Na podlagi 17. člena Statuta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in 2. člena
Poslovnika o delu Upravnega odbora Znanstveno-raziskovanega središča Koper, je Upravni
odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper na 7. redni seji dne 19. februarja 2018
sprejel naslednji

PRAVILNIK O VOLITVAH člana Upravnega odbora –
predstavnika zaposlenih delavcev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)

Ta pravilnik ureja volitve člana Upravnega odbora, predstavnika zaposlenih delavcev,
Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki ga volijo zaposleni delavci ZRS Koper izmed
sebe (v nadaljevanju: upravni odbor).
2. člen
(spolna slovnična oblika)
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
3. člen
(svoboda in tajnost glasovanja)
Člana upravnega odbora volijo zaposleni na ZRS Koper na neposrednih volitvah.
Volivcu morata biti zagotovljena svoboda in tajnost glasovanja.
Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Nihče ne more biti klican na odgovornost zaradi glasovanja niti se od njega ne sme zahtevati
naj pove ali je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
4. člen
(roki)
Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, praznike in druge dela proste dneve.
II.

POSTOPEK VOLITEV
5. člen
(razpis volitev)

Pred potekom mandata upravni odbor poskrbi za izvolitev člana nove sestave upravnega
odbora.
Volitve člana upravnega odbora razpiše upravni odbor s sklepom praviloma 6 mesecev pred
potekom mandata članom upravnega odbora.
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Nadomestna izvolitev člana upravnega odbora se opravi, če se spremeni razmerje članov
glede na njihovo sestavo.
S sklepom se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja ter imenuje volilno komisijo.
6. člen
(rokovnik)
Sestavni del sklepa je rokovnik za izvedbo volilnih opravil.
Rokovnik mora določati najmanj sledeča opravila: objava razpisa volitev, objava poziva za
predlaganje kandidatov ter rok za predlaganje le-teh; rok za izdelavo volilnih imenikov;
datum izvedbe predčasnih volitev; datum izvedbe volitev; objava rezultatov volitev oziroma
objava rezultatov imen kandidatov, ki so prejeli enako število glasov; razpis ponovnih volitev;
objava rezultatov volitev.
Predlaganje kandidatov
7. člen
(vlaganje kandidatur)
Za člana upravnega odbora je lahko izvoljen vsak zaposleni na ZRS Koper, ki ga izvolijo
zaposleni delavci ZRS Koper izmed sebe.
Vsaka organizacijska enota (inštitut - raziskovalna skupina, infrastrukturne enote, uprava,
knjižnica, založba in kabinet direktorja) lahko predlaga po enega kandidata za člana
upravnega obora, do roka določenega v rokovniku.
8. člen
(soglasje kandidata)
Predlagatelji morajo predlogu kandidature predložiti kandidatovo pisno soglasje h
kandidaturi.
Predlagatelji lahko predlogu kandidatov predložijo tudi kratko predstavitev kandidata, ki se
objavi poleg kandidatne liste.
9. člen
(preverjanje kandidatur)
Volilna komisija po poteku kandidacijskega roka preveri ali so predlogi popolni in ali
predlagani kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje.
Če volilna komisija ugotovi, da predlagani kandidat ne izpolnjuje s statutom, tem pravilnikom
in drugimi akti ZRS Koper predpisanih pogojev za člana upravnega odbora, tak predlog
zavrne.
Če predlog ne vsebuje pisnega soglasja, volilna komisija takoj pozove predlagatelja, da
predlog v treh dneh dopolni. Če predlog ni pravočasno dopolnjen, volilna komisija predlog
zavrže.
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10. člen
(kandidatne liste)
Volilna komisija po končanem kandidiranju kandidate, ki s podpisom (izjavo) soglašajo s
kandidaturo, razporedi na kandidatno listo.
11. člen
(objava)
Sklep o razpisu volitev ter kandidatne liste se objavi na oglasni deski najmanj 5 dni pred
volitvami.
Sklep o razpisu volitev ter kandidatne liste se posredujejo volilnim upravičencem tudi po
elektronski pošti.
Volilna organa
12. člen
(volilna organa)
Volitve vodita in izvajata volilna komisija in volilni odbor.
13. člen
(sestava volilnih organov)
Volilni organ ima tri člane: predsednika in dva člana.
Vsak volilnih organ ima dva namestnika članov, od katerih je en namestnik predsednika. Za
namestnike se uporabljajo določbe, ki veljajo za člane.
Nihče ne sme biti član več kot enega volilnega organa.
14. člen
(nezdružljivost)
Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.
Če član volilnega organa kandidira na volitvah, mu preneha funkcija člana volilnega organa.
15. člen
(funkcija v volilnem organu)
Funkcija v volilnem organu je častna. Za opravljanje dela v volilnem organu člani volilnega
organa niso upravičeni do posebnega nadomestila. Člani volilnih organov morajo opravljati
svojo funkcijo vestno, odgovorno, neodvisno in skladno s predpisi.
16. člen
(sklepčnost)
Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani.
Volilni odbor je sklepčen, če sta navzoča dva člana.
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Volilni organ je sklepčen tudi, če so namesto odsotnih članov navzoči namestniki katerihkoli
članov.
Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik.
17. člen
(odločanje)
Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov.
18. člen
(imenovanje)
Volilno komisijo imenuje upravni odbor v sklepu o razpisu volitev. Sedež volilne komisije je
na sedežu ZRS Koper (Garibaldijeva ulica 1, Koper).
Volilne odbore imenuje volilna komisija izmed zaposlenih na ZRS Koper.
19. člen
(skrbnik volilne komisije)
Za nudenje administrativne podpore ima volilna komisija skrbnika.
20. člen
(naloge volilne komisije)
Volilna komisija skrbi za tehnično izvedbo volitev in za spoštovanje določil tega pravilnika v
vseh fazah volilnega postopka, to je od začetka kandidacijskega postopka do razglasa
rezultatov, in sicer:
‐ ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti
ZRS Koper,
‐ ugotavlja rezultate glasovanja,
‐ vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
‐ imenuje volilni odbor,
‐ predpisuje obrazce za izvrševanje tega pravilnika,
‐ opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik.
Volilna komisija lahko pripravi podrobna navodila volilnemu odboru za izvedbo volitev.
Volilna komisija uporablja žig direktorja ZRS Koper za uporabo katerega je pooblaščen
predsednik volilne komisije.
21. člen
(naloge volilnega odbora)
Volilni odbor vodi glasovanje na volišču v skladu z določili tega pravilnika in navodili volilne
komisije.
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Volilni imenik in glasovnice
22. člen
(volilni upravičenci)
Pravico voliti člane upravnega odbora izmed kandidatov imajo vsi zaposleni na ZRS Koper,
ki so na dan volitev zaposleni na ZRS Koper na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
23. člen
(volilni imeniki)
Kadrovska služba ZRS Koper pripravi volilni imenik upravičencev za volitve članov
upravnega odbora (ime in priimek, stalno prebivališče, datum rojstva).
Vpogled v volilni imenik pred izvedbo volitev je možen v kadrovski službi ZRS Koper.
24. člen
(glasovnice)
Volilna komisija pripravi glasovnice, ki morajo vsebovati:
- uradni naziv ZRS Koper in navedbo »Volitve v Upravni odbor ZRS Koper«;
- imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov, z zaporednimi številkami
pred priimki;
- datum glasovanja in žig ZRS Koper;
- navodilo o načinu glasovanja.
Potek volitev
25. člen
(volišče)
Volitve (redne in nadomestne ter predčasne) se izvedejo v prostorih ZRS Koper,
Garibaldijeva ulica 1 v Kopru.
26. člen
(delo na volišču)
Volilni odbor vodi glasovanje neposredno na volišču. Volilni odbor poskrbi za pripravo
volišča, ki omogoča tajno glasovanje. O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo
vsi pomembni dogodki na volišču.
Volivec glasuje osebno na volišču. Predsednik ali član volilnega odbora najprej ugotovi
istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način, nato obkroži zaporedno
številko pred priimkom in imenom volivca v volilnem imeniku ter mu izroči glasovnico.
Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila, ki ga pripravi
kadrovska služba ZRS Koper. Volilni odbor vpiše v zapisnik, da je na volišču volil kandidat, ki
v imeniku ni vpisan kot volivec na volišču, potrdilo pa priloži zapisniku.
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27. člen
(glasovanje)
Volivec glasuje tako, da na vsaki glasovnici obkroži številko pred priimkom in imenom
kandidata, za katerega glasuje. V primeru, da je samo en kandidat obkroži »ZA« ali
»PROTI«.
Glasovanje poteka na dan, ki je v sklepu o razpisu volitev določen kot dan glasovanja. Če ni
drugače določeno poteka glasovanje na voliščih od 9. do 15. ure.
Postopek po končanih volitvah
28. člen
(ugotavljanje izida glasovanja – volilni odbor)
Po opravljenem glasovanju volilni odbor prešteje glasovnice in zapisniško ugotovi rezultate
glasovanja.
Volilni odbor najprej ugotovi število v volilni imenik vpisanih volivcev, nato prešteje
neuporabljene glasovnice, odpre glasovalno skrinjico in ugotovi število oddanih glasovnic,
koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.
29. člen
(neveljavna glasovnica)
Za neveljavno glasovnico se šteje neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti volje volivca.
Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je to določeno v tem
pravilniku, pa je iz nje jasno razvidna volja volivca.
30. člen
(ugotovitev izida glasovanja -volilna komisija)
Volilna komisija zapisniško ugotovi izid glasovanja ter v roku 24 ur po opravljenih volitvah
pošlje direktorju ZRS Koper poročilo o volitvah. Volilna komisija objavi uraden rezultat
glasovanja in razglasi rezultate volitev z objavo na oglasni deski.
31. člen
(izvolitev)
Na posamezni kandidatni listi je izvoljen kandidat, ki je prejel največje število glasov. V
primeru, da dva ali več kandidatov prejmeta/jo enako število glasov, se glasovanje med
izenačenimi kandidati ponovi skladno z rokovnikom.
32. člen
(volilno gradivo)
Zapisniki volilnih odborov in volilne komisije ter volilni imenik se hranijo trajno v arhivu ZRS
Koper.
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III.

PREDČASNE VOLITVE
33. člen
(predčasne volitve)

Zaradi zagotovitve volilne pravice volilnim upravičencem, ki bodo na dan volitev zadržani, se
omogoči glasovanje na predčasnih volitvah, ki so predvidoma dva do pet dni pred rednimi
volitvami.
Predčasne volitve potekajo od 12. do 15. ure.
Izid glasovanja na predčasnih volitvah se začne ugotavljati šele po končanem glasovanju na
dan rednih volitev. Volilno gradivo se do takrat hrani v tajništvu ZRS Koper.
IV.

NADOMESTNE VOLITVE
34. člen
(nadomestne volitve)

Če članu upravnega odbora predčasno preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve.
Novoizvoljenemu članu poteče mandatna doba z dnem, ko bi potekel mandat članu, ki ga je
nadomestil.
Za izvedbo nadomestnih volitev se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika, ki urejajo
volitve člana upravnega odbora.

V.

VARSTVO VOLILNE PRAVICE
35. člen
(ugovor na delo volilnih odborov)

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora imata kandidat in volivec pravico vložiti ugovor
pri volilni komisiji.
Ugovor se vloži najpozneje 3 dni po nastanku kršitve.
Volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku 3 dni po prejemu.
Odločba volilne komisije je dokončna.
36. člen
(pritožba)
Zoper delo volilne komisije je možno vložiti pritožbo na upravni odbor.
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VI.

RAZLAGA PRAVILNIKA
37. člen
(razlaga pravilnika)

Če nastane dvom o vsebini posamezne določbe tega pravilnika, sprejme razlago upravni
odbor z enako večino, kot je potrebna za njegov sprejem.
VII.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
(spremembe in dopolnitve)

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo z večino glasov vseh članov
upravnega odbora na redni seji.
39. člen
(začetek veljave)
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji upravnega odbora in se objavi na spletni
strani ZRS Koper.

Številka: 03-02/18

Tomaž Može, l.r.,
predsednik Upravnega odbora ZRS Koper
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