
Upravni odbor Kluba prekmurskih študentov je na podlagi 23. člena Statuta dne 16. 3. 2013 v 
Murski Soboti sprejel naslednji 

 
Volilni pravilnik Kluba prekmurskih študentov 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Volilni pravilnik ureja volitve v organe društva Klub prekmurskih študentov (v nadaljevanju 
KPŠ). Volitve obsegajo razpis volitev, kandidacijski postopek, izvedba volitev in ugotovitev 
volilnega izida. 
 
Volilna opravila vodi Upravni odbor, razen izvedbe volilne skupščine, ki jo vodi na skupščini 
izvoljeno delovno predsedstvo. 
 
Volilna pravica članov KPŠ je splošna, enaka, neposredna in svobodna. 
  
  

II. RAZPIS VOLITEV 
  

2. člen 
Upravni odbor s sklepom določi datum volilne skupščine, ki se v skladu z 22. členom Statuta 
opravi vsako drugo leto v mesecu decembru ali januarju na soboto s pričetkom v 
popoldanskih urah. Volilna skupščina poteka v kraju sedeža KPŠ, tj. v Murski Soboti. 
 
 

3. člen 
Vabilo na volilno skupščino mora biti objavljeno najkasneje 18 dni pred dnem izvedbe volilne 
skupščine na spletni strani KPŠ in objavljeno na oglasni deski na sedežu KPŠ. Člane se lahko 
poleg navedenega vabi še na druge načine, določene v drugem odstavku 6. člena Statuta. 
 
 

4. člen 
Vabilo na volilno skupščino vsebuje potrebne podatke za oddajo kandidatur za vse organe 
društva KPŠ: predsednik KPŠ, podpredsednik KPŠ, tajnik, blagajnik, 5 dodatnih članov 
Upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane disciplinske komisije. 
 
 

III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
 

5. člen 
Kandidacijska dokumentacija vključno z obrazcem za oddajo kandidature ter pristopno izjavo 
za KPŠ mora biti dostopna na spletni strani KPŠ na mestu, kjer je objavljeno vabilo na volilno 
skupščino. Zahtevane priloge in dokazila morajo biti jasno navedena v vabilu, njihov namen 
pa ne sme biti v nepotrebnem oviranju pri kandidiranju. 
 
  
 



6. člen 
Vsak član KPŠ, ki ima status rednega ali izrednega študenta (originalno potrdilo o vpisu za 
tekoče študijsko leto) in ima stalno bivališče v Upravni enoti Murska Sobota, ima pravico 
kandidirati za katero koli funkcijo KPŠ.  
 
  

7. člen 
Kandidatura mora biti oddana priporočeno po pošti najkasneje 8 dni pred dnem, za katerega je 
razpisana volilna skupščina in naslovljena na poslovni naslov društva KPŠ. Na kuverti mora 
biti napis »Ne odpiraj, kandidatura«. 
 
  

8. člen 
Člani Upravnega odbora imajo pravico prisostvovati odpiranju kandidatur in ugotavljanju 
njihovih popolnosti. To nalogo lahko Upravni odbor s sklepom poveri tričlanski komisiji, 
sestavljeni iz članov Upravnega odbora, lahko pa postopek na zahtevo katerega koli člana 
Upravnega odbora izpelje sam. 
 
Če se ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna, Upravni odbor nemudoma obvesti 
kandidata, naj vlogo ustrezno dopolni. To lahko stori najkasneje 2 dni pred dnem, za katerega 
je razpisana volilna skupščina. 
 
 
  

IV. IZVEDBA VOLITEV 
  

9. člen 
Občni zbor v skladu z 18. členom Statuta izvoli delovno predsedstvo, na zahtevo katerega koli 
kandidata pa tudi tričlansko volilno komisijo. Kandidati ne morejo sodelovati v delovnem 
predsedstvu oz. volilni komisiji. 
 
Občni zbor lahko s sklepom izloči javnost. 
 
 

10. člen 
Članstvo v KPŠ se preverja z osebnim dokumentom in veljavno člansko izkaznico ali 
originalnim potrdilom o vpisu za tekoče študijsko leto in izpolnjeno pristopno izjavo do 
začetka predstavitve kandidatov. Do takrat ima član KPŠ pravico delovnemu predsedstvu oz. 
volilni komisiji izkazati volilno pravico. 
  
 

11. člen 
Volitve potekajo z dvigom rok po predstavitvi kandidatov, če število oddanih kandidatur ne 
presega razpisanih mest. Vsak kandidat lahko poda zahtevo, da se glasovanje izvede tajno in 
pisno. 
 
Če niso podani pogoji iz prejšnjega odstavka, volitve potekajo pisno in tajno. Delovno 
predsedstvo ali volilna komisija izdela zadostno in določeno število glasovnic, opremljenih le 
z žigom KPŠ. 
 



12. člen 
Glasovnice se med seboj ne smejo v ničemer razlikovati. Vsebovati morajo kandidate, 
razvrščene po posameznih organih po abecednem vrstnem redu. Pri predsedniku, 
podpredsedniku, tajniku in blagajniku volivec glasuje tako, da obkroži po enega kandidata. Za 
dodatne člane Upravnega odbora volivec glasuje tako, da obkroži največ 5 kandidatov. Za 
člane nadzornega odbora in disciplinske komisije volivec glasuje tako, da obkroži največ po 
tri kandidate. Glasovnica, na kateri volivec obkroži večje število kandidatov od prej 
navedenih, ali ne obkroži nobenega kandidata, v tistem delu ni veljavna. Glasovnica je 
veljavna, če je volja volivca jasno razvidna. 
 

13. člen 
Član KPŠ z volilno pravico po predstavitvi kandidatov glasovnico prevzame s podpisom v 
seznam članov z volilno pravico. Če član, ki ima volilno pravico, ni naveden v seznamu, se ga 
na seznam dopiše. Glasovnico se odda v zapečateno volilno skrinjico, ki se po predstavitvi 
kandidatov in pred zaprtjem pokaže udeležencem občnega zbora. 
  
 

14. člen 
V primeru neprimernega vedenja in očitnega oviranja izvedbe volitev se lahko udeleženca 
občnega zbora s sklepom in po predhodnem opozorilu odstrani iz prostora. 
  
  

V. UGOTAVLJANJE VOLILNEGA IZIDA 
  

15. člen 
Delovno predsedstvo oz. volilna komisija po končanju glasovanja prešteje število oddanih 
glasovnic. Število oddanih glasovnic ne sme presegati števila razdeljenih glasovnic. V 
nasprotnem primeru se volitve ponovijo, v kolikor ni mogoče prepoznati in izločiti 
ponarejenih glasovnic. 
 
Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje število prejetih glasov. V primeru, da je 
kandidatov toliko, kot je razpisanih mest, za izvolitev zadostuje en glas. 
 
 

16. člen 
Delovno predsedstvo oz. volilna komisija prešteje število zbranih glasov posameznih 
kandidatov in ugotovi, kateri kandidati so bili izvoljeni. 
 
 

VI. KONČNA DOLOČBA 
 
 

17. člen 
Pravilnik začne veljati v 30 dneh od njegovega sprejetja. 
  
 
 
Predsednica Kluba prekmurskih študentov 
 
Sanja Kropec 



 
Overitelj: 
 
Nuša Vučkič 
 
 
Murska Sobota, 16. 3. 2012 
 


