
Pravilnik o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica 

 

Na podlagi 24. člena Statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica sprejema skupščina Kluba študentov 

Ilirska Bistrica na svoji seji 21. 12. 2019 

 

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA 

 

1. člen 

Pravilnik o volitvah 

Ta pravilnik ureja volitve v naslednje organe Kluba študentov Ilirska Bistrica (v  nadaljevanju: Klub): 

 upravni odbor; 

 nadzorno komisijo; 

 disciplinsko komisijo. 

Volitve v organe Kluba potekajo na redni ali izredni skupščini.  

 

2. člen 

Pravica kandidature 

V organe Kluba lahko kandidirajo vsi redni člani Kluba, ki svoj status dokažejo z originalnim potrdilom 

o vpisu.  

 

3. člen 

Volilna pravica 

Volilno pravico imajo člani s statusom študenta. 

 

4. člen 

Razpis volitev 

Javno objavo za volitve organov Kluba najmanj en (1) mesec pred volitvami izda upravni odbor. Z 

dnem izdaje objave steče kandidacijski postopek. 

 

5. člen 

Kandidacijski postopek 

Vložitev kandidatur je možna od razpisa volitev do dne, oddaljenega štirinajst (14) dni do datuma 

skupščine.  

V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno 

poslati po pošti s pripisom »VOLITVE – ne odpiraj« na naslov Kluba. 

Kandidatura mora vsebovati: 

 ime in priimek kandidata; 

 mesto v organu Kluba, za katerega podaja kandidaturo; 

 naslov stalnega prebivališča; 

 datum rojstva in leto včlanitve v Klub; 

 ime šole ali fakultete; 

 opis dotedanjih aktivnosti dela na Klubu in na mladinskem področju nasploh; 

 originalno potrdilo o vpisu; 



 lastnoročni podpis kandidata. 

Kandidat mora podati pisno izjavo o tem, da ni član izvršnega odbora političnih organizacij in 

njihovih podmladkov.  

 

6. člen 

Zbiranje kandidatur in objava kandidatov 

Pisne kandidature zbira nadzorna komisija in po poteku roka za vložitev kandidatur v roku treh (3) 

dni pregleda skladnost posameznih kandidatur s statutom Kluba in Pravilnikom o volitvah v organe 

Kluba. V primeru da je kandidatura nepopolna, nadzorna komisija kandidata obvesti in ga pozove na 

dopolnitev v roku dveh (2) dni. Če je kandidatura zapoznela, jo nadzorna komisija zavrne. V štirih (4) 

dneh po zaključku kandidacijskega postopka mora nadzorna komisija javno objaviti spisek vseh 

kandidatov in kandidate, katerih kandidatura je bila zavrnjena, o tem obvestiti ter priložiti ustrezno 

argumentacijo.  

 

7. člen 

Pritožbe kandidatov 

Nadzorna komisija kandidate, ki so poslali nepopolne kandidature, o tem obvesti in jih pozove na 

dopolnitev. Kandidati, katerih kandidatura je bila zavrnjena, se lahko pritožijo v roku treh (3) dni po 

objavi spiska kandidatov.  

Nadzorna komisija prispele pritožbe obravnava in v roku dveh (2) dni poda svojo končno odločitev. 

Kandidate, katerih pritožba je bila odobrena, doda na spisek kandidatov. 

 

8. člen 

Volilna komisija 

Volilna komisija skrbi za pravilen potek volilnega postopka. Izvoli jo skupščina izmed članov Kluba. 

Sestavljajo jo trije (3) člani: predsednik in dva (2) člana. Predsednika volilne komisije določijo člani 

volilne komisije. Član volilne komisije ne sme biti hkrati tudi kandidat v organ Kluba. 

Volilna komisija: 

 skrbi za zakonitost volitev in dosledno uporabo določb tega pravilnika pri volilnih postopkih; 

 skrbi za tehnično izvedbo volitev; 

 vodi glasovanje na volišču; 

 ugotovi rezultat volitev in ga razglasi. 

 

9. člen 

Priprava prostora in volilnih lističev 

Volitve so tajne. V ta namen volilna komisija uredi prostor, ki tajnost omogoča. Pred pričetkom 

volitev volilna komisija pripravi volilne lističe in jih ožigosa. Volilni listič mora vsebovati zaporedne 

številke, imena in priimke vseh kandidatov ter navodila o načinu glasovanja. Komisija na volišče 

prinese volilne lističe v zapečateni ovojnici in volilno skrinjico.  

 

 

 

 



10. člen 

Predstavitev kandidatov 

Volitve v vse organe Kluba potekajo istočasno. Vsak kandidat ima pravico petminutne 

samopredstavitve. Samopredstavitve kandidatov potekajo po vnaprej določenem vrstnem redu, in 

sicer najprej kandidatov za upravni odbor (predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in 

predstavnika dijaške sekcije), nato kandidatov za nadzorno komisijo in nazadnje kandidatov za 

disciplinsko komisijo. Člani Kluba imajo po končani samopredstavitvi kandidatov pravico 

kandidatom postaviti vprašanja. 

 

11. člen 

Potek glasovanja 

Po predstavitvi kandidatov se preide na glasovanje. Volilna komisija istovetnost člana Kluba ugotovi 

z osebnim dokumentom s fotografijo. Član se podpiše v volilni imenik in prejme volilni listič. V za to 

urejenem prostoru glasuje in nato listič odda v zapečateno volilno skrinjico. Ko svoje glasove oddajo 

vsi prisotni člani Kluba, jih volilna komisija prosi, da zapustijo prostor, in začne z ugotavljanjem 

rezultata volitev.  

 

12. člen 

Veljavnost volilnih lističev 

Veljavni so volilni lističi, ki: 

 nedvoumno izražajo voljo volivca;  

 imajo obkroženega maksimalno enega (1) kandidata za posamezno funkcijo v upravnem 

odboru Kluba; 

 imajo obkrožene maksimalno tri (3) kandidate za nadzorno komisijo in tri (3) kandidate za 

disciplinsko komisijo; 

 vsebujejo pečat Kluba. 

Za presojo veljavnosti glasovnic je pristojna volilna komisija.  

 

13. člen 

Rezultat volitev 

Volilna komisija v tajnosti prešteje glasove. Izvoljeni so tisti kandidati, ki za posamezni organ Kluba 

prejmejo največje število glasov. V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se 

volilni postopek za te kandidate ponovi.  Volilnega postopka ni potrebno ponoviti, če rezultati volitev 

ne vplivajo na izvolitev kandidata v organ.  

 

14. člen 

Dolžnost izvoljenih kandidatov 

Izvoljeni kandidati morajo svoje funkcije opravljati v skladu s Statutom, pravilniki in poslovniki Kluba. 

V primeru odstopa s funkcije je posameznik svojo funkcijo dolžan opravljati do izvolitve drugega 

člana razen v primeru odstopa predsednika, kot je opredeljeno v Poslovniku o delu upravnega 

odbora Kluba študentov Ilirska Bistrica.  

 

 




