Skupščina Kluba mariborskih študentov je na 3. redni seji, dne 24. 10. 2020 sprejela

VOLILNI PRAVILNIK
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

I. UVODNO DOLOČILO
1. Člen
Volilni pravilnik ureja volitve v organe Kluba mariborskih študentov (v nadaljevanju KMŠ), ki lahko v
skladu s statutom potekajo na redni ali na izredni skupščini.

II. RAZPIS VOLITEV
2. Člen
Ko Upravni odbor KMŠ na seji sprejme sklep o razpisu redne oziroma izredne skupščine, na kateri
bodo potekale volitve, istočasno ustanovi tričlansko volilno komisijo, ki je dolžna preveriti, ali
kandidati izpolnjujejo vse pogoje.

2. a Člen
Kadar običajna izvedba volitev ni mogoča, Upravni odbor KMŠ s sprejemom sklepa o razpisu redne
oziroma izredne skupščine odloči, da se volitve izvedejo na daljavo, tako da je zagotovljen zvočni in
slikovni prenos iz kraja oziroma krajev, na katerih se nahajajo člani volilne komisije, v kraj oziroma
kraje, na katerih se nahajajo kandidati in člani KMŠ ter obratno (videokonferenca).
Volitve preko videokonference se izvedejo s smiselno uporabo določb tega pravilnika.

3. Člen
Skupščina mora biti razpisana v, s statutom določenem v roku, ter biti v istem roku objavljena na
oglasni deski.

4. Člen
Redna skupščina se izvede v soboto popoldne.

III. KANDIDIRANJE
5. Člen
Vsak član KMŠ, ki ima status rednega ali izrednega študenta (originalno potrdilo o vpisu za tekoče
študijsko leto) ter opravlja funkcijo aktivista društva vsaj 6 mesecev ima pravico kandidirati za funkcijo
Upravnega odbora KMŠ. Vsak član KMŠ, ki ima status rednega ali izrednega študenta (originalno
potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto), lahko kandidira za organe društva nadzornega odbora in
častnega razsodišča.

6. Člen
Kandidatura mora biti poslana najkasneje dva tedna pred skupščino kot priporočena pošiljka s
pripisom »za volilno komisijo«.

7. Člen
Volilna komisija na svoji seji najkasneje 3 dni po izteku roka za oddajo kandidature pregleda prispele
kandidature in preveri, ali so vložene v predpisanem roku ter ali posamezni kandidati izpolnjujejo
predpisane pogoje za kandidiranje. Nepravočasne kandidature komisija s sklepom zavrže.
Če volilna komisija pri pregledu kandidatur ugotovi, da je posamezna kandidatura nepopolna ali kako
drugače nepravilna, zahteva od kandidata dopolnitev vloge v roku 3 dni. V kolikor je vloga tudi po
tem roku nepopolna ali nepravilna, volilna komisija kandidaturo zavrže ali zavrne.
Volilna komisija o seji vodi zapisnik.

8. Člen
Volilna komisija poskrbi za javno objavo kandidatur najkasneje štiri dni po seji, na kateri je odprla
kandidature. Volilna komisija ima možnost dopolniti seznam kandidatur v primeru, ko tisti kandidati,
ki so imeli nepopolne kandidature, te pravočasno dopolnijo.
Kandidature se javno objavi na oglasni tabli ter na spletni strani ŠOLS. Objava vsebuje vrstni red ter
naslednje podatke o kandidatih: ime in priimek, leto rojstva ter letnik in smer študija.
V primeru, da nihče ne odda kandidature za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, mora izvršilni organ ŠOLS
najkasneje v tednu dni razpisati nov kandidacijski postopek in nove volitve ter o tem obvestiti
Varnostni svet Zveze ŠKIS.

IV. POTEK ZASEDANJA

9. Člen
Upravni odbor KMŠ lahko sprejme sklep, da so lahko na skupščini prisotni samo člani KMŠ oziroma
samo člani KMŠ in novinarji.

10. Člen
Članstvo v KMŠ se preverja z osebnim dokumentom do točke na dnevnem redu »predstavitev
kandidatov«.

11. Člen
Pri izvedbi volitev za Svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS je potrebno upoštevati Volilni pravnilnik
za volitve Svetnikov Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

12. Člen
Najprej potekajo predstavitve kandidatov in šele nato vprašanja volivcev.

13. Člen
Vsak član z volilno pravico lahko do konca predstavitve kandidatov odda pisno pritožbo glede poteka
skupščine.

14. Člen
Na redni oziroma izredni skupščini je prepovedano uživanje alkoholnih pijač.

15. Člen
V primeru neprimernega vedenja lahko predsednik udeleženca skupščine po predhodnem opozorilu
odstrani iz prostora.

V. GLASOVANJE

16. Člen
Volilna skrinjica mora ustrezati vsem pravilom (prazna in pregledana na licu mesta).

17. Člen
Za vse funkcije se glasuje tajno (obkroževanje), tudi če za določeno funkcijo kandidira samo en
kandidat. Dnevni red in volilna komisija se potrdita javno, z dvigom roke.

18. Člen
Volivci lahko volijo le osebno na volišču (ne po pošti ali s pooblastilom).
V kolikor se volitve izvajajo preko videokonference, volilna komisija zagotovi tajnost glasovanja z
uporabo primernih tehničnih sredstev, ki omogočajo glasovanje na daljavo.

19. Člen
V celoti neveljaven je tisti glasovni list, na katerem je za vse funkcije obkroženih več kandidatov, kot
je dovoljeno. Vzdržan je tisti, ki ne obkroži nobenega kandidata.

20. Člen
Če je na volilnem listu samo pri nekaterih funkcijah obkroženih več kandidatov, kot je dovoljeno, se
glasovi pri ostalih funkcijah štejejo kot veljavni.

21. Člen
Kandidat za funkcijo v upravnem odboru je izvoljen, če prejme več kot polovico glasov. Za funkcije
v nadzornem odboru in disciplinski komisiji so izvoljeni tisti trije, ki prejmejo največ glasov.

22. Člen

Če za funkcijo v upravnem odboru kandidirajo trije ali več kandidatov in v prvem krogu volitev
nobeden izmed njih ne prejme več kot polovice glasov, se na isti skupščini izvede drugi krog
volitev, kjer se izbira med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. V drugem krogu je
zmagovalec kandidat z največ prejetimi glasovi.

23. Člen
Če za funkcijo v upravnem odboru kandidirata en ali dva kandidata in nobeden ne prejeme več kot
polovice glasov, se za to funkcijo razpiše ponovni kandidacijski postopek, ponovne volitve pa se
izvedejo na izredni skuščini.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. Člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za volitve, ki so bile razpisane pred njegovo uveljavitvijo.

25. Člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme skupščina Kluba mariborskih
študentov.
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