Na podlagi 1. odstavka 15. člena Statuta Kluba ptujskih študentov je Občni zbor Kluba ptujskih
študentov na Rednem občnem zboru Kluba ptujskih študentov, dne 25. 10. 2014, sprejel

VOLILNI PRAVILNIK KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja volitve v organe Kluba ptujskih študentov (v nadaljevanju besedila: KPŠ).
Volitve potekajo na rednem ali na izrednem Občnem zboru KPŠ.
2. člen
Pravico voliti in biti voljen pod pogoji, ki ji določa Statut KPŠ, ima vsak član KPŠ.

II. RAZPIS VOLITEV
3. člen
Volitve v skladu s Statutom Kluba ptujskih študentov razpiše Upravni odbor Kluba ptujskih študentov
(v nadaljevanju besedila: UO KPŠ).
Sočasno z razpisom volitev se skliče tudi Občni zbor KPŠ, na katerem bodo volitve potekale.
4. člen
S sprejemom sklepa o razpisu rednega oziroma izrednega Občnega zbora KPŠ, na katerem bodo
potekale volitve, UO KPŠ ustanovi tričlansko Volilno komisijo Občnega zbora KPŠ (v nadaljevanju
besedila: volilna komisija).
Člani volilne komisije izmed sebe z večino glasov vseh članov izvolijo predsednika.
Člani volilne komisije so lahko samo člani KPŠ, ki ne smejo biti člani izvršilnih organov političnih strank
ali njihovih podmladkov.
Član volilne komisije na volitvah ne more kandidirati v organe KPŠ.
5. člen
Naloge volilne komisije so zlasti:
 skrbi za zakonitost volitev in dosledno uporabo določb tega pravilnika pri volilnih postopkih;
 sprejema in evidentira kandidature;
 preveri, ali kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje;
 pripravi seznam kandidatov;
 pripravi volilni imenik članov KPŠ;
 skrbi za tehnično izvedbo volitev;
 vodi glasovanje na volišču;
 ugotovi rezultat volitev in ga razglasi;
 o svojem delu ter volilnih rezultatih poroča Občnemu zboru KPŠ;

 o poteku volitev pripravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in
 izvaja druge naloge, opredeljene s tem volilnim pravilnikom ter akti KPŠ.
6. člen
Občni zbor KPŠ, na katerem se izvedejo volitve v organe KPŠ, mora biti razpisan v skladu s statutom.
Objavljen mora biti na uradni spletni strani KPŠ.
7. člen
Redni oziroma izredni Občni zbor KPŠ se izvede v soboto ali nedeljo.

III. KANDIDIRANJE
8. člen
V organe KPŠ lahko v skladu z akti KPŠ kandidira vsak član KPŠ.
Za organe KPŠ ne morejo kandidirati člani izvršilnih organov političnih strank ali njihovih podmladkov.
9. člen
Kandidatura mora vsebovati:
 ime in priimek kandidata;
 rojstne podatke kandidata;
 naslov stalnega prebivališča;
 telefonsko številko in elektronski poštni naslov;
 originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto;
 podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega odbora politične stranke ali njihovega
podmladka;
 vizijo delovanja;
 življenjepis in
 lastnoročni podpis kandidata.
Kandidaturi je potrebno na predpisanem obrazcu, ki služi kot priloga temu pravilniku, priložiti tudi 5
izjav podpor članov KPŠ.
10. člen
Kandidatura mora biti s priporočeno pošto poslana vsaj sedem dni pred Občnim zborom KPŠ.
11. člen
Volilna komisija prepozne in nepopolne vloge s sklepom zavrže.

IV. POTEK VOLITEV
12. člen
Volilna komisija volitve izvede v skladu z demokratičnimi načeli Republike Slovenije, predvsem:
 z zagotovitvijo tajnega glasovanja;
 člani organov se na podlagi enake pravice voliti s tajnim glasovanjem volijo na svobodnih in
neposrednih volitvah;

 nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, da
pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval in
 glasuje se tajno, z glasovnicami.
13. člen
Volilno pravico imajo člani KPŠ, ki so se včlanili ali članstvo podaljšali najpozneje en dan pred Občnim
zborom KPŠ.
14. člen
Kandidati za organe KPŠ imajo pravico do predstavitve, po kateri jim lahko člani KPŠ zastavljajo
vprašanja. Na zastavljeno vprašanje imajo kandidati možnost odgovora.
15. člen
Po predstavitvi kandidatov se preide na glasovanje.
16. člen
Volilna komisija istovetnost člana KPŠ ugotovi z osebnim dokumentom s fotografijo. Nato član volilne
komisije obkroži zaporedno številko pred imenom člana v volilnem imeniku, mu izroči glasovalni listič,
član pa se podpiše v volilni imenik.

V. GLASOVANJE
17. člen
Prostor, kjer se glasuje, mora biti pripravljen tako, da se zagotovi tajnost glasovanja.
Volilna skrinjica mora biti prazna in pred glasovanjem pregledana.
18. člen
Glasovanje za organe KPŠ je tajno.
19. člen
Volivci lahko glasujejo le osebno.
20. člen
Glasovalni listič mora vsebovati zaporedne številke, imena in priimke vseh kandidatov ter navodila o
načinu glasovanja.
21. člen
Ko volilna komisija ugotovi, da so glasovali vsi volivci, zaključi z glasovanjem in preide na ugotavljanje
rezultatov glasovanja.
22. člen
Štetje glasov je javno.
Glasovnica je veljavna, če je iz nje mogoče ugotoviti voljo volivca. Za presojo veljavnosti glasovnice je
pristojna volilna komisija.

Če je na volilnem listu samo pri nekaterih funkcijah obkroženih več kandidatov, kot je dovoljeno, ali
volje volivca ni mogoče ugotoviti le pri nekaterih kandidatih, se glasovi pri ostalih kandidatih štejejo
kot veljavni.
23. člen
Kandidat za funkcijo v UO KPŠ je izvoljen, če prejme več kot polovico glasov. Za funkcije v Nadzornem
odboru Kluba ptujskih študentov in Disciplinski komisiji Kluba ptujskih študentov (v nadaljevanju
besedila: DK KPŠ) so izvoljeni tisti trije kandidati, ki prejmejo največ glasov.
24. člen
Če za funkcijo v UO KPŠ v prvem krogu volitev nobeden izmed kandidatov ne prejme več kot polovico
glasov, se na istem Občnem zboru KPŠ izvede drugi krog volitev, kjer se izbira med kandidatoma, ki
sta prejela največje število glasov.
Če je več kandidatov dobilo enako število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo drugo
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom.
V drugem krogu je izvoljen kandidat, ki prejme več kot polovico glasov.
25. člen
Če kandidat za funkcijo v UO KPŠ ne prejeme več kot polovice glasov, se za to funkcijo v roku 15 dni
razpišejo ponovne volitve.
Če kandidat za Predsednika KPŠ ni izvoljen, se volitve v celoti ponovijo. Do izvolitve novih organov
KPŠ vse funkcije opravljajo zadnji izvoljeni organi.

VI. PRITOŽBA
26. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat v roku sedmih dni po volitvah
možnost pritožbe na DK KPŠ.
Zaradi nepravilnosti na volitvah ima vsak član v roku sedmih dni po volitvah možnost pritožbe na DK
KPŠ.
27. člen
Če DK KPŠ ugotovi, da je prišlo do kršitev iz prejšnjega člena, ki so bistveno vplivale na potek in izid
volitev, lahko volitve v celoti ali delno razveljavi.
V tem primeru DK KPŠ o tem obvesti UO KPŠ, ki je dolžan razpisati volitve v obsegu, v katerem so bile
razveljavljene.
Če DK KPŠ ugotovi, da do kršitev iz prejšnjega člena ni prišlo, pritožbo zavrne.
28. člen
Zoper sklep DK KPŠ se lahko pritožnik pritoži v roku sedmih dni. Pritožbeni organ je NO KPŠ.

V primeru razveljavitve ali delne razveljavitve volitev se lahko zoper sklep DK KPŠ pritoži tudi vsak
izvoljen kandidat.
Pritožba zadrži izvršitev sklepa.

VII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Občni zbor KPŠ.

Ptuj, 25. 10. 2014

Predsednik Občnega zbora KPŠ

