
Na podlagi 27. člena Statuta Kluba belokranjskih študentov (v nadaljevanju: Društvo) je občni zbor Društva 
na svojem 26. rednem zasedanju, dne 27.10.2018, v celoti sprejel naslednji: 

 

VOLILNI PRAVILNIK KLUBA BELOKRANJSKIH ŠTUDENTOV 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(1) Volilni pravilnik (v nadaljevanju: pravilnik) ureja volitve članov upravnega odbora (v nadaljevanju: člani 
UO), članov nadzornega odbora (v nadaljevanju: člani NO) in članov disciplinske komisije ter pogoje za 
kandidiranje, kandidacijski postopek, način izvolitve in trajanje posameznih mandatov. 

(2) Pravilnik sprejme občni zbor z absolutno večino prisotnih članov. 

 

2. člen (volilna pravica) 

(1) Kandidati za mesta v organih Društva se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih 
in neposrednih volitvah z javnim glasovanjem. 

(2) Glasovanje poteka z dvigom rok. 

 

3. člen (veljavnost volitev) 

Volitve so veljavne, če na njih svoj glas z dvigom roke odda večina prisotnih članov. 

 

4. člen (občni zbor) 

(1) Občni zbor Društva je najvišji organ Društva in voli člane Društva v organe Društva.  

(2) Volitve se izvedejo vsako leto, praviloma v prvem mesecu študijskega leta (oktober). 

(3) Občni zbor sestavljajo vsi aktivni in častni člani Društva. 

 

5. člen (upravni odbor) 

(1) UO Društva je vodstveni in izvršilni organ občnega zbora, ki ga sestavlja 9 (devet) članov, in sicer: 
predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in 5 (pet) članov vodij sekcij. 



(2) Člani UO se izvolijo za dobo 1 (enega) leta z možnostjo ponovne izvolitve po poteku mandata. Mandat 
v vsakem primeru poteče s potekom statusa študenta v tekočem študijskem letu (30. september) oz. s 
potekom statusa dijaka v tekočem šolskem letu (31. avgust). 

 (3) Člani UO svoje funkcije opravljajo dokler niso na občnem zboru izvoljeni novi člani. 

 

6. člen (nadzorni odbor) 

(1) NO je nadzorni organ Društva in spremlja delo UO, sekcij in drugih organov Društva ter vrši stalni nadzor 
nad finančnim in materialnim poslovanjem Društva. NO je sestavljen iz 3 (treh) članov.  

(2) Člani NO se izvolijo za dobo 1 (enega) leta z možnostjo ponovne izvolitve po poteku mandata. Mandat 
v vsakem primeru poteče s potekom statusa študenta v tekočem študijskem letu (30. september) oz. s 
potekom statusa dijaka v tekočem šolskem letu (31. avgust). 

(3) Člani NO svoje funkcije opravljajo dokler niso na občnem zboru izvoljeni novi člani. 

 

7. člen (kandidat) 

(1) Kandidat je tisti član Društva, ki na podlagi oddane kandidature kandidira v organe Društva (v 
nadaljevanju: kandidat). 

(2) Kandidaturo za članstvo v posameznem organu lahko odda le posameznik. Skupinske kandidature so 
prepovedane. 

 

8. člen (pogoji za kandidiranje) 

(1) Kandidat mora biti član Društva najmanj 6 mesecev. 

(2) Kandidat mora imeti v času oddaje kandidature status študenta ali status dijaka.  

 

9. člen (nezdružljivost funkcij) 

(1) Kandidat se mora odreči izkoriščanju Društva v politične namene.  

(2) Funkcija v organih Društva je nezdružljiva s katerokoli politično funkcijo ali članstvom v politični 
stranki. Kandidat ne sme biti član izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh 
ravneh. 

 

 

 

 



II. RAZPIS VOLITEV, KANDIDIRANJE IN POTEK VOLITEV 

 

10.člen (razpis volitev) 

(1) Volitve razpiše UO.  

(2) UO mora poskrbeti, da so vsi člani Društva obveščeni o volitvah na funkcije v organih Društva najmanj 
3 (tri) tedne pred zasedanjem občnega zbora. Obveščanje poteka po pošti ali drugih sredstvih javnega 
obveščanja. 

 

11. člen (način kandidiranja) 

(1) Kandidat mora svojo kandidaturo oddati v pisni obliki najkasneje 1 (en) teden pred občnim zborom, na 
katerem se bo volilo člane Društva v organe Društva. 

(2) V kandidaturi mora kandidat navesti svoje osebne podatke (ime in priimek, naziv izobraževalne 
institucije, ki jo obiskuje) in v kratkem pisnem sestavku opisati vizijo svojega udejstvovanja v organih 
Društva. 

 

12. člen (potek volitev) 

(1) Delovno upravni odbor najprej ugotovi ali posamezni kandidat izpolnjuje pogoje za funkcijo v organu 
Društva, za katerega kandidira. 

(2) Kandidat se mora na občnem zboru predstaviti in na kratko povzeti vizijo svojega udejstvovanja v 
organu Društva, za katerega kandidira. 

(3) Glasovanje se začne, ko vsi kandidati opravijo svoje predstavitve.  

(4) Začetek in konec glasovanja naznani delovno upravni odbor. 

(5) Po koncu glasovanja delovno upravni odbor prešteje glasove.  

 

13. člen (rezultati volitev) 

(1) Rezultati glasovanja pri volitvah v organe, ki jih sestavlja samo ena oseba (npr. funkcija predsednika 
Društva):  

1) Če je kandidat samo eden, mora za njega glasovati večina prisotnih članov. Če je kandidatov 
več,  je izvoljen tisti, ki zbere največje število glasov.  

2) V primeru da sta dva ali več kandidatov prejela enako število glasov, se opravi drugi krog volitev 
med kandidati, ki so prejeli v prvem krogu najvišje število glasov. Kolikor prejmejo tudi po drugem krogu 
dva ali več kandidatov enako število glasov, odloči o izvolitvi kandidata ta žreb, ki se opravi takoj na 
občnem zboru.  




