Občni zbor KKŠ je na svoji volilni seji dne 21. decembra 2013 v skladu z 21. členom Statuta
Kluba koroških študentov sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah v organe
Kluba koroških študentov in posledično sprejel naslednji:

PRAVILNIK O VOLITVAH ČLANOV V ORGANE KLUBA KOROŠKIH ŠTUDENTOV

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravilnik o volitvah)
Pravilnik o volitvah članov v organe Kluba koroških študentov (v nadaljevanju Pravilnik o
volitvah v organe) se uporablja za volitve v Izvršni odbor (v nadaljevanju IO), Nadzorni
odbor (v nadaljevanju NO) in Disciplinski odbor (v nadaljevanju DO) Kluba koroških
študentov (v nadaljevanju KKŠ).

2. člen
(roki)
Dnevni roki po tem pravilniku začnejo teči naslednji dan od katerega je rok določen, in se
iztečejo zadnji dan roka ob 24.00, razen če ni s tem Pravilnikom določeno drugače.
Tedenski in mesečni roki začnejo teči isti dan od dejanja, za katerega je rok določen, in se
iztečejo na dan, ki sovpada z dnem ko je rok začel teči, ob 24.00, razen če ni s tem
Pravilnikom določeno drugače.
Če je zadnji dan rok nedelja ali praznik, se rok izteče naslednji delovni dan.
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II.

VOLILNA PRAVICA

3. člen
(pravica voliti)
Pravico voliti v IO, NO in DO KKŠ imajo redni člani, ki so potrdili članstvo za tekoče leto vsaj
dan pred volitvami.
Člani dijaki imajo status simpatizerja in nimajo volilne pravice.
Simpatizerji, ki niso hkrati člani KKŠ, nimajo volilne pravice.

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

III.

RAZPIS VOLITEV

5. člen
Volitve v organe KKŠ so redne in nadomestne.

6. člen
(roki za razpis)
Od dneva razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot osemindvajset
(28) in ne manj kot petnajst (15) dni.
Od dneva razpisa nadomestnih volitev ne sme preteči več kot enaindvajset (21) in ne manj
kot deset (10) dni.
Razpis volitev se nemudoma objavi na oglasni deski na sedežu KKŠ, na spletni strani KKŠ ter
se pošlje po elektronski pošti vsem članom KKŠ.
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Ob razpisu volitev se hkrati določi trajanje in prostor, kjer se bodo volitve izvedle.

7. člen
(redne volitve)
Redne volitve se opravijo vsako leto.
Razpiše jih predsednik KKŠ oz. vršilec dolžnosti. Volitve se izvedejo na vsakoletnem Občnem
zboru članov KKŠ.

8. člen
(nadomestne volitve)
Nadomestne volitve se izvedejo, ko članu organa ali celotnemu organu KKŠ preneha mandat,
ob odstopu članov, če pri tem število članov posameznega organa pade pod s Statutom in
pravilniki določeno število. Volitve se razpišejo tudi v primeru, ko je član ali več članov
razrešenih s funkcije zaradi kršitev kot jih opredeljuje Pravilnik Disciplinskega odbora in
hkrati število članov posameznega organa pade pod s Statutom in pravilniki določeno število.
Nadomestne volitve se izvedejo, v kolikor do razpisa rednih volitev niso manj kot štirje (4)
tedni. Če je ta rok pretekel, se razpišejo redne volitve.

9. člen
(razpis volitev)
Redne in nadomestne volite razpisuje predsednik KKŠ oziroma s strani predsednika KKŠ
pooblaščeni vršilec dolžnosti.
V primeru razrešitve vseh organov KKŠ, se volitve v organe KKŠ nemudoma razpišejo na
Občnem zboru, na katerem so bili vsi organi razrešeni. Za takojšnji razpis volitev je zadolžen
predsednik Delovnega predsedstva Občnega zbora KKŠ.
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IV.

VOLILNA KOMISIJA

10. člen
(naloge Volilne komisije)
Nadzorni odbor opravlja naloge Volilne komisije (v nadaljevanju VK), kot so določene v tem
Pravilniku. Člani VK ne morejo kandidirati na volitvah.

11. člen
(sestava VK)
VK sestavljajo trije (3) člani, ki so hkrati člani NO.
V kolikor kateri izmed članov NO zaradi določil tega Pravilnika ne more biti član VK, izmed
ostalih dveh članov predsedujoči VK za potrebe izvedbe volitev postane starejši član NO.
Člana VK za čas izvajanja volitev imenujeta enega (1) člana VK izmed treh (3) članov DO.
Imenovanje mora biti objavljeno na oglasni deski dva (2) dni pred dnevom odpiranja
kandidatur KKŠ.

12. člen
(izločitev iz postopka)
Član ali predsednik NO, ki kandidira na volitvah, se mora pred začetkom izvedbe volitev sam
izločiti iz postopka z ustnim sporočilom predsedniku NO. V kolikor na volitvah kandidira
predsednik NO, namero o kandidaturi ustno sporoči obema članoma NO.

13. člen
(potrditev VK)
Člani VK se potrdijo en dan (1) pred dnevom, določenim za odpiranje kandidatur. Za
potrditev članov VK je zadolžen predsednik IO, ki pregleda ustreznost imenovanja članov na
podlagi določil tega pravilnika.

4

14. člen
(naloge VK)
Naloge Volilne komisije so:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

skrbi za pravilnost izvedbe volitev in enotno uporabo določb tega pravilnika;
predpiše obrazce, potrebne za izvrševanje tega pravilnika;
skrbi za sestavo in točnost volilnega imenika;
odpira prispele kandidature in ugotavlja, ali so v skladu z razpisom volitev;
ugotavlja in objavlja izide volitev;
vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
piše zapisnik o volitvah;
skrbi za red in mir na volitvah ter volišču;
določi trajanje volitev (najmanj 1 uro);
opravlja druge naloge, ki jih nalaga ta pravilnik.

15. člen
(odločanje VK)
Člani VK opravljajo svoje delo neodvisno od kakršnih koli navodil in v skladu s Pravilnikom o
volitvah v organe KKŠ in Statutom KKŠ.
VK je sklepčna, ko so prisotni vsi člani VK. VK odloča soglasno.

V.

KANDIDIRANJE

16. člen
Za predstavnika v organih KKŠ lahko kandidirajo vsi polnoletni redni in pridruženi člani KKŠ
(z izjemo NO), ki imajo pravico biti voljeni v posamezen organ.
Za člana NO lahko kandidirajo tudi simpatizerji KKŠ.
Vsak član lahko kandidira le za eno funkcijo. Izjema je kandidatura za Svetnika, katero lahko
odda tudi vsak član, ki hkrati kandidira za drugo funkcijo v organe KKŠ.
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16.a člen
(kandidatura za predsednika)
Za predsednika KKŠ lahko kandidira član:
-

ki je bil v preteklem letu član Izvršnega odbora KKŠ in zbere vsaj štiri (4) podpise članov,
ki so bili v preteklem letu člani IO;
ki je član kluba vsaj dve (2) leti in zbere dvajset (20) podpisov članov KKŠ iz vsake UE
KKŠ, skupaj osemdeset (80) podpisov;
polnopravni član KKŠ, ki ima najmanj eno (1) leto izkušenj z delom v društvih ali drugih
študentskih organizacijah in hkrati pridobi podpise vsaj štirih (4) članov aktualnega IO.

Potek zbiranja podpisov je določen v 20. členu tega Pravilnika.
V kolikor za predsednika ne kandidira kandidat iz 1. odstavka tega člena, lahko za
predsednika KKŠ kandidira polnopravni član KKŠ, ki ima najmanj eno (1) leto izkušenj z
delom v društvih ali drugih študentskih organizacijah.

17. člen
(roki za vlaganje kandidatur)

Kandidatura mora biti vložena najkasneje deset (10) dni do dneva volitev, do 24.00.
Kandidature se morajo poslati priporočeno po pošti na sedež KKŠ.
Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno:
»KANDIDATURA – NE ODPIRAJ«.

18. člen
(odpiranje kandidatur)
Kandidature se odpirajo na javnem sestanku Volilne komisije. Sestanek se izvede najkasneje
tri (3) dni po poteku roka za vložitev kandidatur, za sklic je odgovoren predsednik VK.
Pri odpiranju kandidatur VK preveri ustreznost kandidature glede na Pravilnik o volitvah v
organe in predpisane zahteve. Kandidature, ki so bile oddane po roku, določenim za oddajo,
VK kot prepozne zavrže.
Isti dan mora VK na spletni strani in oglasni deski objaviti začasni volilni razglas oseb, katerih
kandidature so bile popolne. Obenem se objavi seznam oseb, ki so oddale nepopolne
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kandidature, z navedenimi manjkajočimi zahtevami. Osebe, ki so oddale nepopolne
kandidature, se s tem razglasom pozove na dopolnitev.
Z dnevom objave na oglasni deski in spletni strani prične teči rok za dopolnitev.

18.a člen
(nepopolne kandidature)
Kot nepopolna se šteje vsaka kandidatura, ki ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov oziroma
prilog h kandidaturi.
Rok za dopolnitev je dva (2) delovna dni, dopolnitve kandidatur se pošljejo priporočeno po
pošti na sedež KKŠ z dopisom »DOPOLNITEV KANDIDATURE – NE ODPIRAJ«.

19. člen
(vsebina kandidature)
Kandidatura mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje, ki ga predpiše
Nadzorni odbor in mora biti na voljo na sedežu in spletni strani KKŠ naslednji dan po razpisu
volitev.
Obrazec mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ime in priimek
Točen naslov
Status in naziv visokošolskega zavoda, ki ga obiskuje
E-mail naslov
Lastnoročni podpis kandidata
Vizijo, s katero kandidira
Telefonsko številko
Življenjepis

Kandidaturi mora biti priloženo tudi originalno potrdilo o šolanju – status, ter obrazec za
zbiranje podpore predsedniku kot je to določeno v 31. (30.) členu statuta.

20. člen
(postopek zbiranja podpore)
Za zbiranje izjav o podpori k posamezni kandidaturi je pristojna NO kluba. Kandidat odpre
obrazec za zbiranje izjav o podpori pri NO kluba v času uradnih ur oz. če ni to pisno
prehodno določeno drugače.
V okviru NO opravlja zbiranje podpisov podpore predsednik NO, s pomočjo svetnika KKŠ.
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20.a člen
(obrazec za zbiranje podpore)
Kandidat mora pri predsedniku NO kluba odpreti obrazec za zbiranje podpore v obdobju med
razpisom volitev do dneva, ki je določen kot rok za oddajo kandidatur. Zbrane podpise
podpore VK na sedežu KKŠ prevzame pred odpiranjem kandidatur.
Obrazec mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata,
- mesto, za katerega kandidira,
- tabelo za zbiranje podpore (zaporedna številka, ime in priimek člana, številka članske
izkaznice, lastnoročni podpis),
- UE, v kateri kandidat biva,
- datum odprtja obrazca,
- podpis kandidata,
- žig KKŠ in podpis predsednika NO.
VK preveri zbrane podpise podpore na sestanku, kjer se odpirajo kandidature, ter ugotovi ali
so pogoji za podporo izpolnjeni.
Član lahko odda podporo enemu ali več kandidatom.
Podpora kandidatu se šteje za veljavno, v kolikor je izražena s podpisom na predpisanem
obrazcu.

21. člen
(volilni razglas)
Najkasneje naslednji dan po preteku roka za dopolnitev kandidatur VK na oglasni deski in
spletni strani objavi dokončen volilni razglas. Isti dan VK opravi žreb za vrstni red na
glasovnici.
Volilni razglas vsebuje seznam oseb, ki so oddale popolno kandidaturo, z navedenimi
sledečimi podatki o kandidatu: ime in priimek, kraj bivanja, smer in letnik študija ter organ, v
katerega kandidira (v primeru kandidature za predsednika se to ustrezno navede).
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VI.

VOLILNA KAMPANJA

22. člen
Volilna kampanja lahko poteka vse dni do polnoči pred volitvami.
Na dan volitev je v prostoru, kjer potekajo volitve, prepovedano vsakršno agitiranje. Ves
volilni material mora biti odstranjen iz volilnih prostorov. Dovoljeni so le volilni razglasi, ki jih
izda VK.

23. člen
(financiranje kampanje)
Volilno kampanjo si vsak kandidat financira sam.

VII.

GLASOVANJE

24. člen
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Vsaka oseba ima samo en (1) glas, ki je enakovreden drugim glasovom.

25. člen
Volilna komisija je dolžna zagotoviti tajnost glasovanja in hkrati varovanje volilne pravice
vsakega volilnega upravičenca v času poteka volitev v organe KKŠ.
Volilna komisija na volišču razobesi Volilni razglas.
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26. člen
(glasovanje)
Volivec glasuje osebno na volišču, pri čemer najprej pove svoje ime in priimek ter se izkaže z
osebnim dokumentom ali s člansko izkaznico.
Predsednik ali član VK na podlagi predloženega dokumenta ugotovi istosvetnost volivca,
obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem imeniku, kamor se le-ta tudi
podpiše, in mu izroči glasovnico.
Glasovanje se opravi z glasovnico.
Glasovnica za volitve v organe KKŠ mora vsebovati:
a. oznako, da gre za volitve v organe KKŠ,
b. oznako šolskega/študijskega leta,
c. oznako organa, v katerega se opravlja volitve,
d. ime in priimek kandidata za posamezni organ in zaporedno številko,
e. originalni žig KKŠ.
Kandidati za posamezne organe ali funkcije so na glasovnici razporejeni v skladu z žrebom, ki
ga je izvedla Volilna komisija najkasneje en (1) dan po preteku roka za dopolnitev
kandidatur.

27. člen
(veljavnost glasovnice)
Pravilno se glasuje tako, da volivec obkroži ime ali zaporedno številko pred kandidatom.
Glasovnica je veljavna, v kolikor je iz nje jasno razvidna volja volivca. O veljavnosti
glasovnice odloča VK soglasno.
Če volja volivca ni jasno razvidna, se glasovnica šteje kot neveljavna.

28. člen
(zadrževanje na volišču)
Zadrževanje na volišču je dovoljeno samo članom VK. Volivci in ostali morebitni prisotni
morajo takoj po oddaji glasu zapustiti volišče.
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VIII. UGOTAVLJANJE IZIDA

29. člen
(štetje glasovnic)
Izid volitev ugotavlja Volilna komisija. Po poteku glasovanja odpre skrinjico, prešteje glasove
in javno objavi rezultate.
Štetje glasovnic je javno. Izid volitev ugotavlja VK, ki po preteku določene ure za glasovanje
volišče zapre ter prične s štetjem glasov. Volilni izid VK javno razglasi na Občnem zboru ter
jih takoj za tem objavi na oglasni deski in spletni strani KKŠ.

30. člen
(izvolitev)
Za mesto predsednika je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov od
veljavnih glasovnic. Če nihče izmed kandidatov nima zadostnega števila glasov, se dva
kandidata z največ glasovi iz prvega kroga pomerita v drugem krogu. Pred drugim krogom
imata pravico do petminutne dodatne predstavitve.
V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki je prejel večje število glasov izmed vseh
veljavnih oddanih glasov.
V primeru, da za predsednika kandidira samo en kandidat, je izvoljen v kolikor prejme več
kot polovico veljavnih oddanih glasov.

31. člen
(izvolitev v NO in DO)
V NO in DO se volijo po trije (3) člani.
Za člane NO in DO so izvoljeni tisti, ki so na volitvah v izbran organ prejeli največje število
glasov izmed vseh kandidatov, ki so kandidirali za isto funkcijo.
V primeru, da ima več kandidatov za posamezno funkcijo enako število glasov, se izvedejo
ponovne volitve teh kandidatov, ki so prejeli enako število glasov, v ne več kot štirinajstih
(14) in ne manj kot osmih (8) dneh od datuma prvih volitev. Datum, prostor in trajanje
določi VK. Za ponovne volitve se smiselno upoštevajo določbe, ki veljajo za redne volitve.
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32. člen
(pritožbe)
Pritožbe zoper volitve so mogoče v roku dveh (2) dni od objave volilnega izida. Pritožbe so
mogoče le v primeru kršitev volilnega molka ali zadrževanja na volišču. Pritožbe obravnava
DO iz prejšnjega mandata, ki lahko v primeru hujših kršitev predlaga ponovno štetje ali
ponovitev volitev. V primeru hujših kršitev DO iz prejšnjega mandata za izvršitev postopka
sodeluje z NO iz prejšnjega mandata.

IX.

KAZENSKE DOLOČBE

33. člen
VK lahko diskvalificira kandidata:
a. ki agitira v prostorih volišča na dan volitev;
b. ki na dan volitev v prostorih volitev moti red ali se ne odstrani iz volišča,
c. ki pride na volišče z orožjem ali drugim nevarnim orožjem,
d. ki prisili ali podkupi druge člane da glasujejo zanj.

X.

PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA

34. člen
Z dnem uveljavitve tega volilnega pravilnika preneha veljavnost vseh prejšnjih volilnih
pravilnikov.

35. člen
Ta pravilnik je sprejel in dopolnil Občni zbor članov na redni volilni seji dne 21. 12. 2013 in
prične veljati naslednji dan po sprejetju.

Ravne na Koroškem, 21. 12. 2013
KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV
Andraž Lečnik, predsednik
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