Volilni pravilnik za izvedbo
volitev v organe Kluba
študentov šmarske regije in
Obsotelja

Na podlagi 22. člena statuta Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja Skupščina
Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja na svoji seji z dne 22.02.2019

sprejema

VOLILNI PRAVILNIK ZA IZVEDBI VOLITEV V ORGANE
KLUBA ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN OBSOTELJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja kandidacijski postopek in volitve v organe Kluba študentov šmarske
regije in Obsotelja (v nadaljevanju KŠŠO).
2. člen
Člane/-ice organov KŠŠO se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice na
neposrednih
volitvah
s
tajnim
glasovanjem.
3. člen
Organi KŠŠO, ki se volijo na podlagi tega pravilnika, so predsednik, člani Izvršnega
odbora in člani Nadzornega odbor, ko jih opredeljuje Statut Kluba študentov šmarske
regije in Obsotelja.

II. VOLILNA PRAVICA
4. člen
Pravico voliti v organe KŠŠO ima vsak/-a polnoletni/-a član/-ica KŠŠO, ki se je včlanil
vsaj en da pred volitvami in ima status študenta.
5. člen
Na podlagi evidence članov v skladu s prejšnjim odstavkom nadzorni odbor izdela volilni
register, s katerim se na samih volitvah ugotavlja upravičenost prisotnih do glasovanja.
Nadzorni odbor en izvod volilnega registra zapečati in ga odpre na volitvah.
Identiteta volivca/-ke se ugotovi z osebnim dokumentom (osebno izkaznico, potnim
listom ali vozniškim dovoljenjem) in z originalnim potrdilom o šolanju ali s študentsko
izkaznico. Kdor ni vpisan v volilni register, nima pravice voliti.

6. člen
Volilno pravico vsak volivec/-ka izvršuje osebno. Nihče nima pravice glasovati po
pooblaščencu.

III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK
7. člen
Pravico biti voljen v organe KŠŠO ima vsak polnoletni član/-ica KŠŠO, ki ima status
študenta in izpolnjuje pogoje.

8. člen
Kandidatura se vloži:
- na obrazcu A za predsednika KŠŠO in člane izvršnega odbora KŠŠO,
- na obrazcu B za člane nadzornega odbora KŠŠO.
Obrazca A in B se dvigneta na sedežu KŠŠO, kjer morajo biti na razpolago v času
uradnih ur KŠŠO.
8a. člen
Obrazec A je sestavljen tako, da kandidati posamezne liste lahko vložijo skupno
kandidaturo, in sicer tako da po vrstnem redu od številke ena do sedem vpišejo kandidate,
ki kandidirajo na skupni listi. Vsak kandidat mora navesti naslednje podatke:
- ime in priimek kandidata,
- naslov,
- rojstni kraj in datum,
- fakulteta in letnik.
Kandidat, ki je na listi napisan kot prvi, je kandidat za predsednika KŠŠO. Ni potrebno,
da je vseh sedem mest za obrazcu A izpolnjenih, tako da lahko za člane izvršnega odbora
KŠŠO na posamezni listi kandidira tudi manj kot sedem članov KŠŠO, tudi samo eden.
Kdor noče kandidirati za predsednika KŠŠO, pusti prostor pod številko ena na obrazcu A
prazen.
8b. člen
Na obrazcu B član KŠŠO, ki želi kandidirati za člana nadzornega odbora KŠŠO, vpiše
naslednje podatke:
- ime in priimek kandidata,
- naslov,
- rojstni kraj in datum,
- fakulteta in letnik.

9. člen
Kandidature se začnejo zbirati tri tedne pred volitvami, zadnji rok za oddajo kandidatur
pa je pet dni pred volitvami. Kandidature se pošljejo priporočeno po pošti na sedež
KŠŠO.
Kandidature, ki so oddane prepozno se zavržejo in se ne upoštevajo.
Kandidature zbira in pregleda nadzorni odbor KŠŠO. Če je kandidatura nepopolna,
nadzorni odbor KŠŠO o tem obvesti kandidata/-ko, ki ima do dva dni pred volitvami čas,
da dopolni kandidaturo.
Poleg same kandidature za organe KŠŠO je potrebno priložiti tudi veljavno potrdilo o
šolanju.
Takoj po izteku roka iz prvega odstavka tega člena nadzorni odbor:
- pregleda in potrdi kandidature
- nato v roku 24 ur kandidature objavi na uradni spletni strani Kluba ter se izobesi na
oglasni deski Kluba.
10. člen
Člane izvršnega odbora se voli po listah. Vsaka lista je sestavljena iz največ sedmih
kandidatov/-k oziroma najmanj treh kandidatov/-k, ki morajo biti iz vsaj dveh različnih
občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah. Prvo postavljeni kandidat/-ka na listi je kandidat/ka za predsednika KŠŠO, ostali pa so kandidati/-ke za ostale člane izvršnega odbora
KŠŠO. Vsak kandidat lahko kandidira samo na eni listi.
11. člen
Vsak član KŠŠO lahko voli eno listo, tako da obkroži črko (A, B,…) nad njo, s čimer
vsakemu kandidatu na listi podeli en glas.
12. člen
Za predsednika KŠŠO je izvoljen tisti kandidat/-ka, ki je dobil največ glasov. Za člane
izvršnega odbora je izvoljenih tistih šest kandidatov/-k, ki so dobili največ glasov.
13. člen
Član nadzornega odbora KŠŠO se voli tako, da se obkroži številke pred petimi kandidati/kami za člane nadzornega odbora KŠŠO. Izvoljenih so tisti trije kandidati/-ke, ki so dobili
največ glasov.
IV. IZVEDBA VOLITEV
14. člen
Volitve se izvedejo na skupščini KŠŠO, kot določa Statut KŠŠO.

15. člen
Na skupščini se na predlog izvršnega odbora potrdi volilna komisija, ki je sestavljena iz
treh članov/-ic KŠŠO. Če predlog izvršnega odbora ni potrjen, se predlaga nova volilna
komisija. Člani/-ce volilne komisije ne smejo biti kandidati/-ke, ki se jih voli na volitvah.
16. člen
Volilna komisija na skupščini izbere in ustrezno označi volišče. Za volišče se določi
prostor, ki mora biti opremljen tako, da omogoča tajnost glasovanja.
17. člen
Volilna komisija skrbi, da glasovanje poteka v skladu s pravili, ki jih določa ta pravilnik.
18. člen
Na volišču se smejo zadrževati le volivci, ki volijo, in člani volilne komisije, ki skrbijo za
red na volišču. Vsi drugi so na zahtevo člana/-ice volilne komisije dolžni zapustiti volišče.
19. člen
Volilne izpolnjene glasovnice spustijo v volilno skrinjico, ki je zapečatena, in se odpre po
končanih volitvah.
20. člen
Volitve so končane, ko vsi prisotni člani KŠŠO, ki želijo voliti, oddajo svoje glasove.
21. člen
Glasovnice, ki niso izpolnjene v skladu z 10., 11., 12., in 13., 14. členom tega pravilnika,
so neveljavne in se ne upoštevajo.
22. člen
Volilna komisija prešteje glasove in razglasi rezultate volitev.
23. člen
Volilna komisija o ugotovljenem izidu sestavi zapisnik. Volilna komisija je ta zapisnik
dolžna
poslati
na
KŠŠO
v
sedmih
dneh.
Vsa dokazila o poteku volitev (volilni imenik, glasovnice) se takoj po preštetju glasovnic
in objavi rezultatov zapečatijo s podpisi vseh članov volilne komisije v posebno kuverto,
ki jo mora volilna komisija hraniti na KŠŠO vsaj leto dni po volitvah.

V. RAZDELITEV FUKNCIJ NOVIH ČLANOV ORGANOV KŠŠO
24. člen
Na prvem sestanku novoizvoljenih članov/-ic organov, ki se izvede najkasneje en teden
po volitvah, novoizvoljeni člani/-ice organov KŠŠO prevzamejo svoje funkcije, kot je
določeno v Statutu KŠŠO.

VI. KRŠITVE VOLILNEGA PRAVILNIKA
25. člen
Morebitne kršitve volilnega pravilnika med izvedbo volitev obravnava volilna komisija.
Proti kršiteljem se ukrepa v skladu s Statutom KŠŠO.

VII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Volitve v organe Kluba se izvedejo v kraju sedeža Kluba.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina.

Šmarje pri Jelšah, 22.02.2019
Sandi Štus
Predsednik Kluba študentov šmarske regije in Obsotelja

