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NAVODILA  ZA DELO VOLILNIH KOMISIJ 

PRI IZVEDBI VOLITEV SVETNIKOV SVETA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS 

 

Besedilo, ki je v nadaljevanju pisano s črno, velja tako za volitve v 

Svet Zveze ŠKIS kot za volitve v Svet ŠOLS. Vsa volilna opravila 

pisana s črno se izvajajo dvojno, prvič za Svet ŠOLS in drugič za Svet 

Zveze ŠKIS, primeroma razpis volitev, oblikovanje volilne komisije, 

vlaganje kandidatur in njihov pregled, obveščanje, razglas rezultatov 

in drugo. Besedilo, ki je v nadaljevanju pisano z zeleno, velja le za 

Svet Zveze ŠKIS. Besedilo, ki je pisano z rdečo, velja le za Svet ŠOLS. 

V primeru nejasnosti ali kakršnih koli vprašanj glede izvedbe volitev 

se klubi lahko obrnete na Skupino za pravno pomoč Zvezi ŠKIS na: 

pravna.pomoc@skis-zveza.si. 
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1 RAZPIS VOLITEV 

1.1   ROK 

Izvršni organ študentskega kluba mora najprej 30 dni in najkasneje 21 dni pred volitvami 

s sklepom razpisati volitve. V primeru, da jih izvršni organ ne razpiše, to stori nadzorni 

organ kluba. Zaželeno je, da se volitve izvedejo zadnjo soboto v oktobru. 

O razpisu volitev izvršni oz. nadzorni organ obvestita predsednika Sveta Zveze ŠKIS oz. 

predsednika Sveta ŠOLS. 

1.2   VSEBINA RAZPISA 

Razpis volitev mora vsebovati datum, uro, naslov in prostor sklica, objaviti pa se mora na 

spletni strani ter razglasni deski kluba.  

2 OBLIKOVANJE VOLILNE KOMISIJE ŠOLS 

Vsak klub skladno s svojimi internimi akti imenuje volilno komisijo ŠOLS, ki mora imeti 

svojega predsednika in člane. 

Predsednik in člani volilne komisije ŠOLS so lahko le volilni upravičenci (glej 4. poglavje 

Volilna pravica) in ne smejo kandidirati za svetnika ali biti člani izvršnega organa 

študentske organizacije lokalnih skupnosti. Svojo funkcijo morajo opravljati vestno in 

odgovorno ter o svojih sejah voditi zapisnike. Naloge volilne komisije ŠOLS so: 

• skrb za zakonitost volitev in dosledno uporabo določil Volilnega pravilnika za volitve 

svetnikov Sveta Zveze ŠKIS oz. Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, 

• skrb za tehnično izvedbo volitev, 

• preverjanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev za kandidiranje posameznega kandidata, 

• skrb za popolnost in točnost volilnega imenika, 

• določitev območja volišča, 

• vodenje glasovanja na volišču, 

• preštetje glasovnic, 

• objava izida volitev ter 

• poročanje o svojem delu svojemu zboru članov ŠOLS in Varnostnemu svetu Zveze ŠKIS, 

• izvajanje drugih nalog, poverjenih z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta 

Zveze ŠKIS, akti študentske organizacije lokalnih skupnosti in akti Zveze ŠKIS oz. 

• poročanje o svojem delu svojemu zboru članov ŠOLS in Nadzorni komisiji Sveta ŠOLS, 

• izvajanje drugih nalog, poverjenih z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta 

ŠOLS, akti študentske organizacije lokalnih skupnosti in akti ŠOS. 
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3 VLAGANJE KANDIDATURE 

Kandidat za svetnika vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež študentske organizacije 

lokalnih skupnosti vsaj 14 dni pred dnem volitev. Zaželeno je, da jo pošlje priporočeno po 

pošti in s pripisom »za volilno komisijo«. 

Kandidatura mora vsebovati: 

• ime in priimek kandidata, 

• datum in kraj rojstva, 

• naslov stalnega bivališča, 

• telefonsko številko, 

• letnik in smer študija, 

• navedbo članske številke, 

• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega 

podmladka, 

• lastnoročni podpis, 

• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze 

ŠKIS (tukaj) pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS oz. Obrazec za 

kandidaturo_Svet ŠOLS. 

3.1   PREGLED IN PREIZKUS KANDIDATUR 

Volilna komisija ŠOLS na svoji seji najkasneje 3 dni po izteku roka za oddajo kandidatur 

odpre in pregleda prispele kandidature ter preveri, ali so vložene v predpisanem roku in ali 

posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje. 

Prepozno prispele kandidature volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže.  

Pravočasno prispelih, a nepopolnih ali kako drugače nepravilnih kandidatur, se ne zavrže. 

Volilna komisija ŠOLS v tem primeru od kandidata zahteva dopolnitev kandidature v roku 

3 dni. V kolikor je kandidatura po izteku tega roka še vedno nepopolna ali kako drugače 

nepravilna, jo volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže ali zavrne. 

3.2   POMANJKANJE KANDIDATOV 

Če do predpisanega roka ne prispe nobena kandidatura, mora izvršni organ študentske 

organizacije lokalnih skupnosti najkasneje v tednu dni razpisati nov kandidacijski postopek 

in nove volitve ter o tem obvestiti Varnostni svet Zveze ŠKIS. 
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Če do predpisanega roka ne prispe nobena kandidatura, mora izvršni organ študentske 

organizacije lokalnih skupnosti najkasneje v tednu dni razpisati nov kandidacijski postopek 

in nove volitve ter o tem obvestiti Nadzorno komisijo ŠOS. 

3.2   OBVEŠČANJE KANDIDATOV, PRIPRAVA IN OBJAVA SEZNAMA 

Kandidatom, ki so pravočasno, popolno in pravilno oddali kandidaturo, volilna komisija 

ŠOLS po pošti pošlje odločbo o veljavnosti kandidature. 

Volilna komisija ŠOLS pripravi seznam kandidatov, ki so pravočasno, popolno in pravilno 

oddali kandidaturo. Vrstni red kandidatov na seznamu se določi z žrebom.  

V 4 dneh po odprtju in pregledu kandidatur mora volilna komisija ŠOLS kandidature (tj. 

seznam kandidatov) javno objaviti na spletni strani ter razglasni deski študentske 

organizacije lokalnih skupnosti. 

Objava mora vsebovati:  

• seznam kandidatov po izžrebanem vrstnem redu ter 

• ime in priimek, leto rojstva, letnik in smer študija kandidata. 

Volilna komisija ŠOLS si prizadeva, da o objavi kandidatur po svojih zmožnostih obvesti 

čimvečje število članov študentske organizacije lokalnih skupnosti.  

4 VOLILNA PRAVICA 

Kandidat za svetnika in volilec (volilni upravičenec) morata: 

• imeti status študenta in to na dan glasovanja izkazati, 

• imeti slovensko državljanstvo ter 

• biti člana študentskega kluba s statusom študentske organizacije lokalnih skupnosti. 

Kandidat za svetnika poleg zgornjih pogojev tudi ne sme biti član izvršilnega organa 

politične stranke ali njenega podmladka. 

Volilna pravica se uresničuje v tisti študentski organizaciji lokalne skupnosti, ki deluje v 

upravni enoti, na področju katere ima študent volilec stalno bivališče in katere član je.  

Volilna pravica se mora uresničevati po naslednjih načelih: 

1 Volilec glasuje osebno, nihče nima pravice glasovanja po pooblaščencu. 

2 Glasovanje je tajno, z glasovnicami. 

3 Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega 

zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval oz. zakaj ni glasoval. 
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5 VOLILNI INŠPEKTORJI 

Volilna komisija ŠOLS je podvržena nadzoru s strani volilnih inšpektorjev, ki so se na 

zahtevo dolžni legitimirati. 

Volilni inšpektorji so člani Varnostnega sveta Zveze ŠKIS oz. člani Nadzorne komisije Sveta 

ŠOLS. 

Volilni inšpektor opozarja volilno komisijo ŠOLS na nepravilnosti pri opravljanju njenih 

nalog in ji nalaga njihovo odpravo. Po končanem glasovanju lahko volilni inšpektor 

sodeluje pri štetju glasov.  

Volilni inšpektor odpravo nepravilnosti naloži z nalogom (v dveh izvodih, od katerih enega 

prejme zakoniti zastopnik študentskega kluba), ki vsebuje: 

• čas in kraj kršitve, 

• opis dejanskega stanja, 

• ime in priimek volilnega inšpektorja, 

• ime in priimek kršitelja ter 

• podpis volilnega inšpektorja in zakonitega zastopnika študentskega kluba. 

6 DAN GLASOVANJA 

6.1   PRIPRAVA VOLIŠČA 

Volilna komisija ŠOLS izbere volišče in ga na dan volitev pred začetkom volitev ustrezno 

označi. Volišče mora biti tehnično opremljeno na način, da omogoča tajnost pri 

izpolnjevanju glasovnice.  

6.2   POSTOPEK GLASOVANJA 

Glasuje se osebno, nihče ne more glasovati za koga drugega.  

Ob prihodu volilca na volišče Volilna komisija ŠOLS: 

1 ugotovi istovetnost volilca z njegovim osebnim dokumentom ter 

-  indeksom ali potrdilom o šolanju, 

- študentsko izkaznico ali 

- člansko izkaznico študentske organizacije lokalnih skupnosti; 

2 obkroži zaporedno številko pred imenom volilca v volilnem imeniku; 

3 volilcu izroči 1 glasovnico, ko se volilec podpiše pod svoje ime v volilnem imeniku. 

Volilni imenik mora vsebovati vse člane študentske organizacije lokalnih skupnosti. Na 

volilni komisiji ŠOLS leži odgovornost za pravilnost in popolnost volilnega imenika.  
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6.2.1  VSEBINA GLASOVNICE 

Glasovnica mora vsebovati: 

• zaporedne številke kandidatov (skladno s seznamom kandidatur) in za njimi 

• ime in priimek, letnik in smer študija posameznega kandidata ter 

• navodilo o načinu glasovanja. 

Predlog navodila o načinu glasovanja:  »Glasujete lahko samo za enega kandidata, in to tako, 

da obkrožite zaporedno številko pred imenom kandidata.« 

6.2.2  NAČIN ODDAJE GLASU 

Volilec naj bi glasovnico oddal v glasovalno skrinjico in zapustil volišče. Kakršno koli 

odstopanje od tega naj volilna komisija zabeleži v zapisnik o poteku volitev. Morebitne 

zapuščene glasovnice so neveljavne.  

6.3   KONEC GLASOVANJA 

6.3.1 UGOTAVLJANJE IZIDA 

Po končanem glasovanju volilna komisija ŠOLS nemudoma in brez prekinitve začne 

ugotavljati volilni izid: 

1 prešteje število neuporabljenih glasovnic, 

2 na podlagi volilnega imenika ugotovi skupno število volilcev, ki so glasovali (prešteje 

število obkroženih zaporednih številk pred imenom volilcev), 

3 odpre volilno skrinjico in prešteje število oddanih glasovnic, 

4 prešteje število neveljavnih glasovnic ter 

5 prešteje število glasovnic oddanih za posameznega kandidata. 

Vse zgornje ugotovitve volilna komisija ŠOLS navede v zapisniku o poteku volitev. 

6.3.1 VELJAVNOST GLASOVNIC 

Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti, za katerega 

kandidata je volilec glasoval, je neveljavna. 

Glasovnica je veljavna, tudi če je volilec glasoval v nasprotju z navodilom na glasovnici, če je 

le razvidno, za katerega kandidata je glasoval.  

Izvoljen je kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov prejela 

enako število glasov, o izvolitvi odloči žreb.  
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6.3.3 RAZGLASITEV REZULTATOV 

Rezultate volilna komisija ŠOLS razglasi v 7 dneh po koncu volitev. Zaželeno je, da jih javno 

objavi na spletni strani in razglasni deski študentske organizacije lokalnih skupnosti. 

6.3.4 OBVESTILO O REZULTATU 

V 7 dneh po poteku volitev volilna komisija ŠOLS predsedniku Zveze ŠKIS oz. predsedniku 

Sveta ŠOLS pošlje 

1 zapisnik o poteku volitev in 

2 sklep o izvolitvi na posebnem obrazcu. 

Če tega ne stori pravočasno, mora izvršni odbor ŠOLS ponovno razpisati volitve. 

Obrazca za sklep o izvolitvi sta na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS (tukaj) pod imenom 

Obrazec izvoljenega svetnika_Svet Zveze ŠKIS oz. Obrazec izvoljenega svetnika_Svet ŠOLS. 

7 HRAMBA DOKAZIL 

Vsa dokazila o poteku volitev (volilni imenik, glasovnice, kopija zapisnika idr.) se takoj po 

preštetju in objavi rezultatov zapečatijo s podpisi vseh članov volilne komisije ŠOLS v 

posebno ovojnico, ki jo mora volilna komisija ŠOLS hraniti vsaj leto dni. 
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8 KRATEK POVZETEK VOLILNIH OPRAVIL VOLILNE KOMISIJE ŠOLS 

1 Volilna komisija ŠOLS mora najprej 30 dni in najkasneje 21 dni pred volitvami s sklepom 

razpisati volitve. 

2 Kandidat za svetnika vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež študentske 

organizacije lokalnih skupnosti vsaj 14 dni pred dnem volitev. 

3 3 dni po izteku roka za oddajo kandidatur volilna komisija odpre in pregleda prispele 

kandidature. 

4 Volilna komisija zahteva dopolnitev kandidatur v roku 3 dni. 

5 V 4 dneh po odprtju in pregledu kandidatur mora volilna komisija ŠOLS kandidature 

javno objaviti na spletni strani ter razglasni deski študentske organizacije lokalnih 

skupnosti. 

* Če do predpisanega roka ne prispe nobena kandidatura, mora izvršni organ 

študentske organizacije lokalnih skupnosti najkasneje v tednu dni razpisati nov 

kandidacijski postopek in nove volitve ter o tem obvestiti Varnostni svet Zveze ŠKIS 

oz. Nadzorno komisijo ŠOS. 

6 Volilna komisija ŠOLS rezultate razglasi v 7 dneh po koncu volitev. Zaželeno je, da jih 

javno objavi na spletni strani in razglasni deski študentske organizacije lokalnih 

skupnosti. 

7 V 7 dneh po poteku volitev volilna komisija ŠOLS pošlje zapisnik o poteku volitev ter 

sklep o izvolitvi na posebnem obrazcu predsedniku Zveze ŠKIS oz. predsedniku Sveta 

ŠOLS. Če tega ne stori pravočasno, mora izvršni odbor ŠOLS ponovno razpisati volitve.  

8 Vsa dokazila mora volilna komisija ŠOLS hraniti vsaj leto dni. 

9 RELEVANTNI PRAVNI AKTI IN OBRAZCI 

Vsi relevantni pravni akti in obrazci so na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS (tukaj). 

1 Temeljni akt Zveze ŠKIS 

2 Poslovnik Sveta ŠOLS 

3 Volilni pravilnik o volitvah svetnikov v Svet Zveze ŠKIS 

4 Volilni pravilnik o volitvah svetnikov v Svet ŠOLS 

5 Obrazec za kandidaturo za Svet Zveze ŠKIS 

6 Obrazec za kandidaturo za Svet ŠOLS 

7 Obrazec izvoljenega svetnika za Svet Zveze ŠKIS 

8 Obrazec izvoljenega svetnika za Svet ŠOLS 
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PRIMER VOLILNEGA URNIKA ZA VOLITVE NA DAN 31. 10. 2015 

OKTOBER 2015 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 

28 29 30  1  2 3 4 

   Lahko razpišete volitve.*    

5 6 7 8 9 
10 

RAZPIS 
11 

  

Volitve bi na primer 
lahko razpisali tudi 
danes, da je le 21 dni 
pred izvedbo. 

  
Če želite imeti volitve 
31. 10. 2015, je čas za 
razpis samo še danes. 

 

12 13 14 15 16 17 18 

     
Do danes je bilo moč 
vložiti kandidaturo na 
sedež ŠOLS. 

 

19 
20 

PREGLED 
21 22 23 

24 
OBJAVA 

25 

 

Zadnji dan za pregled 
prispelih kandidatur, 
pazite na rok in pogoje, 
zavrže se prepozne. 

 

 

Zadnji dan za dopolnitev 
nepopolno vloženih 
kandidatur. Zavrni ali 
zavrzi. 

Javna objava kandidatur 
na razglasni deski in 
spletni strani. 

 

26 27 28 29 30 
31 

VOLITVE 
1 

     

Pripravite volišče, 
podajte 
glasovnice in ugotovite 
izid. Lahko se tudi 
razglasi rezultate. 

 

2 3 4 5 6 7 8 

     

Zadnji dan za razglasitev 
rezultatov volitev in 
oddaje zapisnika ter 
sklepa o izvolitvi. 

** 

 

* Najzgodnejši rok za razpis, da bi se volitve izvedle skladno s priporočilom, torej zadnjo soboto v mesecu oktobru. 

** Vsa dokazila o poteku volitev se hranijo leto dni.  
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