PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE KLUBA ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik se uporablja za volitve v Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče
Kluba Škofjeloških Študentov ter za volitve Predstavnika dijakov (v nadaljevanju KŠŠ).
2. člen
Dnevni roki po tem pravilniku začnejo teči naslednji dan od katerega je rok določen, in se
iztečejo zadnji dan roka ob 24:00, razen če ni drugače določeno.
Tedenski in mesečni roki začnejo teči isti dan od dejanja, za katerega je rok določen, in se
iztečejo na dan, ki sovpada z dnem, ko je rok začel teči, ob 24:00, razen če ni drugače
določeno.
Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik, se rok izteče naslednji delovni dan.
II.

VOLILNA PRAVICA
3. člen

Pravico voliti in biti voljen v Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče KŠŠ imajo
redni in pridruženi člani, ki so potrdili članstvo za tekoče leto vsaj dan pred volitvami.
Člani dijaki imajo pravico voliti in biti voljeni le za Predstavnika dijakov.
Častni člani, ki niso hkrati tudi redni ali pridruženi člani KŠŠ, nimajo volilne pravice.
4. člen
Volivcu mora biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati,
naj pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.

III.

RAZPIS VOLITEV
5. člen

Volitve v organe KŠŠ so redne in nadomestne.
6. člen
Od dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot osemindvajset
(28) in ne manj kot enaindvajset (21) dni.

Od dneva razpisa nadomestnih volitev ne sme preteči več kot enaindvajset (21) in ne manj kot
štirinajst (14) dni.
Razpis volitev se objavi nemudoma na oglasnih deskah, v prostorih in na spletni strani KŠŠ.
Ob razpisu volitev se določi tudi trajanje in prostor, kjer se bodo odvijale volitve.

III.

a) REDNE VOLITVE
7. člen

Redne volitve se opravijo vsaki dve leti.
Razpiše jih predsednik KŠŠ oz. vršilec dolžnosti predsednika na vsakoletnem Zboru članov
društva.
Zbor članov se mora sestati v mesecu maju ali juniju.
III.

b) NADOMESTNE VOLITVE
8. člen

Nadomestne volitve se izvedejo, če članu organa ali celotnemu organu KŠŠ preneha mandat.
Izvedejo se pod pogojem, da do razpisa rednih volitev niso manj kot štirje (4) tedni. Če je ta
rok pretekel, se izvedejo redne volitve.
9. člen
Razpiše jih predsednik KŠŠ oz. vršilec dolžnosti predsednika.
Kadar so razrešeni vsi organi KŠŠ, razpiše volitve predsednik Zbora članov, na katerem so
bili organi razrešeni.
Nadomestne volitve se razpišejo nemudoma.

IV.

VOLILNA KOMISIJA
10. člen

Volitve v organe KŠŠ vodi in izvaja Volilna komisija.
Naloge Volilne komisije so:
 skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določb tega pravilnika;
 predpiše obrazce, potrebne za izvrševanje tega pravilnika;
 skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika;
 odpira prispele kandidature in ugotavlja, ali so v skladu s tem pravilnikom;








organizira in vodi uradno predstavitev kandidatov;
ugotavlja in objavlja izide volitev;
vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
piše zapisnik o volitvah;
skrbi za red in mir na volitvah;
opravlja druge naloge, ki ji jih nalaga ta pravilnik.
11. člen

Volilna komisija se imenuje na Zboru članov KŠŠ. Člani komisije morajo biti polnoletni redni
ali pridruženi člani KŠŠ.
Sestavljajo jo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika.
Član Volilne komisije ne more hkrati kandidirati za noben drug organ KŠŠ.
12. člen
Člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in na podlagi
zakona, statuta in tega pravilnika, neodvisno od kakršnihkoli navodil.
Volilna komisija je sklepčna, če so prisotni vsi člani komisije.
Volilna komisija odloča soglasno.

V.

KANDIDIRANJE
13. člen

Za predstavnika v organih KŠŠ lahko kandidirajo vsi polnoletni člani KŠŠ, ki imajo pravico
biti voljen v posamezen organ.
Vsak član lahko kandidira le za eno funkcijo.
14. člen
Kandidatura mora biti vložena najkasneje do poteka sedmih (7) dni od dneva razpisa volitev,
do 21:00 ure.
Kandidature se lahko pošljejo priporočeno ali se vročijo osebno na sedež KŠŠ. Kandidature
morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno: »KANDIDATURA- NE
ODPIRAJ.
15. člen
Kandidature se odpirajo na javnem sestanku Volilne komisije, ki je sklican naslednji delovni
dan po poteku roka za vložitev kandidatur. Volilna komisija pri tem preveri skladnost

kandidature s pravilnikom, objavi sprejete kandidature in opravi žreb vrstnega reda
kandidatov na glasovnicah.
16. člen
Kandidatura mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje, ki ga predpiše Volilna
komisija in mora biti na voljo na sedežu in spletni strani KŠŠ naslednji dan po imenovanju
Volilne komisije.
Obrazec mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
 ime in priimek;
 točen naslov;
 status in naziv srednje šole ali visokošolskega zavoda, ki ga obiskuje;
 sliko;
 lastnoročni podpis kandidata;
 program, s katerim kandidira.
Kandidaturi mora biti priloženo tudi potrdilo o statusu.
17. člen
Prepozne kandidature se zavržejo. Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz
prejšnjega člena, se nemudoma pozove, naj v roku štiriindvajsetih (24) ur dopolnijo
kandidaturo. Če kandidat po preteku štiriindvajsetih (24) ur kandidature ne dopolni, jo Volilna
komisija kot nepopolno zavrže.

VI.

VOLILNA KAMPANJA
18. člen

Volilna kampanja lahko poteka vse do polnoči na dan pred volitvami.
Na dan volitev je v prostoru, kjer potekajo volitve, prepovedano vsakršno agitiranje. Ves
volilni material mora biti odstranjen iz volilnih prostorov. Dovoljeni so le razglasi, ki jih izda
Volilna komisija.
19. člen.
Volilno kampanjo financira vsak posameznik sam.

VII.

GLASOVANJE
20. člen

Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Vsaka oseba ima samo 1 glas, ki je enak glasovom drugih.

21. člen
Volilna komisija mora pripraviti volilno skrinjico, ki mora zagotavljati tajnost glasovanja in
zagotavljanja izida vse do konca volitev.
Volilna komisija na volišču razobesi seznam kandidatov, ki mora vsebovati podatke iz 16.
člena.
22. člen
Volivec glasuje osebno na volišču, pri čemer najprej pove svoje ime in priimek ter se izkaže z
osebnim dokumentom ali člansko izkaznico.
Predsednik ali član Volilne komisije ugotovi istovetnost volivca, obkroži zaporedno številko
pred imenom volivca v volilnem imeniku, kamor se le-ta tudi podpiše, in mu izroči
glasovnico.
23. člen
Glasovanje se opravi z glasovnico.
Glasovnica za volitve v organe KŠŠ in seznam kandidatov morata vsebovati:
 oznako, da gre za volitve v organe KŠŠ:
 oznako šolskega/študijskega leta;
 oznako organa, v katerega se opravlja volitve;
 ime in priimek kandidata za posamezen organ in zaporedno številko;
 originalni žig KŠŠ.
Kandidati za posamezne organe ali funkcije so na glasovnici razporejeni v skladu z žrebom, ki
ga je izvedla Volilna komisija.
24. člen
Glasuje se z obkrožanjem imen posameznih kandidatov ali zaporednih številk pred njimi.
Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.

VIII.

UGOTAVLJANJE IZIDA
25. člen

Izid volitev ugotavlja volilna komisija. Po poteku glasovanja odpre volilno skrinjico, prešteje
glasove in javno objavi rezultate.
26. člen
V celoti neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega
kandidata ali kandidate je volivec glasoval, sta neveljavni.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot določa pravilnik, pa je iz
nje razvidno, za katerega kandidata ali kandidate je glasoval.
27. člen
V Izvršni odbor je izvoljenih sedem članov.
V Izvršni odbor so izvoljeni tisti štirje člani, ki so dobili največ glasov. Na položaj
predsednika, tajnika in blagajnika KŠŠ so izvoljeni tisti kandidati, ki so za posamezne
funkcije prejeli največ glasov. Izmed izvoljenih kandidatov se izbere enega, ki bo opravljal
vlogo Predstavnika dijakov in zastopal interese dijaške sekcije v Izvršnem odboru.
28. člen
V Nadzorni odbor in Častno razsodišče se volijo po trije člani.
Za člane Nadzornega odbora in Častnega razsodišča so izvoljeni tisti trije kandidati, ki so za
posamezen organ dobili največ glasov.
29. člen
V primeru, da ima več kandidatov za posamezno funkcijo enako število glasov, se izvedejo
ponovne volitve teh kandidatov v ne več kot 14 in ne manj kot 8 dneh. Datum, prostor in
trajanje določi Volilna komisija. Za ponovne volitve se smiselno upoštevajo določbe, ki
veljajo za redne volitve.
30. člen
Če izvoljeni član zavrne mandat, se mandat podeli tistemu, ki bi bil izvoljen naslednji.
31. člen
Pritožbe zoper potek glasovanja in ugotavljanje izida obravnava Častno razsodišče iz
prejšnjega mandata, ki lahko v primeru hujših kršitev Zboru članov KŠŠ predlaga ponovno
štetje ali ponovitev volitev.

IX.

KAZENSKE DOLOČBE
32. člen

Volilna komisija lahko diskvalificira kandidata:
 ki agitira v prostorih volišča na dan volitev;
 ki na dan volitev v prostorih volitev moti red ali se ne odstrani iz volišča;
 ki pride na volišče z orožjem ali drugim nevarnim orožjem;
 ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj.

X.
XI.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen

Z dnem uveljavitve tega volilnega pravilnika preneha veljavnost vseh prejšnjih volilnih
pravilnikov.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov.

