
 

 

RAZPIS 

 

volitev za svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec za Svet 

ŠOLS in svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec za Svet 

Zveze ŠKIS 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

  

S tem razpisom se skladno s Pravilnikom o volitvah, imenovanjih in članstvu 

Študentskega kluba Žalec, Statutom Študentskega kluba Žalec, Volilnim pravilnikom za 

volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze 

ŠKIS razpisujejo volitve članov Študentskega kluba Žalec za svetnika / svetnico 

Študentskega kluba Žalec za Svet ŠOLS in svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec 

za Svet Zveze ŠKIS.  

 

II. VOLITVE ZA SVETNIKA / SVETNICO ŠTUDENTSKEGA KLUBA 

ŽALEC ZA SVET ŠOLS IN SVETNIKA / SVETNICO ŠTUDENTSKEGA 

KLUBA ŽALEC ZA SVET ZVEZE ŠKIS 

 

Funkcija Število članov 

Svetnik / svetnica Študentskega kluba 

Žalec Sveta ŠOLS 

1 

Svetnik / svetnica Študentskega kluba 

Žalec Sveta Zveze ŠKIS 

1 

 

III. PRAVICA VOLITI IN BITI VOLJEN 

 

Volilni upravičenci so redni člani Študentskega kluba Žalec (po 18. členu Statuta Študentskega 

kluba Žalec) v Upravni enoti Žalec, ki imajo v študijskem letu, v katerem se volitve izvajajo, 

status študenta v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji in lahko to dokažejo z veljavnim 

potrdilom o vpisu. 

 

Volilno pravico ima redni član Študentskega kluba Žalec (po 18. členu Statuta Študentskega 

kluba Žalec) živeč v Upravni enoti Žalec, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, 

raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, način študija, veroizpoved in politično 

prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Volilna pravica je enaka za vse volilne 

upravičence. 

 

Kandidira lahko vsak volilni upravičenec, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno 

kandidaturo. 

 

IV. IZVAJANJE VOLITEV 

 

Volilna pravica se uresničuje na dan volitev v soboto 8. novembra 2020 v prostorih 

Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec) ob 17.00 uri. Na dan volitev 

mora vsak član Študentskega kluba Žalec svojo identiteto potrditi z veljavnim potrdilom o vpisu 

in osebno izkaznico ali veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim indeksom.  

 



 

 

Volilni upravičenec glasuje osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno 

z glasovnicami. Osebi, ki je član(ica) Študentskega kluba Žalec z veljavnim potrdilom o vpisu, 

se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.  

 

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

da pove, ali je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj je glasoval. 

 

Evidenca volilne pravice se pridobi pri pristojnem organu Študentskega kluba Žalec. 

 

V. POSTOPEK KANDIDIRANJA 

 

Kandidacijski postopek traja od dneva objave tega razpisa (12.10.2020) in se zaključi štirinajst 

dni pred začetkom volitev (25.10.2020). Po tem obdobju ni več možno podati kandidatur, razen 

v primeru nezadostnega števila kandidatur za posamezno mesto. 

 

V času kandidacijskega postopka morajo vsi kandidati lastnoročno podpisano kandidaturo v 

zaprti kuverti (s pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO«) poslati priporočeno po pošti na naslov 

Študentskega kluba Žalec, Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec ali pa jo oddati na sedežu 

Študentskega kluba Žalec v času uradnih ur. 

 

Kandidature se pošiljajo na kandidaturnih obrazcih, ki se lahko dvignejo v času uradnih ur na 

sedežu ŠKŽ. 
 

Volilna komisija  Študentskega kluba Žalec bo v skladu s tem Razpisom volitev za svetnika / svetnico Študentskega 

kluba Žalec za Svet ŠOLS in svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec za Svet Zveze ŠKIS, Pravilnika o volitvah, 

imenovanjih in članstvu Študentskega kluba Žalec, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnim 

pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS zavrgla tiste kandidature, ki bodo nepopolne ali bodo prispele izven 

roka, določenega za oddajo kandidatur ali, ki bodo prispele na drug način, kot je določeno v Razpisu volitev za svetnika 

/ svetnico Študentskega kluba Žalec za Svet ŠOLS in svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec za Svet Zveze ŠKIS.  

Informacije:  

  Martin Kozmelj 

  tel: 040 572 536 

                               email: kozmelj.martin@gmail.com 

V Žalcu, 12. oktober 2020                                                     Študentski klub Žalec; Martin Kozmelj, predsednik VK ŠKŽ 

 

  

                                                                                                                           
 

 

 

 

   

 


