Na podlagi 60. člena Statuta Debatnega društva Univerze v Mariboru je Obči zbor Debatnega
društva Univerze v Mariboru na svoji 1. redni seji, dne 12.10.2016, sprejel:

Pravilnik o volitvah
Debatnega društva Univerze v Mariboru
I. Splošne določbe
1. člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik o volitvah Debatnega društva Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja
volitve članov Debatnega društva Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Društvo) v organe
Društva.
2. člen
(organi društva)
Organi Društva so:
- Obči zbor Društva
- Upravni odbor Društva (v nadaljevanju UO) in
- Nadzorni odbor Društva (v nadaljevanju NO)
3. člen
(Obči zbor)
Obči zbor je najvišji organ Društva. Tvorijo ga vsi redni in vsi izredni člani Društva, ki lahko
sodelujejo v razpravi in imajo volilno pravico ter pravico glasovanja o predlogih in sklepih
Občega zbora.
Zasedanjem lahko prisostvujejo tudi častni člani Društva, ki lahko sodelujejo v razpravi, nimajo
pa volilne pravice ter pravice glasovanja o predlogih in sklepih Občega zbora.
Obči zbor voli in razrešuje člane UO in NO.
4. člen
(Upravni odbor)
UO je izvršilni organ Društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna
dela. UO odloča o delu Društva in ga vodi na podlagi načrtov, programov in sklepov, sprejetih
na zasedanju Skupščine Društva.
UO sestavljajo 3 redni člani Društva, izvoljeni na zasedanju Občega zbora Društva:
- Predsednik
- Tajnik
- Blagajnik

Predsednik društva je hkrati predsednik UO.
Funkcije posameznih članov UO so medsebojno nezdružljive.
5. člen
(Nadzorni odbor)
NO je nadzorni organ Društva. NO nadzoruje delo UO, delo članov UO in delo članov Društva.
NO sestavljajo 3 redni ali izredni člani Društva, izvoljeni na zasedanju Občega zbora Društva.
Člani NO na ustanovni seji NO izmed sebe izvolijo predsednika NO. Ustanovna seja NO mora
biti najkasneje 14 dni po izvolitvi članov NO. NO do izvolitve predsednika NO vodi najstarejši
član NO.
6. člen
(volilna komisija)
Volilna komisija Društva je tričlanska komisija, katere sestavo in pristojnosti določa ta
Pravilnik.
7. člen
(kandidat)
Kandidat je tisti član Društva, ki na podlagi razpisa volitev kandidira v organe Društva.
8. člen
(volitve)
Volitve članov Društva v organe društva (v nadaljevanju: volitve) so postopek izbire kandidatov
za funkcije v organih Društva.
Volitve potekajo na rednih zasedanjih Občega zbora Društva.
II. Razpis volitev in imenovanje volilne komisije
9. člen
(razpis volitev)
Postopek volitev se prične, ko UO s sklepom razpiše volitve. UO mora volitve razpisati v
obdobju od začetka meseca oktobra do konca meseca novembra tekočega leta oziroma
najkasneje v 60 dneh od prenehanja mandatov funkcij v organih Društva.
Sklep OU o razpisu volitev mora vsebovati:
- datum razpisa
- razpisane funkcije v organih Društva oziroma prosta mesta
- pogoje in način kandidiranja

Sklep o razpisu volitev mora biti objavljen na oglasni deski Društva in na spletni strani Društva
najmanj 14 dni pred zasedanjem Občega zbora, na katerem se bodo volitve izvedle.
UO mora na isti seji, na kateri sprejme sklep o razpisu volitev, s sklepom sklicati zasedanje
Občega zbora, na katerem se bodo volitve izvedle.
10. člen
(imenovanje volilne komisije)
UO na seji, na kateri sprejme sklep o razpisu volitev, s posebnim sklepom imenuje tričlansko
volilno komisijo Društva (v nadaljevanju: Komisija).
Komisija je pristojna za pregled kandidatur, sestavo liste kandidatov, priprave volilnih listov,
pregled in predstavitev rezultatov volitev ter ostale naloge, ki izhajajo iz tega Pravilnika.
Člani Komisije ne smejo biti člani OU ali NO, prav tako pa ne smejo kandidirati na volitvah, za
katere so imenovani v Komisijo.
Komisijo vodi predsednik Komisije, ki je najstarejši izmed članov Komisije.
III. Pogoji in način kandidiranja
11. člen
(kandidiranje za člana UO)
Za člana UO lahko kandidirajo vsi redni člani Društva, vendar vsak posamezni redni član
Društva le za eno funkcijo v enem mandatu. Mandat članov UO traja 1 leto, na isto funkcijo pa
so lahko izvoljeni največ trikrat.
Izredni in častni člani Društva ne morejo kandidirati za člana UO.
Član društva, ki je bil v preteklosti disciplinsko razrešen iz katerekoli funkcije v Društvu, ne
more kandidirati za nobeno funkcijo v UO.
12. člen
(kandidiranje za člana NO)
Za člana NO lahko kandidirajo vsi redni in izredni člani Društva, vendar vsak posamezni redni
ali izredni član Društva le za eno funkcijo v enem mandatu. Član Društva ne more biti hkrati
član UO in NO.
Mandat članov NO traja 1 leto, na isto funkcijo pa so lahko izvoljeni največ trikrat.
Član Društva, ki je bil v preteklosti disciplinsko razrešen s katerekoli funkcije v Društvu, ne
more kandidirati za nobeno funkcijo v NO.
13. člen
(način kandidiranja)

Kandidat kandidira na volitvah tako, da na podlagi razpisa volitev izpolni obrazec za
kandidaturo (v nadaljevanju: obrazec) in ga priporočeno pošlje na sedež Društva (s pripisom
»Ne odpiraj – kandidatura«) najkasneje 7 dni pred zasedanjem Občeg zbora, na katerem se
bodo odvijale volitve.
14. člen
(pregled obrazcev za kandidaturo)
Prispele obrazce sprejme tajnik Društva ter jih evidentira z datumskim žigom na ovojnici, nato
pa jih preda Komisiji. Po poteku roku za oddajo Komisija pregleda vse prispele obrazce.
Kandidate, ki so pravilno izpolnili in pravočasno odposlali obrazec ter izpolnjujejo vse pogoje
kandidiranja, Komisija uvrsti na končni seznam kandidatov.
Kandidate, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev kandidiranja ali pa so obrazec nepravilno izpolnili
ali pa ga nepravočasno odposlali (po poteku roka za oddajo), Komisija zavrne in jih ne uvrsti
na končni seznam kandidatov.
Komisija kandidate, ki so bili uvrščeni na končni seznam kandidatov ter kandidate, ki so bili
zavrnjeni, ne obvešča o svojih odločitvah, prav tako jih ne poziva k dopolnitvam kandidatur.
15. člen
(poročilo volilne komisije)
Komisija o prispelih obrazcih sestavi pisno poročilo, ki ga podpišejo vsi trije člani Komisije.
Poročilo mora vsebovati seznam članov Komisije, seznam vseh prejetih obrazcev, analizo
kandidatur ter končni seznam kandidatov.
Predsednik Komisije objavi seznam kandidatov na oglasni deski Društva in na spletni strani
Društva najkasneje 7 dni pred zasedanjem Občeg zbora, na katerem bodo potekale volitve.
IV. Potek in izvedba volitev
16. člen
(javnost zasedanja Občega zbora)
Zasedanje Občega zbora, na katerem potekajo volitve je odprto za javnost. Obči zbor lahko
sprejme sklep, da so na zasedanju prisotni samo člani Društva.
Vsak član Društva, prisoten na zasedanju Občega zbora, na katerem potekajo volitve, se ob
vstopu na mesto zasedanja podpiše na listo prisotnih.
17. člen
(potek zasedanja Občega zbora)
Zasedanje Občega zbora, na katerem potekajo volitve, se v okviru točke dnevnega reda, ki se
nanaša na volitve, odvija po sledečem vrstnem redu:
1. predstavitev poročila Komisije

2.
3.
4.
5.
6.
7.

eventualna predstavitev kandidatov za posamezne funkcije
eventualna vprašanja kandidatom
volitve
odmor
predstavitev rezultatov volitev
razrešitev članov organov Društva in imenovanje novih članov organov Društva.

Vrstni red zasedanja Občega zbora, določen v prejšnjem odstavku tega člena, se ne more
spreminjati.
18. člen
(volilna skrinjica)
Volilna skrinjica mora biti ob pričetku zasedanja Občega zbora, na katerem potekajo volitve,
prazna in pregledana na licu mesta. Za pregled volilne skrinjice je zadolžena Komisija.
19. člen
(volilni list)
Volilni list mora vsebovati:
1. naslov »Volitve v organe Društva«
2. kraj in datum volitev
3. navodila za izpolnjevanje volilnega lista
4. navedbo organa Društva oziroma funkcij v organu Društva in pod posamezno navedbo
funkcije oštevilčena imena in priimke kandidatov za to funkcijo
5. žig Društva.
Za pripravo volilnega lista je zadolžena Komisija. Komisija s sklepom določi število izdanih
volilnih listov.
20. člen
(veljavni volilni list)
Redni in izredni člani Društva imajo volilno pravico.
Za funkcijo člana OU, izmed vseh kandidatov, redni člani izberejo samo enega kandidata.
Za funkcijo člana NO, izmed vseh kandidatov, redni in izredni člani izberejo največ tri
kandidate.
Volilni list veljavno izpolnijo tako, da obkrožijo številko pred imenom in priimkom kandidata,
za katerega glasujejo.
Častni člani Društva nimajo volilne pravice.
21. člen
(neveljavni volilni list)

Delno neveljavni volilni list je volilni list, kjer je za posamezno funkcijo znotraj posameznega
organa Društva izbranih več kandidatov, kot je dovoljeno. Glasov za kandidate za funkcijo, pri
kateri je bilo izbranih več kandidatov, kot je dovoljeno, se ne upošteva. Glasovi za kandidate
za ostale funkcije pa se upoštevajo.
V celoti neveljaven volilni list je tisti, kjer je za vse funkcije v vseh organih Društva izbranih več
kandidatov, kot je dovoljeno. Glasovi za kandidate iz v celoti neveljavnega volilnega lista se ne
upoštevajo.
Prav tako se ne upošteva glasov za kandidata za funkcijo, ki je lastnoročno podpisan.
Veljavni volilni list je tudi tisti, kjer številka kandidata pred imenom in priimkom kandidata ni
obkrožena, je pa na drugačen način jasno nakazana volja rednega in izrednega člana Društva.
22. člen
(glasovanje o kandidatih)
Redni in izredni člani društva se ob pričetku volitev zglasijo pri članih Komisije, kjer se
podpišejo poleg svojega imena in priimka ter prejmejo volilni list.
Volilni list izpolnijo v okviru točke 4 vrstnega reda zasedanja Občega zbora, na katerem
potekajo volitve, na posebnem mestu, namenjenemu izpolnjevanju volilnih listov in ga po
izpopolnitvi vložijo v volilno skrinjico.
Volitve potekajo tajno, z obkroževanjem številke pred imenom in priimkom kandidata za
katerega glasujejo.
Redni in izredni člani Društva lahko volijo samo osebno na mestu zasedanja Občeg zbora, na
katerem potekajo volitve. Volitve po pooblastilu in po pošti niso dovoljene.
V. Rezultati volitev
23. člen
(rezultati volitev za funkcije v UO)
Kandidat je izvoljen za funkcijo v UO, če prejme več kot polovico glasov rednih članov Društva,
prisotnih na zasedanju Občeg zbora, na katerem potekajo volitve.
Če na isto funkcijo v UO kandidira več kandidatov in nihče izmed njih ne prejme več kot
polovice glasov rednih članov Društva, prisotnih na zasedanju Občeg zbora, na katerem
potekajo volitve, se na tem istem zasedanju izvede drugi krog volitev, kjer se izbira med
kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela najvišje število glasov rednih članov Društva,
prisotnih na zasedanju Občeg zbora, na katerem potekajo volitve. V drugem krogu je izvoljen
tisti kandidat, ki prejme več glasov rednih članov društva, prisotnih na zasedanju Občeg zbora,
na katerem potekajo volitve.

Drugi krog se izvede samo za kandidate za funkcijo, za katero v prvem krogu volitev noben
kandidat za to funkcijo ni prejel več kot polovice glasov rednih članov Društva, prisotnih na
zasedanju Občega zbora, na katerem potekajo volitve.
24. člen
(rezultati volitev za funkcije v NO)
Za funkcijo v NO so izvoljeni trije kandidati, ki so prejeli največ glasov rednih in izrednih članov
Društva, prisotnih na zasedanju Občega zbora, na katerem potekajo volitve.
Če na funkcijo v NO kandidirajo štirje ali več kandidatov in vsi prejmejo enako število glasov
rednih in izrednih članov Društva, prisotnih na zasedanju Občega zbora, na katerem potekajo
volitve, se na tem istem zasedanju izvede drugi krog volitev, kjer se izbira med kandidati, ki
imajo enako število prejetih glasov rednih in izrednih članov Društva, prisotnih na zasedanju
Občega zbora, na katerem potekajo volitve.
V drugem krogu so izbrani trije kandidati, ki so prejeli največ glasov.
Drugi krog se izvede samo, če v prvem krogu zaradi enakega števila glasov niso bili izvoljeni
trije kandidati.
25. člen
(ponovne volitve)
Če za funkcijo v UO ali NO kandidira eden ali več kandidatov in nobeden izmed njih, ne v
prvem, ne v drugem krogu volitev, ne prejme ustrezno število glasov (odvisno ali gre za volitve
v UO ali pa v NO), ki jih določa ta Pravilnik, se samo za to funkcijo razpišejo nadomestne volitve.
Pri nadomestnih volitvah se smiselno uporabljajo določbe Statuta Društva in tega Pravilnika.
VI. Evidenca volitev
26. člen
(evidenca volitev)
O volitvah se vodi evidenca, ki se hrani v arhivu 5 let od datuma zasedanja Občega zbora, na
katerem so potekale volitve. Evidenca mora obsegati zaporedno številko volitev, poimensko
navedbo članov Komisije, datum zasedanja Občega zbora, na katerem so potekale volitve,
razpisane funkcije v organih Društva, poimenski seznam članov Društva, ki so bili izvoljeni na
razpisane funkcije ter morebitne posebnosti.
VII. Končne določbe
27. člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga na rednem zasedanju sprejme Obči zbor.
Maribor, 13.09.2016

V.d. predsednice DDUM

Eva Nike Cvikl, l.r.

