
Upravni odbor Študentskega kluba Kamnik na svoji redni seji 30. 9. 2020 v Kamniku 

v skladu z 39. členom statuta društva sprejema naslednji 

 

 

Volilni pravilnik Študentskega kluba Kamnik 
 

 

 

I. UVODNO DOLOČILO 

 

1. člen 

 

Volilni pravilnik ureja volitve v organe Študentskega kluba Kamnik (v nadaljevanju: ŠKK), ki lahko 

v skladu s statutom društva potekajo na rednem ali izrednem volilnem občnem zboru. 

 

 

II. RAZPIS VOLITEV IN ROKI 

 

2. člen 

 

Ko upravni odbor ŠKK (v nadaljevanju: UO) na svoji seji sprejme sklep o razpisu volilnega 

občnega zbora, na katerem bodo potekale volitve, istočasno v skladu z navodili in akti ŠOLS 

ustanovi tričlansko volilno komisijo v sestavi: predsednik volilne komisije in dva člana volilne 

komisije. 

 

Komisija je dolžna izvesti kandidacijske postopke, preveriti, ali kandidati izpolnjujejo zahtevane 

pogoje in tehnično izvesti volitve na občnem zboru. Član volilne komisije ne more biti kandidat na 

teh volitvah in ne sme biti član izvršnega organa društva. 

 

Volilna komisija je odgovorna za pravilnost in popolnost izvedbe volitev ŠKK. Pri tem mora poleg 

aktov ŠKK upoštevati tudi akte entitet, pod okriljem katerih je ŠKK. 

 

3. člen 

 

Občni zbor mora biti sklican v roku in na način, kot je to določeno v Statutu. 

 

Vabilo na občni zbor se posreduje članom ŠKK tako, da se ga objavi v klubskem glasilu ali na 

spletni strani oziroma oglasni deski ŠKK. 

Če pravočasna objava na tak način ni mogoča, je ustrezno nadomestilo obvestilo o občnem 

zboru, ki se ga članom ŠKK pošlje po elektronski pošti.  

 

4. člen 

 

Volitve morajo biti razpisane največ 30 in najmanj 21 dni pred volilnim občnim zborom.  



Vsaj 14 dni pred volitvami se kandidacijski postopek zaključi.  

Obenem, kadar je to potrebno, UO o volitvah obvesti pristojne organe entitet, pod okriljem katerih 

je ŠKK. 

 

5. člen 

 

Kandidatura mora biti poslana v skladu z razpisanim postopkom, kot priporočena pošiljka ali 

osebno dostavljena v pisarno društva v času uradnih ur. Za osebno dostavljeno kandidaturo 

kandidat prejme potrdilo.  

 

6. člen 

 

V treh dneh po izteku kandidacijskega postopka se sestane volilna komisija in pregleda prispele 

kandidature.  

 

Če volilna komisija ob pregledu prispelih kandidatur ugotovi, da je katera od prispelih kandidatur 

nepopolna, kandidata o tem obvesti. Kandidatura mora biti dopolnjena najkasneje v roku treh 

delovnih dni. Prepozno prispele kandidature komisija zavrže, neustrezne pa zavrne.  

 

7. člen 

 

Vsaj tri dni pred volilnim občnim zborom mora predsednik komisije o prispelih kandidaturah 

seznaniti UO. 

 

 

III. KANDIDIRANJE 

 

8. člen 

 

V organe društva lahko kandidirajo redni, častni in mlajši člani. 

 

Član ŠKK, ki ima status rednega člana po 21. členu Statuta, ima pravico kandidirati v organe 

društva pod naslednjimi pogoji: 

- za člana nadzornega odbora ali svetnika Sveta ŠOLS, če je pred tem vsaj eno leto aktivno 

sodeloval pri vodenju ali delu društva; 

- za člana upravnega odbora, če je vsaj dve leti aktivno sodeloval pri vodenju ali delu 

društva; 

- za predsednika društva, če je bil predhodno vsaj eno leto član UO. 

 

Redni član lahko za preostale funkcije kandidira brez omejitev, ob upoštevanju pravil o 

nezdružljivosti iz 72. člena Statuta. 

 

Člani iz 27. člena Statuta lahko kandidirajo za vodjo dijaške sekcije (DS ŠKK) . 

 



9. člen 

 

Potrdilo o aktivnem članstvu oziroma o sodelovanju pri vodenju in delu društva je obvezna priloga 

h kandidaturi iz prve točke prejšnjega člena. Kandidatu izda potrdilo UO. 

 

Če za katero od funkcij po prvi točki prejšnjega člena noben od prispelih prijav ne izpolnjuje pogoja 

o zahtevanem predhodnem aktivnem članstvu, se za veljavne upoštevajo vse pravočasne 

prispele prijave, ki izpolnjujejo vse ostale zahtevane pogoje. 

 

 

IV. POTEK ZASEDANJA 

 

10. člen  

 

UO ŠKK lahko sprejme sklep, s katerim na seji občnega zbora omeji oziroma izključi javnost. 

 

11. člen 

 

Upravičenost voliti v organe ŠKK se preverja pred začetkom zasedanja občnega zbora. Ob 

fizičnem poteku ob vstopu v dvorano, spletno pa ob priključitvi v spletni prostor z osebnim 

dokumentom in ŠKK izkaznico. Vodi se evidenca prisotnih, ki ustreza nadomestku volilnega 

imenika.  

 

12. člen 

 

Vsak volilni upravičenec dobi ob prijavi en glasovalni listič, na katerem je napisana zaporedna 

številka volilnega upravičenca, podpisanega v evidenco prisotnih. S tem glasovalnim lističem 

volilni upravičenec glasuje ob javnem sprejemanju sklepov občnega zbora.  

Isti glasovalni listič mora predložiti tudi ob dvigu volilnega lista oziroma volilnih listov.  

Volilna komisija nadzoruje, da ob tem ne prihaja do zlorab. 

 

13. člen 

 

Predstavitve kandidatov potekajo po naslednjem vrstnem redu: 

1. Najprej se predstavijo vsi kandidati za predsednika društva, 

2. po tem se predstavijo vsi kandidati za člane upravnega odbora v naslednjem vrstnem 

redu: podpredsednik, blagajnik, tajnik, peti član UO, 

3. nato se predstavijo vsi kandidati za svetnika v Svetu ŠOLS in za njim kandidati za svetnika 

v Svetu Zveze ŠKIS,  

4. nato kandidati za člane nadzornega odbora,  

5. za njimi kandidati za člane disciplinske komisije,  

6. na koncu še kandidati za vodjo dijaške sekcije.  

 



Predstavitve potekajo po abecednem vrstnem redu za vsak organ posebej. Vprašanja prisotnih 

sledijo vsaki predstavitvi posebej.  

 

 

V. GLASOVANJE 

 

14. člen 

 

Volivci lahko volijo le osebno na volišču (ne po pošti ali s pooblastilom). V kolikor je prostor volišča 

v izrednih razmerah splet, je za potek postopka dolžna poskrbeti volilna komisija, da se v celoti 

spoštuje tajnost glasovanja.  

 

Prostor volitev določi UO soglasno na svoji seji, hkrati s sklepom o razpisu volilnega občnega 

zbora. Ob tem velja, da je primaren način zasedanja občnega zbora v živo, spletni pa le izjemoma. 

V zapisniku seje UO mora biti obrazloženo, zakaj se je UO odločil, da občnega zbora ne bo 

izvedel v živo. 

Potek volitev na spletnem občnem zboru se izvede s smiselnim upoštevanjem določb tega 

pravilnika.  

 

15. člen 

 

V kolikor se voli v živo, mora volilna skrinjica ustrezati vsem zahtevam. Volilna komisija jo mora v 

ta namen odpreti na licu mesta in prisotnim pokazati, da je prazna. 

 

 16. člen 

 

Za vse funkcije se glasuje tajno (z obkroževanjem), tudi če za določeno funkcijo kandidira samo 

en kandidat.  

 

Vsaka glasovnica mora vsebovati jasno in nedvoumno navodilo o načinu glasovanja.  

Poleg tega navodila mora biti na glasovnici zapisano še:  

- zaporedne številke kandidatov (skladno s seznamom kandidatur) in za njimi 

- ime in priimek, letnik in smer študija posameznega kandidata. 

 

17. člen 

 

V celoti neveljaven je tisti glasovni list, na katerem je za vse funkcije obkroženih več kandidatov, 

kot je dovoljeno. Vzdržan je tisti, ki ne obkroži nobenega kandidata.  

 

Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti, za katerega 

kandidata je volilec glasoval, je neveljavna. 

 

Glasovnica je veljavna, tudi če je volilec glasoval v nasprotju z navodilom na glasovnici, če je 

le razvidno, za katerega kandidata je glasoval. 



 

Če je na volilnem listu samo pri nekaterih organih obkroženih več kandidatov, kot je dovoljeno, 

se glasovi pri volitvah ostalih organov štejejo kot veljavni. 

 

19. člen 

 

Pri volitvah individualnih funkcij se voli kandidate za vsako funkcijo posebej. Vsak lahko odda glas 

samo za enega kandidata. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino opredeljenih glasov.  

 

Pri volitvah članov veččlanskih organov lahko vsak volivec odda toliko glasov, kolikor je voljenih 

mest. Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največ glasov. 

 

20. člen 

 

Če dva kandidata dobita enako število glasov in je to ključnega pomena za sprejem v določen 

organ, potem se volitve ponovijo samo za ta dva kandidata - vsak član lahko voli le enega izmed 

kandidatov. Če pri tem nobeden izmed njiju ne dobi večine glasov prisotnih, se kandidata 

predstavita ponovno in se o njunih predstavitvah odpre razprava in vprašanja volivcev. Po 

razpravi se volitve ponovijo.  

 

21. člen 

 

V primeru, da za posamezno funkcijo nihče od kandidatov ne prejme predpisane večine glasov, 

se podaljša mandat trenutnim vršilcem funkcije. Za te funkcije se volitve izvede ponovno v roku 6 

mesecev do najkasneje enega leta po volitvah.  

 

 

 

 

Kamnik, 30. 9. 2022                                                      

 

                          Študentski klub Kamnik 

        Predsednica Maja Toni 

 


