Na podlagi 56. člena Statuta Kluba vrhniških študentov je Občni zbor Kluba vrhniških
študentov dne 5.3.2020 sprejel

VOLILNI PRAVILNIK KLUBA VRHNIŠKIH
ŠTUDENTOV
I.
1.

Splošne določbe

člen
Ta pravilnik ureja volitve v organe Kluba Vrhniških študentov (v nadaljevanju Klub).

2.

člen
Kandidati za mesto v organih Kluba se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih, neposrednih in tajnih volitvah.

3.

člen
Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste
dneve. Vloge, ki so po tem pravilniku vezane na roke, se vlagajo neposredni pri pristojnih
organih in v skladu z razpisnimi pogoji.

4.

člen
Upravni odbor (v nadaljevanju UO) Kluba mora o razpisu volitev za svetnika Sveta Šols
obvestiti predsednika Sveta ŠOLS. UO Kluba mora o razpisu volitev za svetnika Sveta
Zveze ŠKIS obvestiti predsednika Zveze ŠKIS.
UO Kluba mora o volitvah v organe Kluba obvestiti Nadzorno komisijo Študentske
organizacije Slovenije 14 dni pred volitvami, na predpisanem obrazcu.
Izvoljena UO Kluba je dolžna v 21 dneh po izvedenih volitvah v organe Kluba posredovati
izjavo izvoljenega predsednika Kluba in ožigosan zapisnik volitev predsedniku Sveta
ŠOLS.

5.

člen
Stroške za izvedbo volitev krije Klub.

II.
6.

Volilna pravica

člen
Pravico voliti in biti izvoljen v organe Kluba in na funkcijo svetnika Sveta Zveze ŠKIS in
Sveta ŠOLS (v nadaljevanju: svetnika) ima redni član s statusom rednega ali izrednega
študenta, ki je državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju
Upravne enote Vrhnika.
Izbor članov Dijaške sekcije in delitev funkcij v Dijaški sekciji ureja Pravilnik Dijaške
sekcije Kluba vrhniških študentov.

7.

člen
Vsi člani Kluba, ki imajo volilno pravico, morajo biti vpisani v volilni imenik, ki ga za vsake
volitve posebej pripravi volilna komisija.
Kadarkoli je možen naknaden vpis v volilni imenik, če posameznik izkaže, da izpolnjuje
vse pogoje za pridobitev volilne pravice.

8.

člen
Pravico voliti uresničuje volivec v prostorih, kjer se izvajajo volitve.

9.

člen
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.

10.

člen
Volivcu mora biti zagotovljena svoboda glasovanja. Nihče ne sme biti klican na
odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj razkrije, kako je
glasoval oziroma zakaj ni glasoval.

III.
11.

Volitve in volilni sistem

člen
Splošne volitve so volitve, pri katerih se volijo vsi člani posamičnega organa ali funkcija
svetnika. Splošne volitve so redne, predčasne ali ponovne.
Redne volitve v organe se izvajajo na rednem Občnem zboru Kluba enkrat letno.

Predčasne volitve se izvedejo, če se posamičen organ ali svetnik razreši ali na kakšen
drugačen način preneha delovati pred potekom mandatne dobe.
Ponovne volitve se izvedejo, če se že opravljene volitve razveljavijo zaradi nepravilnosti
pri volitvah.

12.

člen
Nadomestne volitve so volitve, pri katerih se volijo posamezni člani organa Kluba, ker
niso bili izvoljeni na rednih volitvah.

13.

člen
Redne in predčasne volitve razpiše predsedstvo kluba s sklepom UO, redne najmanj
enkrat letno, predčasne pa kadar je to potrebno. Redne in predčasne volitve se razpišejo
najprej 30 dni in najkasneje 21 dni pred dnem glasovanja.
Nadomestne in ponovne volitve razpiše UO s sklepom in se morajo izvesti v roku 30
dni.

14.

člen
Na volitvah se delitev mandatov opravi na podlagi relativnega večinskega sistema,
izvoljen je tisti kandidat, ki v skupnem številu prejme več glasov od ostalih kandidatov.

IV.

Volilna komisija

15. člen
Volitve vodi in izvaja volilna komisija, sestavljena iz treh članov, ki izmed sebe imenujejo
predsednika volilne komisije.

16. člen
Člane volilne komisije ob razpisu volitev imenuje predsednik Kluba in jih potrdi UO Kluba.
Pri sestavi volilne komisije je potrebno upoštevati naslednja načela:
- člani volilne komisije so lahko samo volilni upravičenci,
- člani volilne komisije ne smejo kandidirati za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta
ŠOLS,
- člani volilne komisije ne smejo biti član UO Kluba in

- člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno.

17. člen
Na občnem zboru se izvoli tudi overovitelja zapisnika, ki ga podpiše skupaj z vsemi člani
volilne komisije.

18. člen
Naloge volilne komisije so:
- skrbi za zakonitost volitev in dosledno uporabo določb tega pravilnika pri volilnih
postopkih,
- skrbi za tehnično izvedbo volitev,
- ugotavlja, ali posamezen kandidat ustreza določbam volilnega pravilnika,
- skrbi za popolnost in točnost volilnega imenika,
- določi območje volišča, ki mora ustrezati zahtevam tega pravilnika,
- vodi glasovanje na volišču,
- izvaja štetje glasovnic,
- objavlja izide volitev in napiše zapisnik o volitvah,
- odloča o volilnih sporih,
- o svojem delu ter volilnih rezultatih poroča svojemu zboru ŠOLS in Nadzorni komisiji
Sveta ŠOLS ter
- izvaja druge naloge, opredeljene z akti ŠOLS in akti Študentske organizacije Slovenije.

V.

Kandidiranje

19. člen
Kandidat vloži svojo kandidaturo osebno v prostorih Kluba ali priporočeno po pošti s
pripisom: za volilno komisijo najkasneje 14 dni pred dnem volitev oziroma v skladu z
navedenimi razpisnimi pogoji.
Bistvene sestavine kandidature so: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in
telefonska številka.

Ostale sestavine kandidature so: rojstni podatki, podatki o šolanju, potrdilo o statusu
študenta v tekočem študijskem letu, razlog za kandidaturo, podpisano izjavo kandidata,
da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni
podpis kandidata.
Kandidat lahko v kandidaturo doda tudi kratko predstavitev o sebi, ki se bo prebrala pred
glasovanjem.

20. člen
Kandidature zbira volilna komisija Kluba. Vse kandidature, ki jih prejme Klub, je potrebno
nemudoma izročiti volilni komisiji neodprte.

21. člen
Prepozne kandidature volilna komisija Kluba zavrže kot prepozne in o tem obvesti
kandidate.

22. člen
Če volilna komisija ugotovi, da kandidatura ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, določenih
v 19. členu, jo zavrne in o tem obvesti kandidata.

23. člen
Če se pri ugotavljanju ustreznosti kandidature ugotovijo le formalne pomanjkljivosti
(nepopolna kandidatura), volilna komisija zahteva od kandidata, da te pomanjkljivosti v
treh dneh odpravi. Če kandidat formalnih pomanjkljivosti ne odpravi pravočasno, volilna
komisija kandidaturo zavrne on o tem obvesti kandidata.

VI.

Glasovanje

24. člen
Redne volitve organov Kluba in svetnika se izvajajo na rednem oziroma izrednem
občnem zboru.
Predčasne, ponovne in nadomestne volitve se lahko izvedejo brez sklica občnega zbora.
Pred samim glasovanjem za posamezno funkcijo morajo imeti vsak kandidat možnost, da
se na kratko predstavi in odgovarja na vprašanja.

25. člen
Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom.
Nato se volivca označi v volilnem imeniku in se mu izroči glasovnico in pisalo.
Volilna komisija ne sme odreči glasovanja nikomur, ki izkaže, da ima volilno pravico.
Vsaka oseba ima samo en glas, ki je enak glasom drugih in ni prenosljiv.
26. člen
Pri volitvah se glasovanje opravi z glasovnico.
Glasovnica za glasovanje o kandidatih za organe kluba vsebuje:
− oznako, da gre za volitve v organe Kluba vrhniških študentov,
− oznako šolskega/študijskega leta,
− mesto, za katerega se kandidat poteguje,
− ime, priimek in zaporedno številko ter
− žig kluba.

27. člen
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom
kandidata, za katerega glasuje.
Izpolnjeno glasovnico volivec odda v glasovalno skrinjico.

28. člen
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega
kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.

VII.

Ugotavljanje izida glasovanja in izida volitev

29. člen
Izid volitev ugotavlja volilna komisija. Po poteku tajnega glasovanja odpre volilno skrinjico,
prešteje glasove in javno objavi rezultate.

30. člen
O delu volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše:
− koliko je vseh volilnih upravičencev,
− koliko volivcev je glasovalo,
− koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah,
− koliko glasovnic je bilo neveljavnih,
− koliko glasov so dobili posamezni kandidati.
V zapisnik se zapišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije.
Zapisnik podpišejo člani volilne komisije.

31. člen
Predsednik volilne komisije razglasi rezultate glasovanja na Občnem zboru. Vsa dokazila
o poteku volitev (evidenca volivcev, glasovnice in zapisniki volilne komisije) se arhivirajo in
hranijo vsaj leto dni.
Volilna komisija je dolžna predsedniku Zveze ŠKIS najkasneje v 7 dneh poslati zapisnik o
poteku volitev in sklep o izvolitvi na posebnem obrazcu.

VIII.

Varstvo volilne pravice

32. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat v roku treh dni po izteku
roka za oddajo kandidatur pravico vložiti pritožbo pri volilni komisiji. Volilna komisija mora
o pritožbi odločati najkasneje v roku treh dni po prejetju pritožbe na kandidacijski
postopek.
Volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni odločbo, izdano v postopku potrjevanja
kandidatur, če ugotovi, da je odločba nepravilna ali nezakonita.
33. člen
Vsak kandidat lahko v roku treh dni po izvedbi volitev sproži volilni spor pred volilno
komisijo, če misli da je v okviru volitev prišlo do kršitev tega pravilnika ali drugega
zavezujočega pravnega akta Kluba ali Republike Slovenije.
Če volilna komisija ugotovi, da je prišlo do kršitve, mora v najkrajšem možnem času le to
odpraviti, če je potrebno tudi razpisati ponovne volitve.

34. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije pri volitvah ima vsak kandidat in vsak volivec
v roku treh dni od prejema odločbe volilne komisije pravico vložiti ugovor pri nadzornem
odboru. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v roku treh dni od vložitve ugovora.
Če nadzorni odbor pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilne komisije ugotovi
takšne nepravilnosti, ki so bistveno vplivale na izid volitev, glasovanje na volišču
razveljavi in odredi UO da v roku 30 dni razpiše ponovne volitve v obsegu, v katerem je
bilo glasovanje razveljavljeno. Če se UO ne strinja z odločitvijo upravnega odbora ima
možnost sklicati občni zbor, da o tej zadevi dokončno odloči.

IX.

Zagotavljanje reda na volišču

35. člen
Volilna komisija na volišču skrbi za red in varnost vseh udeležencev.

36. člen
Volilna komisija lahko izreče disciplinski ukrep ustnega opomina ali odstranitev iz volišča
zoper vsakogar:
− ki agitira v prostorih volitev na dan volitev,
− ki nad drugimi udeleženci volitev izvaja kakršnokoli nasilje,
− ki na dan volitev v prostorih volitev moti red,
− ki pride v prostore volitev z nevarnim orožjem,
− ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj.
Poleg disciplinskega ukrepa lahko volilna komisija na disciplinsko komisijo naslovi
predlog za začetek disciplinskega postopka zoper motilca volilnega reda.

