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Na podlagi 78. člena Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije Svet Zveze ŠKIS na svoji 
71. redni seji, dne, 20. 2. 2020, sprejema 

 
VOLILNI PRAVILNIK ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(področje urejanja) 

 

Ta pravilnik ureja postopek volitev za člane v organe Zveze študentskih klubov Slovenije (v 
nadaljevanju: Zveza ŠKIS). 

 

2. člen 
(načela) 

 

Člani organov in predstavniki se na podlagi enake volilne pravice 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. 

 

Volivci glasujejo osebno. Glasovanje po pooblaščencu ni mogoče. 
 

Glasuje se tajno z glasovnicami. Glasovanje je javno, če tako določi Svet Zveze ŠKIS s 
proceduralnim sklepom, ki ga sprejme z večino glasov vseh svetnikov, razen v postopku volitev 
in imenovanj, ko je glasovanje vedno tajno. 

 

Osebi, ki je vpisana v volilno evidenco, se glasovalne pravice ne sme odvzeti. Prav tako se ji 

glasovanje ne sme preprečiti. 
 

3. člen 
(volilna pravica) 

 

Pravico voliti imajo samo svetnice in svetniki (v nadaljevanju: svetniki) Sveta Zveze ŠKIS. 
Evidenco volilne pravice vodi administrator Zveze ŠKIS. 

 

Pravico biti voljen v organe Zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan 
glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in ima podporo Študentske 
organizacije lokalne skupnosti. 
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4. člen 
(volilna komisija) 

 

Volitve vodi in izvaja volilna komisija, sestavljena iz treh članov, ki izmed sebe imenujejo 
predsednika volilne komisije. 

 

Ob vsakokratnih volitvah Svet Zveze ŠKIS na predlog predsedujočega na seji, na kateri se 
izvedejo volitve, imenuje volilno komisijo z večino glasov na seji prisotnih svetnikov. 

 

Pri sestavi volilne komisije je potrebno upoštevati naslednja načela: 
- člani volilne komisije ne smejo biti svetniki, 

- člani volilne komisije imajo status študenta za tekoče študijsko leto in 

- nimajo funkcij v izvršilnih odborih političnih strank ali njihovih podmladkov, 

- člani volilne komisije ne smejo kandidirati za člana organa Zveze ŠKIS. 
 

Člani volilne komisije morajo svojo funkcijo opravljati vestno, odgovorno in v skladu z akti Zveze 

ŠKIS, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil. 

 

Volilna komisija odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. 
 

Od razpisa volitev do seje, na kateri se izvedejo volitve, volilna opravila, opredeljena z akti Zveze 

ŠKIS ter s tem pravilnikom, opravljajo trije člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS. 
 

5. člen 
(naloge volilne komisije) 

 

Naloge volilne komisije so: 

 
- skrbi za zakonitost volitev in dosledno uporabo določb tega pravilnika pri 

volilnih postopkih, 

- skrbi za tehnično izvedbo volitev, 

- določi območje volišča, ki mora ustrezati zahtevam tega pravilnika, 

- vodi glasovanje na volišču, 
- izvaja štetje glasovnic, 

- objavlja izide volitev, 

- o svojem delu ter volilnih rezultatih poroča Svetu Zveze ŠKIS, 
- izvaja druge naloge, opredeljene s tem volilnim pravilnikom, akti Zveze ŠKIS 

ter. 

 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilne komisije. Predsednik volilne komisije s 
pomočjo drugih članov skrbi za red in mir na volišču. Vsakogar, ki moti red, lahko da z volišča 
odstraniti, kar se vpiše v zapisnik. 
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6. člen 
(roki) 

 

Roki po tem pravilniku začnejo teči naslednji dan od katerega je rok določen in se iztečejo s 
pretekom zadnjega dneva roka, razen če ni s tem pravilnikom določeno drugače. 

 

Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa Zakon o praznikih, se 
rok izteče s pretekom naslednjega delovnega dne. 

 

 
II. VOLITVE V ORGANE ZVEZE ŠKIS 

 
A. SKUPNE DOLOČBE 

 
7. člen 
(volitve) 

 

Volitve v organe Zveze ŠKIS so redne, nadomestne in izredne. 

Redne volitve se opravijo enkrat na leto. 

Nadomestne volitve se izvedejo v primeru predčasnega prenehanja mandata članu organa ali 
največ polovici članov organa Zveze ŠKIS, če sta do poteka mandata več kot 2 meseca. Če je ta 
rok pretekel, se predčasno izvedejo redne volitve. 

 

Izredne volitve se izvedejo, če mandat predčasno preneha predsedniku ali več kot polovici 
članov organa Zveze ŠKIS. 

 

V primeru predčasnega prenehanja mandata vodstva in drugih organov ali v primeru, ko zaradi 
drugih okoliščin ni bilo mogoče uspešno izvoliti novo vodstvo in druge organe, so vodstvo in 
drugi organi zavezani opravljati svojo funkcijo vse do tedaj, ko se uspešno izvoli novo vodstvo in 

drugi organi. 

 

V primeru, da na dan rednih volitev v posamezni organ ni izvoljeno za posamezni organ ustrezno 

število članov, predsednik skliče dodatne redne volitve za izvolitev manjkajočega števila članov, 
iz kasnejših prijavljenih kandidatov. Navedeno se izvaja dokler se ne zapolnijo vsa predvidena 
mesta v posameznem organu. 
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8. člen 

(razpis rednih volitev) 

 
Mandat za vse izvoljene in imenovane nosilce funkcij Zveze ŠKIS v letu 2020 traja do 24. 10. 

2020, z možnostjo ponovne izvolitve. Vsak naslednji mandat pa traja eno (1) leto, z možnostjo 
ponovne izvolitve. 

 

Redne volitve v organe Zveze ŠKIS na podlagi sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS (v nadaljevanju: 
Glavni odbor) vsaj  35 dni pred potekom mandata organom Zveze ŠKIS razpiše predsednik Zveze 
ŠKIS (v nadaljevanju: predsednik). 

 

Od razpisa rednih volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 35 in ne več kot 49 dni. 
 

9. člen 

(razpis nadomestnih in izrednih volitev) 

 
Nadomestne in izredne volitve predsednik razpiše v roku štirinajstih (14) dni odkar je bil 
obveščen o predčasnem prenehanju mandata članu organa ali organu Zveze ŠKIS. V kolikor je 
odstopil predsednik, volitve razpiše podpredsednik Zveze ŠKIS. V kolikor je odstopil tudi ta, 
volitve razpiše predsednik Nadzorne komisije Zveze oz. njegov namestnik. 

 

V kolikor se je mandat predčasno končal vsem zgoraj navedenim upravičencem za razpis volitev, 

se skliče seja Sveta Zveze ŠKIS, na kateri se izvoli predsedujočega, ki razpiše volitve. 

 

Od dneva razpisa nadomestnih in izrednih volitev do dneva glasovanja, ne sme preteči manj kot 

21 in ne več kot 28 dni. 

 

10. člen 
(objava razpisa) 

 

Razpis volitev se objavi na spletni strani Zveze ŠKIS. 
 

Razpis mora vsebovati navedbo funkcije, za katero je razpisan kandidacijski postopek, pogoje in 

rok za oddajo kandidatur ter naslov, na katerega je kandidature potrebno poslati. 

 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila. 
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11. člen 
(kandidacijski postopek) 

 

Kandidacijski postopek za redne volitve mora potekati najmanj 21 dni, zaključiti pa se mora 

najmanj 14 dni pred sejo Sveta, na kateri se volitve izvajajo. 

 

V primeru nadomestnih in izrednih volitev kandidacijski postopek traja sedem (7) dni in se konča 
najmanj 14 dni pred sejo Sveta, na kateri se volitve izvajajo. 

 

12. člen 
(kandidiranje) 

 

Kandidat za člana organa Zveze ŠKIS, predsednika Zveze ŠKIS kandidaturo vloži tako da jo do 
zaključka kandidacijskega postopka s pripisom »za Nadzorno komisijo - NE ODPIRAJ« 
priporočeno po pošti pošlje na sedež Zveze ŠKIS. 
 

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na 

pošto. 
 

Kandidatura mora vsebovati: 

 
- ime in priimek, 

- rojstne podatke, 

- naslov stalnega prebivališča, 
- telefonsko številko, 
- letnik in smer študija ter potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto, 
- sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga, 

- podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank 
oz. njihovih podmladkov, 

- vizijo delovanja in življenjepis, 
- lastnoročni podpis kandidata. 

 
Kandidature zbira Nadzorna komisija. 
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13. člen 
(pregled kandidatur) 

 

Nadzorna komisija najkasneje v 3 delovnih dneh po zaključku kandidacijskega postopka pregleda 

prispele kandidature in preveri, ali so vložene v predpisanem roku in ali posamezni kandidati 

izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 

Če Nadzorna komisija pri pregledu kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna 

ali kako drugače nepravilna, zahteva od kandidata, da dopolni vlogo v roku 3 dni. V kolikor je 
vloga tudi po tem roku nepopolna ali nepravilna, Nadzorna komisija s sklepom kandidaturo 

zavrže ali zavrne. Pravočasne in popolne kandidature potrdi s sklepom. 

 

Nadzorna komisija sestavi listo kandidatov in jo na spletni strani Zveze ŠKIS objavi najmanj 5 dni 

pred razpisano sejo Sveta Zveze ŠKIS, na kateri bo glasovanje potekalo. Vrstni red kandidatov na 

listi se določi z žrebom. 
 

Objava vsebuje vrstni red in naslednje podatke o kandidatih: ime in priimek, leto rojstva in letnik 

ter smer študija. 
 

Nadzorna komisija na podlagi objave kandidatur pripravi glasovnice. 

 
Glasovnica, s katero se opravi glasovanje, mora vsebovati zaporedne številke, imena in priimke 
vseh kandidatov ter navodila o načinu glasovanja. 

 

Nadzorna komisija pripravi tudi drug material, ki je potreben za izvedbo volitev. 

 

14. člen 
(predstavitev kandidatov) 

 

Kandidati imajo na seji Sveta Zveze ŠKIS, na kateri se izvedejo volitve, pravico do največ deset 
minutne predstavitve. Po predstavitvi imajo svetniki pravico kandidatu postavljati vprašanja. 
Razprava pri posameznem kandidatu lahko traja največ pet minut, pri kandidatu za predsednika 

pa največ dvajset minut. 

 

Po zaključku razprave se preide na glasovanje. 
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15. člen 
(izvedba volitev) 

 

Prostor, kjer se glasuje, mora biti pripravljen tako da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje 

glasovnice. 

 

V času glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču. 
 
Svetnik oz. svetnica glasuje osebno na volišču. Volilna komisija ugotovi istovetnost svetnika z 
osebnim dokumentom. Nato član volilne komisije obkroži zaporedno številko pred imenom 
svetnika v evidenci volilnih upravičencev, in mu izroči glasovnico, svetnik pa se podpiše v volilno 
evidenco. 

 

Svetnik glasuje tako, da za predsednika, člana Varnostnega sveta in Nadzorno komisijo na 
glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje. Za člane 
Glavnega odbora pa tako, da na glasovnici obkroži “ZA”, če se z izvolitvijo ekipe strinja ali “PROTI” 

če se z izvolitvijo ekipo ne strinja. 

 

Ko svetnik izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in zapusti volišče. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je 
volivec glasoval, sta neveljavni. 

 

Ko volilna komisija ugotovi, da so vsi na seji Sveta Zveze ŠKIS prisotni svetniki oddali glasovnico, 

razglasi konec glasovanja in brez prekinitve začne ugotavljati izide glasovanja. 

 

Štetje glasov je javno. 
 

Volilna komisija na podlagi evidence volilnih upravičencev ugotovi skupno število volivcev, ki so 

glasovali, odpre volilno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih 
in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

 

Rezultati glasovanja se zapišejo v zapisnik Sveta Zveze ŠKIS. Predsednik volilne komisije rezultate 

glasovanja javno razglasi na seji Sveta Zveze ŠKIS. Vsa dokazila o poteku volitev (volilno evidenco, 

glasovnice, kopijo zapisnika) se takoj po preštetju glasov in objavi rezultatov zapečatijo v posebno 

ovojnico, na katero se podpišejo vsi člani volilne komisije. To ovojnico mora Nadzorna komisija 

Zveze ŠKIS hraniti na sedežu Zveze ŠKIS vsaj leto dni. 
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B. VOLITVE PREDSEDNIKA TER GLAVNEGA ODBORA ZVEZE ŠKIS 

 
16. člen 

(volitve predsednika) 

Za predsednika je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov vseh svetnikov.  

Za predsednika lahko kandidira tisti, ki: 

- ima status študenta za tekoče študijsko leto, 

- ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka. 

 

Če noben kandidat ni dobil večine glasov vseh svetnikov, se med kandidatoma, ki sta dobila 
največ glasov, opravi drugi krog volitev. 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. 
 

Glasovnica mora vsebovati zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po seznamu ter 
navodila o načinu glasovanja. 

 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za 
katerega glasuje. Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. 

 

17. člen 
(volitve Glavnega odbora) 

 

Po izvolitvi novi predsednik Zveze ŠKIS izmed prispelih kandidatur za člane Glavnega odbora 
Svetu Zveze ŠKIS v izvolitev predlaga 7 do 9 članov. 

 

Glasovanje je tajno. Volivec glasuje tako da na glasovnici obkroži »ZA« ali »PROTI« predlagani 
sestavi celotnega Glavnega odbora. 

 

Glavni odbor je izvoljen z večino glasov na seji prisotnih svetnikov. 
 

V kolikor Glavni odbor ni izvoljen, mora predsednik predlagati nov predlog sestave Glavnega 

odbora. 

 

V kolikor tudi v drugem poskusu predlog sestave Glavnega odbora ni potrjen, na novo izvoljeni 

predsednik svoj mandat izgubi. Kandidacijski postopek se ponovi. Do izvolitve novega 

predsednika in Glavnega odbora vse funkcije opravljata zadnji izvoljeni predsednik in Glavni 

odbor. 
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C. VOLITVE NADZORNE KOMISIJE ZVEZE ŠKIS 

 
18. člen 

(volitve članov Nadzorne komisije) 
 

Glasovnica za volitve članov Nadzorne komisije vsebuje zaporedne številke ter priimke in imena 

kandidatov po seznamu ter navodila o načinu glasovanja. 
 

Svetnik glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imeni kandidatov, za 
katere glasuje. Svetnik lahko glasuje za največ 5 kandidatov. 

 

Za člane Nadzorne komisije je izvoljenih 5 kandidatov, ki so prejeli najvišje število glasov na seji 
prisotnih svetnikov. 

 

Za člana Nadzorne komisije lahko kandidira tisti, ki: 
 

- ima status študenta za tekoče študijsko leto, 

- ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka. 

 
Če je več kandidatov dobilo enako število glasov in bi bilo zato izvoljenih več kot pet kandidatov, 

se izbira kandidata za peto mesto določi z žrebom. 
 

D. VOLITVE VARNOSTNEGA SVETA ZVEZE ŠKIS 

 
19. člen 

(volitve članov Varnostnega sveta) 
 

Člana Varnostnega sveta Zveze ŠKIS (v nadaljevanju: Varnostni svet) za posamezno izmed šestih 
regij na seji Sveta Zveze ŠKIS volijo le svetniki te regije. 

 

Glasovnica za volitve članov Varnostnega sveta vsebuje zaporedne številke ter priimke in imena 
kandidatov po seznamu ter navodila o načinu glasovanja. 

 

Svetnik glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za 
katerega glasuje. Svetnik lahko glasuje samo za enega kandidata. 

 

 

Za člana Varnostnega sveta posamezne regije je izvoljen kandidat, ki je dobil najvišje število 
glasov na seji prisotnih svetnikov iz posamezne regije. 

 

Če je več kandidatov dobilo najvišje število glasov, se med njimi opravi drugi krog volitev. Če je 

tudi po drugem krogu volitev število glasov med kandidati izenačeno, se izbira člana Varnostnega 
sveta določi z žrebom. 
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Za člana VS lahko kandidira tisti, ki: 
 

- ima status študenta za tekoče študijsko leto, 

- ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka. 

 

 
IV. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

 
20. člen 

(nepravilnosti v postopku kandidiranja) 

 
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat v roku treh (3) dni po izteku roka 

za oddajo kandidatur pravico vložiti pritožbo pri Nadzorni komisiji. Nadzorna komisija mora o 

pritožbi odločati najkasneje v roku treh (3) dni po prejetju pritožbe na kandidacijski postopek. 

 

Nadzorna komisija lahko razveljavi ali spremeni odločitev treh članov Nadzorne komisije, izdano 

v postopku potrjevanja kandidatur na podlagi 4. člena tega pravilnika, če ugotovi, da je odločba 
nepravilna ali nezakonita. O pritožbi mora odločiti najkasneje do roka, ki določa objavo 
kandidatur. 

 

Nadzorna komisija mora v postopku kandidiranja delovati in odločati vestno ter pošteno, in v 
skladu z akti Zveze ŠKIS. O pritožbah zoper delo Nadzorne komisije odloča Svet Zveze ŠKIS v 
postopku odločanja kot pritožbeni organ zoper odločitve Nadzorne komisije. Podlaga za začetek 
postopka je pritožba, ki se lahko vloži v roku petih (5) dni po objavi liste kandidatov na podlagi 

13. člena tega pravilnika. Pritožba ne zadrži poteka volitev. Če Svet Zveze ŠKIS pri delu Nadzorne 
komisije ugotovi takšne nepravilnosti, ki so bistveno vplivale na potek in rezultat 
kandidacijskega postopka, glasovanje na volišču razveljavi in odredi ponovne volitve v obsegu, 

v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

 

 

21. člen 

(nepravilnosti pri delu volilne komisije) 

 
Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije pri volitvah, ima vsak kandidat in vsak volivec v roku 

treh (3) dni od dneva glasovanja pravico vložiti ugovor pri Nadzorni komisiji. Nadzorna komisija 
mora o ugovoru odločiti v roku treh (3) dni od vložitve ugovora. 

 

Če Nadzorna komisija pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilne komisije ugotovi kakšne 
nepravilnosti, ki so bistveno vplivale na izid volitev, glasovanje na volišču razveljavi ter odredi 
ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

Odločitev Nadzorne komisije je dokončna. 
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