za to pooblasti.  Zunanji
strokovnjaki lahko sodelujejo na največ štirih zborovanjih v šolskem letu. 
 
4.3 Na željo dijakov so lahko ure, namenjene zborovanju, uporabljene
tudi  za raziskovalne in seminarske dejavnosti  ali  za skupinsko delo,  in
sicer za medsebojno pomoč in sodelovanje med višjimi in nižjimi razredi.  
 
4.4 Zborovanja (tako razredna kot medrazredna) lahko dijaki skličejo do
30 dni pred koncem pouka. Kar pomeni, da če se pouk zaključi 11. junija,
lahko dijaki zborovanje skličejo do 11. maja.  
 
 

5. POSTOPEK ZA SKLIC ZBOROVANJA 
 
5.1 Zborovanje je sklicano na prošnjo, ki jo podpiše vsaj 10%  dijakov
ali več kot polovica predstavnikov dijakov v razrednih svetih. 
 
5.2 Prošnjo s predlaganim datumom in dnevnim redom zborovanja je
treba  predložiti  ravnatelju  vsaj  pet  delovnih  dni  pred  predlaganim
datumom.  Ob  morebitni  udeležitvi  zunanjih  strokovnjakov  mora  biti
prošnja oddana vsaj deset delovnih dni pred napovedanim datumom.   
 
5.3 Sklicatelji naj bodo pozorni na to, da v teku šolskega leta predlagajo
za  zborovanje  različne  dni  v  tednu.  Zato  naj  predstavniki  zavoda
pripravijo  že  ob  začetku  šolskega  leta  okviren koledar  mesečnih
zborovanj, ki bodo potekala med šolskim letom.  
 

6. POTEK ZBOROVANJ 
 
6.1 Na prvem zborovanju v šolskem letu dijaki  izberejo predsednika in
enega  ali  več  namestnikov  ter  zapisnikarja  zavodnih  zborovanj.
Zapisnikar na koncu vsakega zborovanja napiše zapisnik, ki ga podpiše
tudi predsednik. 
 



6.2 Predsednik  oziroma  njegov  namestnik,  ki  vodi  zborovanje,  mora
poznati  obstoječo zakonodajo  in  pravila  v  zvezi  z  dijaškimi  zborovanji.
Začne in  zaključi  zborovanje  ter  zagotavlja  spoštovanje  demokratičnih
pravil med njegovim potekom. 
 
6.3 Med  zborovanjem  se  dijaki  zadržujejo  v  prostorih,  za  katere  so
zaprosili.  Dijakom  ni  dovoljeno  zapustiti  šolskega  poslopja  oziroma
prostora, kjer se zborovanje odvija. V slučaju odsotnosti ali predčasnega
izhoda oziroma kasnejšega prihoda, morajo dijaki prinesti od staršev ali
namestnika podpisano opravičilo.  

   
6.4 Trajanje zborovanja določijo dijaki, ki zborovanje skličejo. Na prošnji
izpostavijo uro, do  katere bo zborovanje potekalo. Razredi, v katerih bi se
reden pouk končal pred napovedano uro, lahko šolsko poslopje zapustijo
ob tisti uri, ko bi zaključili šolski dan.  
 
6.5 Ravnatelj ima pravico, da prekine zborovanje v primeru, da pride
kršitve  pravilnika  ali  ob  ugotovitvi,  da  zborovanje  ne  more  urejeno
potekati. V tem primeru se nadaljuje reden pouk. 

 

7. ZAKLJUČNA PRAVILA 
 
7.1 Zavodni pravilnik za medrazredna (in razredna) zborovanja se ob
začetku vsakega šolskega leta avtomatično obnovi in potrdi. Vsekakor naj
bo  na  začetku  vsakega  šolskega  leta  med  prvim  medrazrednim
zborovanjem prebran pravilnik. Za morebitne spremembe morajo dijaki
med  zborovanjem  demokratično  odločati.  Spremembe  mora  zatem
sprejeti tudi zavodni svet. 

  

RAZREDNA ZBOROVANJA 

1.1 Dovoljeno  je  eno  dvourno  razredno  zborovanje  na  mesec.  Kar
pomeni, da lahko poteka v dveh različnih dnevih in različnih šolskih urah
(ni  obvezno, da sta uri  zaporedni).  Predlagane ure morajo pooblaščeni
dijaki  ali  predstavniki  razreda  razporediti  tako,  da  bodo  dnevi  in  ure
vedno različne.  

1.2 Za  zborovanje  zaprosi  večina  dijakov  razreda  ali  njihova
predstavnika v razrednem svetu. 
1.3 Prošnjo za zborovanje z dnevnim redom je treba oddati na tajništvu
vsaj  pet  delovnih  dni  pred  napovedanim  datumom.  Pred  tem morajo
profesorji prejeti na znanje (in sicer podpisati prošnjo), da bo med njihovo
uro potekalo razredno zborovanje.  

1.4 Zapisnik o poteku zborovanja je treba oddati na tajništvu v enem
tednu po zborovanju.  
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