Na podlagi 5. odstavka 17. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba je Občni zbor Prleškega
študentskega kluba na rednem občnem zboru Prleškega študentskega kluba, dne 27.12.2018, sprejel

VOLILNI PRAVILNIK PRLEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja volitve v organe Prleškega študentskega kluba (v nadaljevanju klub).
2. člen
Kandidati za mesto v organ kluba se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in
neposrednih volitvah, ki so tajne, razen če Občni zbor ne odloči drugače.
3. člen
(1) Upravni odbor Prleškega študentskega kluba mora o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS
obvestiti predsednika Sveta ŠOLS. Upravni odbor Prleškega študentskega kluba mora o
razpisu volitev za svetnika Sveta Zveze ŠKIS obvestiti predsednika Zveze ŠKIS.
(2) Upravni odbor Prleškega študentskega kluba mora o volitvah v organe PŠK obvestiti
Nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije 14 dni pred volitvami, na predpisanem
obrazcu.
(3) V primeru, da na študentskem klubu pride do menjave vodstva, je ŠOLS v 21 dneh po
izvedenih volitvah dolžna predsedniku Sveta ŠOLS posredovati izjavo predsednika, ter
ožigosan zapisnik volitev.

II. VOLILNA PRAVICA
4. člen
Pravico voliti v organe kluba ima redni član s statusom rednega ali izrednega študenta, ki je državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Ljutomer, in ki sprejme
statut kluba ter se po njem ravna.
5. člen
(1) Volivci glasujejo osebno.
(2) Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
6. člen
(1) Volivcu mora biti zagotovljena svoboda glasovanja.
(2) Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati,
naj razkrije, kako je glasoval oz. zakaj ni glasoval.
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III. VOLITVE IN VOLILNI SISTEM
7. člen
(1) Splošne volitve so volitve, pri katerih se volijo vsi člani posamičnega organa.
(2) Splošne volitve so redne ali predčasne.
(3) Splošne volitve v organe se izvajajo na rednem občnem zboru kluba. Redne volitve se
opravljajo enkrat letno.
(4) Predčasne volitve se opravljajo, če se posamičen organ razreši ali na kakšen drugačen način
preneha delovati pred potekom mandatne dobe.
8. člen
(1) Splošne volitve razpiše predsednik kluba s sklepom upravnega odbora najmanj enkrat letno.
(2) Splošne volitve se razpišejo najprej 30 dni in najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja.

IV. DELOVNI ORGANI
A. Delovno predsedstvo
9. člen
Volitve vodi in izvaja delovno predsedstvo, sestavljeno iz treh članov, ki izmed sebe imenujejo
predsednika delovnega predsedstva.
10. člen
Ob vsakokratnih volitvah Občni zbor PŠK na predlog predsedujočega na občnem zboru, na katerem se
izvedejo volitve, imenuje delovno predsedstvo z večino glasov na seji prisotnih članov. 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 izvršilnega organa kluba,
člani volilne komisije morajo opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno.
11. člen

Na občnem zboru se izvoli tudi dva overovatelja zapisnika, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva in oba overovatelja zapisnika.
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12. člen
Naloge delovnega predsedstva so:
-

Skrbi za zakonitost volitev in dosledno uporabo določb tega pravilnika pri volilnih postopkih,
skrbi za tehnično izvedbo volitev,
določi območje volišča, ki mora ustrezati zahtevam tega pravilnika,
vodi glasovanje na volišču,
izvaja štetje glasovnic,
objavlja izide volitev,
o svojem delu ter volilnih rezultatih poroča Občnemu zboru in Zvezi ŠKIS in
izvaja druge naloge, opredeljene s tem volilnim pravilnikom, temeljnim aktom Prleškega
študentskega kluba ter akti ŠOS.

V. KANDIDIRANJE
13. člen
(1) Pravico kandidiranja v organe Prleškega študentskega kluba ima redni član, ki ima na dan
glasovanja status rednega ali izrednega študenta, ki je državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem na območju upravne enote Ljutomer.
(2) Pravico kandidiranja v organe Dijaške sekcije imajo člani dijaki in morajo imeti stalno
prebivališče v UE Ljutomer.
14. člen
Kandidat vloži svojo kandidaturo osebno v prostorih kluba ali priporočeno po pošti najkasneje 8 dni
pred dnem volitev oziroma v skladu z navedenimi razpisnimi pogoji.
Obvezne sestavine kandidature:
-

ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča,
telefonska številka,
podatki o šolanju,
razlog za kandidaturo.
podpisano izjavo kandidata, da ni član ozvršilnega organa politične stranke ali njenega
podmladka in
lastnoročni podpis kandidata.
15. člen

Kandidature zbira predsedstvo Prleškega študentskega kluba. Zbrane kandidature se neodprte izroči
delovnemu predsedstvu, najkasneje 7 dni pred dnem glasovanja.
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16. člen
Prepozne kandidature delovno predsedstvo kluba zavrne kot prepozne in o tem obvesti kandidate.
17. člen
Če delovno predsedstvo ugotovi, da kandidatura ni določena v skladu s tem pravilnikom, jo zavrne in
o tem obvesti kandidata.
18. člen
Če se pri ugotavljanju ustreznosti kandidature ugotovijo le formalne pomanjkljivosti (nepopolna
kandidatura), delovno predsedstvo takoj zahteva od kandidata, da jih v treh dneh odpravi. Če
kandidat formalnih pomanjkljivosti ne odpravi pravočasno, delovno predsedstvo kandidaturo zavrne
in o tem obvesti kandidata.

VI. GLASOVANJE
19. člen
(1) Predsednik ali član delovnega predsedstva ugotovi istovetnost volivca z osebnim
dokumentom ali na drug način. Delovno predsedstvo ne sme odreči glasovanja nikomur, ki
izkaže, da ima volilno pravico.
(2) Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Vsaka oseba ima samo en glas, ki je enak glasom
drugih.
20. člen
(1) Pri tajnih volitvah se glasovanje opravi z glasovnico.
(2) Glasovnica za glasovanje o kandidatih v organe kluba vsebuje:
- oznako, da gre za volitve v organe Prleškega študentskega kluba,
- oznako šolskega/študijskega leta,
- mesto, za katerega se kandidat poteguje,
- ime in priimek kandidata za posamezen organ in zaporedno številko in
- žigom kluba.
21. člen
(1) Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom
kandidata, za katerega glasuje.
(2) Izpolnjeno glasovnico volivec odda v glasovalno skrinjico.
22. člen
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec
glasoval, sta neveljavni.
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VII. UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA IN IZIDA VOLITEV
23. člen
Izid volitev ugotavlja delovno predsedstvo. Po poteku tajnega glasovanja odpre volilno skrinjico,
prešteje glasove in javno objavi rezultate.
24. člen
(1) O delu delovnega predsedstva pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi poročilo oziroma
zapisnik.
(2) 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.
(3) V zapisnik se zapišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije.
Zapisnik podpišejo člani volilne komisije.
25. člen
(1) Predsednik delovnega predsedstva razglasi rezultate glasovanja na Občnem zboru.
(2) Vsa dokazila o poteku volitev (evidenca volivcev, glasovnice, poročila oziroma zapisniki
volilne komisije) se arhivirajo in hranijo vsaj leto dni.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Delovno predsedstvo lahko izreče disciplinski ukrep ustnega opomina ali izključitev zoper člana kluba:
-

ki agitira v prostorih volitev na dan volitev,
ki na dan volitev v prostorih volitev moti red,
ki pride v prostore volitev z orožjem ali drugim nevarnim orodjem,
ki prisili ali podkupi druge člane, da volijo zanj.
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