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Redni občni zbor Kluba jeseniških študentov je dne 1.12. 2018 sprejel Pravilnik o volitvah v 

organe, v skladu s Statutom KJŠ, kot sledi v nadaljevanju.  

 

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen: Pravilnik o volitvah v organe  

Ta pravilnik ureja volitve v naslednje organe KJŠ:  

- izvršni odbor,  

- nadzorni odbor,  

- disciplinsko komisijo,  

- svetnik Sveta ŠOLS.  

 

2. člen: Pravica do kandidiranja  

V organe KJŠ lahko kandidirajo vsi redni člani KJŠ, ki imajo status rednega ali izrednega študenta 

ter še niso dopolnili šestindvajset (26) let, razen če je za posamezno funkcijo določeno drugače. 

Kandidati morajo biti v KJŠ včlanjeni vsaj eno (1) leto pred volitvami v organ, za katerega 

funkcijo kandidirajo.  

 

Kandidati morajo dobro poznati Statut in druge akte oziroma pravilnike KJŠ.  

 

Kandidati v izvršni odbor KJŠ morajo pred tem biti dejavni v okviru KJŠ, poznati delo in 

organizacijo KJŠ.  

 

Kandidati ne smejo biti člani izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.  

 

V organe KJŠ lahko kandidirajo tudi častni člani, ki imajo status študenta.  

 

3. člen: Volilna pravica  

Organe KJŠ voli občni zbor KJŠ. Volilno pravico imajo vsi redni člani, ki imajo status rednega ali 

izrednega študenta in so v tekočem študijskem letu podaljšali članstvo.  

 

4. člen: Razpis volitev  

Razpis volitev za organe KJŠ mora izdati izvršni odbor. Razpis mora vsebovati navedbo funkcije, 

pogoje in rok za oddajo kandidatur ter naslov, na katerega je potrebno dostaviti kandidature.  

 

Razpis mora biti objavljen na oglasni deski v prostorih KJŠ in na spletni strani. Z dnem izdaje 

razpisa steče kandidacijski postopek. 
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5. člen: Kandidacijski postopek  

Kandidacijski postopek s sklepom razpiše izvršni odbor, najprej trideset (30) dni in najkasneje 

enaindvajset (21) dni pred volitvami. Izvršni organ študentskega kluba je o razpisu dolžan 

obvestiti predsednika Sveta ŠOLS in NK ŠOS, vsaj štirinajst (14) dni pred volitvami, na 

predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ŠOS.  

 

Kandidacijski postopek traja najmanj sedem (7) dni, zaključiti pa se mora najmanj štirinajst (14) 

dni pred zasedanjem občnega zbora, na katerem bodo izvedene volitve in imenovanja.  

 

V temu času morajo vsi kandidati priporočeno poslati lastnoročno podpisano pisno kandidaturo v 

zaprti ovojnici na naslov KJŠ (s pripisom »KANDIDATURA«).  

 

Kandidatura mora vsebovati:  

- ime in priimek kandidata,  

- naslov stalnega prebivališča in kontaktne podatke (telefonsko št. in e-poštni naslov),  

- datum in kraj rojstva kandidata,  

- številko kandidatove članske izkaznice,  

- dokazilo o članstvu v KJŠ v preteklem letu,  

- originalno potrdilo o šolanju,  

- mesto v organu KJŠ, za katerega član kandidira,  

- opis dotedanjih aktivnosti v KJŠ-ju (predlogi projektov, organizacija ali soorganizacija 

projektov itd. ),  

- izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.  

 

Kandidatura za izvršni odbor mora vsebovati okvirni program dela v naslednjem mandatnem 

obdobju za funkcijo, ki je predmet kandidature.  

 

Vsak član KJŠ lahko kandidira le za eno funkcijo. Združljiva funkcija z ostalimi je le svetnik 

Sveta ŠOLS.  

 

6. člen: Zbiranje kandidatur  

Pisne kandidature zbira nadzorni odbor. Najkasneje tri (3) dni po preteku kandidacijskega 

postopka nadzorni odbor odpre in pregleda skladnost posameznih kandidatur s Statutom KJŠ in 

Pravilnikom o volitvah v organe KJŠ ter drugimi akti KJŠ. Nepravočasne kandidature se s 

sklepom zavržejo.  

 

Če nadzorni odbor pri pregledu kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali 

kako drugače nepravilna, zahteva od kandidata dopolnitev vloge v roku treh (3) dni. V kolikor je 

vloga tudi po tem roku nepopolna ali nepravilna, se kandidaturo zavrže ali zavrne.  
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Če za določeno funkcijo ni dovolj kandidatur, se kandidacijski postopek za to mesto podaljša za 

tri (3) delovne dni. Če tudi po tem času ni dovolj kandidatur, se ponovi razpis volitev v roku 

sedmih (7) dni po gornjem postopku in rokih iz tega pravilnika.  

 

V prvem roku veljavno vložene kandidature ostanejo veljavne tudi za naslednje roke, tako da jih 

kandidatom ni potrebno ponovno vlagati. 

 

7. č1en: Objava kandidatov  

Izvršni odbor mora v dveh (2) dneh po pregledu seznama objaviti seznam vseh kandidatov, po 

funkcijah in po abecednem redu, na oglasni deski v prostorih KJŠ in hkrati objaviti sklic o seji 

občnega zbora. Hkrati mora priložiti seznam vseh zavrnjenih kandidatur z argumentacijo 

zavrnitve.  

 

V primeru nezadostnega števila kandidatur za posamezna mesta, se volitve opravijo na izredni seji 

občnega zbora v skladu s 4. členom tega pravilnika. 

 

8. člen: Pritožbe kandidatov  

Kandidati, katerih kandidatura je bila zavrnjena, se lahko priporočeno po pošti pritožijo izvršnemu 

odboru v roku treh (3) dni od objave seznama.  

 

Po preteku dveh (2) dni od pritožbenega roka je izvršni odbor na spisek kandidatov dolžan vnesti 

vse kandidate, katerih kandidature niso bile sprejete in so se zaradi sklepa izvršnega odbora 

pritožili. O dokončni ustreznosti kandidature odloča občni zbor KJŠ pred pričetkom volilnega 

postopka. Tudi pri odločitvi občnega zbora, da je kandidatura veljavna, mora biti le-ta v skladu s 

Statutom in drugimi akti KJŠ, sicer ne more biti veljavna. 

 

II. VOLITVE 

 

9. člen: Volilna komisija  

Za pravilen potek volilnega postopka skrbi volilna komisija, ki jo izvoli občni zbor. Volilno 

komisijo sestavljajo trije redni (3) člani študenti: predsednik in dva (2) člana komisije.  

 

Član volilne komisije ne sme hkrati tudi kandidirati na volitvah. Član volilne komisije mora 

poznati Statut in druge akte KJŠ, kar se lahko preveri s postavljanjem vprašanj iz področja Statuta 

in aktov KJŠ. To storijo člani nadzornega odbora na samem občnem zboru.  

 

Predsednik volilne komisije vodi volitve v skladu s Statutom KJŠ, pravilniki in drugimi akti KJŠ. 

  

10. člen: Predstavitev kandidatov  

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

predstavitve, če občni zbor s proceduralnim sklepom ne določi drugače.  
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Predstavitev kandidatov poteka po funkcijah in po abecednem redu, in sicer najprej kandidati za 

izvršni odbor, nato kandidati za nadzorni odbor in nazadnje kandidati za disciplinsko komisijo. 

Kandidati predstavijo svoje dosedanje aktivnosti v KJŠ in plan njihovega dela v organih KJŠ. 

 

Člani KJŠ imajo po končani predstavitvi kandidatov pravico kandidatom zastavljati vprašanja, 

torej morajo kandidati osebno priti na volitve, sicer ne morejo biti voljeni. Nadzorni odbor lahko 

kandidatu zastavi vprašanja s področja poznavanja Statuta in drugih aktov KJŠ.  

 

Po zaključku predstavitve se preide na glasovanje.  

 

11. člen: Volitve v organe KJŠ  

Občni zbor KJŠ voli člane v izvršni odbor KJŠ po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:  

- predsednik,  

- tajnik (prvi podpredsednik),  

- blagajnik (drugi podpredsednik),  

- član IO – študent, pristojen za šport,  

- član IO – študent, pristojen za turizem,  

- član IO – študent, pristojen za izobraževanje in kulturo,  

 

Nato občni zbor KJŠ voli še člane nadzornega odbora KJŠ in disciplinske komisije KJŠ.  

 

Če predsednik, tajnik ali blagajnik izvršnega odbora KJŠ niso izvoljeni, KJŠ ne sme preiti na 

nadaljnje glasovanje.  

 

Kandidati za funkcije v organih KJŠ potrebujejo za izvolitev večino glasov navzočih članov.  

 

Svetnika Sveta ŠOLS in Sveta ŠKIS se voli na redni seji Izvršnega odbora, v terminu, ki je 

določen s strani Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS. 

 

 

12. člen: Način glasovanja  

Če je kandidat za funkcijo v organih KJŠ samo eden, se glasuje samo enkrat, možne opredelitve 

pa so:  

- za,  

- proti kandidatu,  

- vzdržan.  

 

V kolikor so volitve tajne in je kandidatov več, se na glasovalni listič napiše imena in priimke 

kandidatov, glasuje pa se tako, da se obkroži samo enega izmed kandidatov za določeno funkcijo, 

v nasprotnem primeru je glasovalni listič neveljaven.  
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13. člen: Nezaupnica  

Občni zbor lahko na zasedanju glasuje o nezaupnici funkcionarjem ali organom KJŠ. Za 

izglasovanje nezaupnice je potrebna dvotretjinska (2/3) večina navzočih članov občnega zbora. Če 

je na občnem zboru izglasovana nezaupnica kateremu izmed funkcionarjev ali organov KJŠ, se 

smiselno uporabljajo določbe 4. in nadaljnjih členov tega pravilnika. Do naslednjega občnega 

zbora, ki mora biti sklican najkasneje v tridesetih (30) dneh, razrešeni funkcionar ali organ 

opravlja svoje delo. 

 

III. REZULTATI VOLITEV 

 

14. člen: Rezultati volitev v izvršni odbor  

Za mesta v izvršnem odboru so izvoljeni tisti kandidati, ki za posamezno funkcijo prejmejo več 

kot 50 % veljavnih glasov. Če za posamezno funkcijo kandidat ni izvoljen v prvem krogu, se 

volitve za to funkcijo nadaljujejo v naslednjih krogih, in sicer z največ dvema kandidatoma za 

posamezno funkcijo, ki sta v prejšnjem krogu dobila največ glasov. V naslednji krog se uvrsti več 

kandidatov le pod pogojem, da v prejšnjem krogu ni bilo moč izbrati le dveh kandidatov z 

največjim številom glasov (več kandidatov ima enako število glasov). Če na občnem zboru v treh 

krogih ni mogoče izvoliti vseh osem kandidatov za funkcije v izvršni odbor, se mora volilni 

postopek ponoviti za manjkajoče kandidate in je potrebno razpisati nove volitve.  

 

15. člen: Rezultati volitev v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo  

V nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki za posamezni organ 

prejmejo največje število veljavnih glasov.  

 

V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se nov krog glasovanja za te 

kandidate ponovi. Člani KJŠ volijo v naslednjem krogu maksimalno toliko kandidatov, kolikor je 

prostih mest za posamezni organ po opravljenem krogu volitev.  

 

IV. PRENEHANJE FUNKCIJE IN PRIMOPREDAJA  

 

16. člen: Dolžnost izvoljenih kandidatov  

Izvoljeni kandidati morajo svoje funkcije opravljati v skladu s Statutom KJŠ, pravilniki in 

ostalimi akti KJŠ.  

 

17. člen: Prenehanje funkcije v organu KJŠ  

V primeru, da izvoljeni kandidat v svojem mandatu pisno poda utemeljeno željo, da izstopi iz 

funkcije organa KJŠ, mora opravljati dolžnosti, ki mu jih funkcija nalaga, vsaj še dva meseca ali 

do izvolitve novega kandidata. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredne volitve za prosto mesto v 

roku trideset (30) dni od prejema utemeljene želje po izstopu.  
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