
 

Dijaška organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, 

na podlagi 7. člena Odloka o Varuhu dijakovih pravic razpisuje 

 

 

RAZPIS 

za imenovanje Varuha dijakovih pravic 
 

SPLOŠNA DOLOČILA 

 

I. Varuha imenuje oz. potrdi Svet Dijaške organizacije Slovenije, na podlagi predloga 

predsedstva. Predsedstvo predlaga varuha na podlagi javnega razpisa, ki ga izda predsednik. 

 

II. Mandat varuha traja eno koledarsko leto oziroma do izvolitve novega varuha. 

 

1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/kandidatke: 

▪ kandidat/ka mora imeti ob imenovanju status dijaka ali študenta v skladu z veljavno 

zakonodajo v RS, ki se dokaže z veljavnim potrdilom o šolanju ali študiju za tekoče šolsko 

leto, 

▪ kandidat/ka ne sme biti član/ica izvršilnih organov političnih strank ali njihovih 

podmladkov, 

▪ kandidat/ka je polnoleten/a, 

▪ kandidat/ka mora poznati dijaško problematiko in delovanje DOS, 

▪ kandidat/ka mora biti pripravljen/a na resno in odgovorno delo. 

 

2. Potek oddaje prijave: 

Kandidat/ka izpolni razpisni obrazec in pripravi vso potrebno dokumentacijo. Izpolnjeno razpisno 

dokumentacijo (vključno z vsemi zahtevanimi prilogami) nato priporočeno pošlje na Dijaško 

organizacijo Slovenije (Dijaška organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana), s pripisom »NE 

ODPIRAJ – RAZPIS ZA IMENOVANJE VARUHA DIJAKOVIH PRAVIC«, najkasneje do 18. januarja 2023 

(velja oddajna teorija). Izpolnjeno dokumentacijo mora, prav tako do 18. januarja 2023 do 23:59 ure, 

poslati v elektronski obliki na naslov info@dijaska.org, sicer se prijava ne smatra kot popolna (glej 

spodaj). 

 

3. Popolna prijava na razpis za imenovanje Varuha dijakovih pravic zajema: 

▪ v celoti izpolnjen razpisni obrazec za imenovanje Varuha dijakovih pravic 

▪ priložene zahtevane priloge, 

▪ izvod zahtevane dokumentacije v fizični obliki ter elektronski obliki. 

 

 

 

 

 



 

4. Postopek razpisa 

Predsednik Dijaške organizacije Slovenije ob prenehanju mandata Varuha dijakovih pravic razpiše 

razpis za imenovanje Varuha dijakovih pravic. Ta se objavi na uradni spletni strani Dijaške organizacije 

Slovenije. Prijave na razpis so odprte štirinajst dni od objavljenega razpisa, pod pogoji navedenimi v 

drugi točki. Po zaprtju prijav nastopi osem dnevni pritožbeni rok. V tem času predsedstvo pregleda 

prijave ter z  navadno večino predlaga kandidata/ko Svetu Dijaške organizacije Slovenije. Svet Dijaške 

organizacije Slovenije na naslednji redni seji potrdi oz. imenuje Varuha dijakovih pravic. Ta v tistem 

trenutku nastopi na funkcijo za mandatno obdobje enega leta. 

 

 

 

 

Simon Trussevich l.r. 

Predsednik 

Dijaške organizacije Slovenije 

 

 

 

Ljubljana, 4. 1. 2023 

 

 

  



 

RAZPISNI OBRAZEC 

ZA IMENOVANJE VARUHA DIJAKOVIH PRAVIC 

 

I.Podatki o kandidatu/ki 

ime in priimek: 
 

EMŠO: 
 

davčna številka: 
 

naslov stalnega 
prebivališča: 

 

naslov začasnega 
prebivališča: 

 

datum in kraj rojstva: 
 

e-poštni naslov: 
 

telefonska številka: 
 

 

 

II. Podatki o šolanju kandidata/ke 

naziv izobraževalne 
ustanove: 

 

šolski/študijski 
program: 

 

OPOMBA: Kandidat/ka mora obvezno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto. 

 

III.  Obvezne priloge 

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti naslednje priloge: 

▪ fotokopija osebnega dokumenta, 

▪ originalno potrdilo o šolanju/študiju, 

▪ življenjepis, 

▪ opis delovnih izkušenj, 

▪ opis vizije in ciljev opravljanja funkcije Varuha dijakovih pravic in program dela. 

 



 

IV. Izjava kandidata/ke 

Spodaj podpisani/a _________________________________ izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na 

vlogi, resnični in da sem seznanjen/a s pogoji razpisa. 

 

 

 

Podpis kandidata/ke: __________________ 

 

 

 

Kraj in datum podpisa: __________________ 


