Na podlagi 46. člena Statuta Kluba zgornjesavinjskih študentov, občni zbor Kluba zgornjesavinjskih
študentov dne 26.11.2016 sprejema:

VOLILNI PRAVILNIK KLUBA ZGORNJESAVINJSKIH
ŠTUDENTOV
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)

Ta pravilnik ureja volitve v organe Kluba zgornjesavinjskih študentov, volitve predsednika kluba in
predsednika dijaške sekcije, ter primopredajo.
2. člen
(načela)
Člani se na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem volijo na svobodnih in neposrednih
volitvah. Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega
zahtevati, da pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
Volivci glasujejo osebno. Glasovanje po pooblaščencu ni mogoče.
Glasuje se tajno z glasovnicami, razen če ni določeno drugače.
3.člen
(volilna pravica)
Volilno pravico imajo redni člani na podlagi 19 in 20. člena Statuta Kluba, ki so na dan volitev
včlanjeni v klub, imajo status študenta in imajo stalno prebivališče v upravni enoti Mozirje, ter pred
volilno komisijo izkažejo svojo identiteto z osebno izkaznico.
4.člen
(pravica kandidature)
Za položaj predsednika Kluba in položaje v drugih voljenih organih Kluba lahko kandidirajo samo
člani Kluba na podlagi 19. in 20. člena statuta Kluba. Izjema je predsednik dijaške sekcije, ki mora
izpolnjevati pogoje določene z 22. členom Statuta Kluba.
5. člen
(volitve)
Volitve so lahko redne ali izredne. Redne volitve so praviloma enkrat letno in sicer v drugi polovici
oktobra na rednem Občnem zboru.
Izredne volitve se razpišejo samo v posebnih primerih, ko določenemu organu preneha mandat
zaradi razlogov zapisanih v aktih Kluba.
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6. člen
(volilna komisija)
Nadzorni odbor opravlja nalogo volilne komisije.
Člani volilne komisije ne morejo kandidirati na volitvah.
V primeru, da kdo izmed članov nadzornega odbora kandidira na volitvah, nadzorni odbor imenuje
drugega člana volilne komisije.
Predsednik volilne komisije je predsednik nadzornega odbora Kluba. Če predsednik zaradi
objektivnih razlog ne more biti prisoten na volitvah, ostali člani izmed sebe izvolijo predsednika
volilne komisije.

II.

RAZPIS VOLITEV IN KANDIDACIJSKI POSTOPEK
7. člen
(razpis volitev)

Volitve v organe Kluba s sklepom razpiše predsednik Kluba, na podlagi sklepa upravnega odbora
Kluba, najkasneje 21 dni pred volilno sejo občnega zbora. Razpis volitev mora biti objavljen na
oglasni deski Kluba in njegovi spletni strani. Z dnem izdaje razpisa začne teči kandidacijski
postopek.
8. člen
(kandidacijski postopek)
Kandidacijski postopek traja 14 dni od dneva izdaje razpisa. Izjemoma se lahko kandidacijski
postopek podaljša, vendar se mora končati najkasneje 48 ur pred volitvami. V tem času je možno
vložiti kandidaturo samo v primeru nezadostnega števila kandidatur za posamezno mesto.
V tem času morajo vsi kandidati podati lastnoročno podpisano kandidaturo v zaprti kuverti na
sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba s pripisom »KANDIDATURA«.
Kandidatura mora vsebovati:
 ime in priimek kandidata,
 naslov stalnega prebivališča,
 datum in kraj rojstva kandidata,
 številko mobilnega telefona,
 elektronski naslov,
 mesto za katerega kandidira,
 opis dosedanjih aktivnosti v klubu,
 vizijo delovanja v klubu.
Vsi kandidati morajo priložiti izvirno potrdilo o vpisu.
Vsak član lahko kandidira samo za eno funkcijo, razen v primeru svetnika v Svetu ŠOLS in svetnika
Sveta Zveze ŠKIS. Za to funkcijo lahko kandidirajo tudi člani organov Kluba.
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9. člen
(zbiranje kandidatur)
Kandidature zbira volilna komisija. Po koncu volilnega postopka odpre kuverte in pregleda
skladnost posameznih kandidatur z določili tega Pravilnika, Statuta Kluba ,Zakona o društvih in
pravilnikov za izvedbo volitev svetnikov.
Če za določeno mesto ni dovolj kandidatur, se kandidacijski postopek za to funkcijo podaljša v
skladu z 8. členom tega pravilnika. Če tudi po tem času ni dovolj kandidatur, se ponovi razpis
volitev v roku štirinajst (14) dni po zgoraj napisanem postopku in rokih.
10. člen
(objava kandidatur)
Volilna komisija mora dan po odprtju kandidatur objaviti seznam kandidatov po funkcijah in
abecednem vrstnem redu na spletni strani kluba in oglasni deski Kluba.
11. člen
(pritožbe kandidatov)
Kandidati, katerih kandidatura je bila zavrnjena, se lahko pisno pritožijo volilni komisiji v roku treh
dni od objave seznama kandidatov, razen v primeru podaljšanja kadidacijskega postopka, ko mora
pritožbo vložiti v 24 urah.
Volilna komisija o vseh pritožbah kandidatov obvesti občni zbor, ki odloča o dokončni ustreznosti
kandidature pred pričetkom volitev. Tudi pri odločitvi občnega zbora, da je kandidatura veljavna,
mora kandidatura biti v skladu s Pravili Kluba in drugimi akti Kluba, sicer je neveljavna.

III.

VOLITVE

12. člen
(volilni postopek)
Glasovalno pravico imajo redni člani kluba skladno s 3. členom tega pravilnika, ki se udeležijo
volitev na katerih morajo biti prisotni najmanj od točke predstavitev kandidatov dalje, saj je nato
dvorana zaklene in vstop vanjo ni več mogoč. Redni člani, ki se udeležijo volitev, se morajo pred
glasovanjem prijaviti pri volilni komisiji z osebno izkaznico.
V primeru, da se volitev udeleži oseba, ki ni včlanjena v društvo oziroma v tekočem šolskem letu
še ni podaljšala članstva, lahko to stori pred uradnim pričetkom občnega zbora s predložitvijo
izpolnjene pristopne izjave in originala ali kopije potrdila o vpis.
13. člen
(predstavitve kandidatov)
Volitve v vse organe potekajo istočasno. Kandidati za organe imajo pravico do petminutne
predstavitve.
Predstavitev kandidatov poteka po funkcijah in abecednem vrstnem redu in sicer najprej kandidati
za predsednika Kluba, podpredsednika Kluba, kandidati za tajnika, kandidati za blagajnika,
kandidat za člana upravnega odbora, sledijo kandidati za nadzorni odbor in v kolikor se istočasno
voli svetnika v Svet ŠOLS, tudi ti kandidati. Zaželeno je, da kandidati predstavijo svoje dosedanje
aktivnosti v Klubu in plan njihovega dela v organih Kluba.
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Kandidati za predsednika Kluba morajo v svoji predstavitvi povzeti svoje dosedanje delo v Klubu in
smernice dela v prihodnjem letu.
Če kandidat ni prisoten, njegovo kandidaturo prebere predsednik volilne komisije.
Po končanih predstavitvah lahko člani postavljajo vprašanja kandidatom.
14. člen
(glasovnica)
Volilna komisija razdeli članom glasovnice, na katerih je abecedni seznam kandidatov za
posamezne organe. Pred kandidatom je zaporedna številka. Če je kandidat samo eden, se glasuje
tako, da volilec obkroži »ZA« ali »PROTI«.
Volilna komisija glasovnice razdeli prisotnim članom kluba z volilno pravico na podlagi seznama
prisotnih članov kluba. Glasovnice morajo biti žigosane s pečatom kluba. Volilna komisija zbere
glasovnice v glasovalni skrinjici.
15. člen
(volitve)
Volivci volijo kandidate tako, da pred vsakim obkrožijo zaporedno številko kandidata oz. »ZA ali
»PROTI«. Za posamezni organ lahko obkrožijo največ toliko kandidatov kolikor je razpisanih mest.
Volilna komisija ugotovi veljavnost glasovnic. Veljavne so tiste glasovnice, ki jih je izdala komisija
in iz katerih je nedvoumno razvidno, za katerega kandidata je volilec glasoval. V primeru, da je za
razpisano mesto več kandidatov, je pogoj za veljavno glasovnico, da je obkrožena točno ena
zaporedna številka pred kandidatom. V primeru, da ni obkrožena natanko ena zaporedna številka
pred kandidatom, je glasovnica neveljavna.
16. člen
(štetje glasov)
Po končanem zbiranju glasov volilna komisija odnese volilno skrinjico na posebej pripravljeno
mesto, kamor nima dostopa nihče razen volilne komisije in pooblaščenih predstavnikov kandidatov
ter predstavnika Zveze ŠKIS ali ŠOS. Predsednik volilne komisije odpre volilno skrinjico in iz nje
strese volilne lističe. Dva člana volilne komisije preštevata glasove, eden pa piše zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati število izdanih glasovnic, število veljavnih in neveljavnih glasovnic ter
glasove posameznih kandidatov. V kolikor se število glasovnic ne ujema s številom prejetih
glasovnic, se volitve ponovijo. Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije.
17. člen
(rezultati volitev)
Za mesto predsednika in podpredsednika je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil več kot polovico
glasov od veljavnih glasovnic. Če nihče izmed kandidatov nima zadostnega števila glasov, oziroma
v primeru izenačenja se kandidata z največ glasovi iz prvega kroga pomerita v drugem krogu.
Drugi krog se razpiše takoj po štetju glasov prvega kroga, glasujejo redni člani z glasovalno
pravico, ki jo dobijo skladno s tem pravilnikom in statutom kluba in ki so glasovali v prvem krogu.
V organe Kluba so izvoljeni kandidati, ki za posamezni organ prejmejo največje število glasov od
veljavnih glasovnic. V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se nov krog
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za te kandidate ponovi. V naslednjem krogu se voli maksimalno toliko kandidatov, kolikor je
prostih mest za posamezni organ po opravljenem krogu volitev.

IV.

PRIMOPREDAJA
18. člen
(primopredaja)

Konstitutivne seje organov morajo biti sklicane najkasneje 30 dni po izvolitvi članov posameznega
organa na podlagi sklepa skupščine.
Primopredajo opravljajo predstavniki organov Kluba najkasneje 21 dni po nastopu funkcije novo
izvoljenih članov organov Kluba.
Dokler primopredaja ni opravljena, opravljajo tekoče posle člani organov, ki jim je prenehala
funkcija.
Predajalec poslov je dolžan prejemnika seznaniti z njegovimi pooblastili in odgovornostmi, predati
dokumentacijo o delu organa in sredstva s katerimi je organ razpolagal.
Prejemnik poslov je dolžan po uspešno opravljeni primopredaji izdati potrdilo, da predajalec poslov
nima več obveznosti do organa. S tem prejemnik poslov prevzame posle.
Prejemnik poslov s prevzemov poslov potrdi, da pozna in prevzema vsa pooblastila in odgovornosti
prevzete funkcije. Če prejemnik poslov noče prevzeti poslov, navkljub s strani predajalca
opravljenimi obveznostmi, se po 30 dneh od datuma pričetka mandata šteje, da je primopredaja
opravljena uspešno.
Predajalce in prejemnike zastopajo predsedniki posameznih organov.

V.

KONČNE DOLOČBE

19. člen
(sprejem in spremembe)
Ta Pravilnik sprejema in spreminja Občni zbor Kluba z večino prisotnih članov.
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na občnem zboru kluba.

Predsednica Kluba ZSŠ
Katja Stradovnik
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