VOLILNI PRAVILNIK ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
I.

UVODNO DOLOČILO

1. člen
Volilni pravilnik ureja volitve v organe Šaleškega študentskega kluba ( v nadaljevanju ŠŠK ), ki lahko v
skladu s statutom potekajo na redni ali na izredni skupščini ŠŠK.

II.

RAZPIS VOLITEV

2. člen
Ko upravni odbor ŠŠK na svoji redni seji sprejme sklep o razpisu redne oziroma izredne skupščine, na
katerem bodo potekale volitve, o tem obvesti Nadzorno komisijo ŠŠK. Nadzorna komisija ŠŠK izvede
postopek volitev (preverjanje ustreznosti kandidatov in izvedbe postopka na samem zboru članov)
3. člen
Upravni odbor ŠŠK volitve razpiše s sklepom najprej 30 dni in najkasneje 21 dni pred volitvami. V
primeru, da Upravni odbor ŠŠK ne razpiše volitev, to stori nadzorna komisija ŠŠK. Razpis volitev mora
vsebovati datum, uro, naslov ter prostor kjer bo potekala skupščina. Razpis se objavi na spletni strani
kluba in na razglasni deski Šaleške študentskega kluba
Upravni odbor ŠŠK mora o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS obvestiti predsednika Sveta ŠOLS.
Upravni odbor ŠŠK mora o razpisu volitev za svetnika Sveta Zveze ŠKIS obvestiti predsednika Zveze
ŠKIS.
4. člen
Redna oziroma izredna skupščina se zaradi zagotavljanja enakopravne udeležbe članic in članov lahko
izvede le ob petkih ali sobotah v popoldanskih urah.

III.

KANDIDIRANJE

5. člen
Vsak član ŠŠK, ki ima status rednega ali izrednega študenta ( originalno potrdilo o vpisu za tekoče
študijsko leto ), ima pravico kandidirati v organe ŠŠK.
6. člen
Kandidatura mora prispeti na poštni predal ŠŠK ( Šaleški študentski klub, Šaleška cesta 3, 3320
Velenje ) najkasneje 14 dni pred dnem volitev, kot priporočena pošiljka ter s pripisom »za nadzorno
komisijo – ne odpiraj«.
Kandidatura mora vsebovati:
- ime,

-

priimek,
rojstne podatke,
naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko,
letnik in smer študija,
originalno potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (ne kopijo),
podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke, ali njenega
podmladka in
lastnoročni podpis kandidata.

7. člen
Nadzorni odbor kluba mora kandidature odpreti 10 dni pred potekom volitev. V primeru, da nadzorni
odbor po pregledu kandidatur ugotovi, da je prispela kandidatura nepopolna, kandidata o tem
obvesti še isti dan, na njegov e-mail naslov, ki je bil podan ob prijavi in s priporočeno pošto na stalni
naslov podan ob prijavi. Če e-mail naslov ni posredovan ob prijavi se kandidatura ovrže kot
nepopolna. Dopolnjena kandidatura mora biti na sedežu ŠŠK vsaj 7 dni pred dnem volitev. Če
kandidatura tudi po pozivu Nadzornega odbora ni popolna se zavrže kot nepopolna.

IV.

VOLILNA KOMISIJA

8. člen
Volitve izvaja volilna komisija ŠŠK, katero predhodno predlaga delovno predsedstvo, izvoli pa
skupščina z dvigom rok.
9. člen
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in 2 člana ( v nadaljevanju: člani ) Pri sestavi volilne komisije je
potrebno upoštevati naslednja načela :
- člani volilne komisije so lahko volilni upravičenci
- član volilne komisije ne sme biti hkrati kandidat
- člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno
10. 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 zapisnika
- 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

V.

POTEK IN NAČIN ZASEDANJA TER PRAVICE ČLANOV

11. člen
Volišče izbere in ustrezno označi volilna komisija ŠŠK na dan volitev pred začetkom glasovanja. Za
volišče določi prostor, ki mora biti tehnično opremljen tako, da omogoča tajnost pri izpolnjevanju
glasovnice.
12. člen
Članstvo v ŠŠK se pred zasedanjem preverja z osebnim dokumentom in volilnim imenikom.
Upravičenost do glasovanja o kandidatih se preverja tudi pred glasovanjem z osebnim dokumentom
in volilnim imenikom.
13. člen
Glasovanje o kandidatih poteka tajno s pomočjo volilnih lističev, in volilne skrinjice, ki mora biti
ustrezno zapečatena.
14. člen
Najprej potekajo predstavitve kandidatov in šele nato vprašanja članov.

VI.

GLASOVANJE
15. člen

Volitve nadzira volilna komisija.
16. člen
Volilna skrinjica mora biti pred glasovanjem pregledana in prazna, pregled opravi volilna komisija
pred začetkom glasovanja.
17. člen
Za vse funkcije v organe se glasuje tajno (obkroževanje) , tudi če za določeno funkcijo kandidira samo
en kandidat.
Volivci lahko le osebno na volišču (ne po pošti ali s pooblastilom)
18. člen
V celoti neveljaven je tisti glasovni list, na katerem je za vse funkcije obkroženih več kandidatov, kot
je dovoljeno. V primeru, da iz glasovalnega lističa volja volivca ni razvidna je takšno glasovanje
neveljavno. V primeru da volivec ne odda glasovalni listič v skrinjico se upošteva, da volivec ni
glasoval.
19. člen
Če je na volilnem listu samo pri nekaterih funkcijah obkroženih več kandidatov, kot je dovoljeno, se
glasovi pri ostalih funkcijah štejejo kot veljavni.

20. člen
Kandidat za predsednika kluba je izvoljen, če prejme več kot polovico glasov članov prisotnih na
skupščini.
21. člen
Kandidat za predsednika kluba, ki je na volitvah prejel več kot polovico glasov članov prisotnih na
skupščini predstavi predlog upravnega odbora. Upravni odbor je izvoljen če prejme več kot polovico
glasov članov prisotnih na skupščini.

VII.

UGOTOVITEV REZULTATOV GLASOVANJA

22. člen
Volilna komisija prešteje glasovnice ob navzočnosti članov skupščine, ki pa ne smejo biti neposredno
navzoči pri štetju glasovnic.
O ugotovitvah Volilna komisija poroča skupščini.
23. člen
Zbor članov sprejme ugotovitveni sklep o rezultatih glasovanja. Rezultati postanejo dokončni.
24. člen
Za izvedbo volitev svetnika v Svet ŠOLS se poleg tega pravilnika upoštevajo določbe Volilnega
pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS
V primeru nejasnosti katere določbe upoštevati, ko se izvajajo na zboru članov tudi volitve svetnika
Sveta ŠOLS ima pri postopku izvajanje volitev za svetnika Sveta ŠOLS prednost Volilni pravilnik za
volitve Sveta ŠOLS.
25. člen
Za izvedbo volitev svetnika v Svet Zveze ŠKIS se poleg tega pravilnika upoštevajo določbe Volilnega
pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS.
V primeru nejasnosti katere določbe upoštevati, ko se izvajajo na zboru članov tudi volitve svetnika
Sveta Zveze ŠKIS ima pri postopku izvajanje volitev za svetnika Sveta Zveze ŠKIS prednost Volilni
pravilnik za volitve Sveta Zveze ŠKIS.

26. člen
Ta pravilnik začne veljati, z dnem, ko na skupščini potrdi večina vseh prisotnih članov
Velenje, 16. 4. 2014
Janž Krofel,
predsednik Šaleškega študentskega kluba

