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Na podlagi 27. in 49. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, je 
predsedstvo Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, dne 7.4.2011 sprejelo 
naslednji 

 
 

N A V O D I L O  

O VOLITVAH V ORGANE DRUŠTVA 

 

I. Postopek volitev 

1. člen 
 

Navodilo opredeljuje način dela in ugotavljanje volilnih izidov za funkcije v PVD Sever 
Maribor. 
 

2. člen 
 

Volilno komisijo sestavljajo trije člani in sicer predsednik ter dva člana volilne komisije. 

Za vsa volilna opravila in razglasitev izidov je odgovoren predsednik volilne komisije. 

Pred volitvami mora volilna komisija na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotoviti ali 
obstaja sklepčnost in to zavede v zapisnik o izvedbi volitev. V zapisniku tudi označi število 
prisotnih na skupščini, število članov, ki so pristopili k volitvam in število razdeljenih ter 
neporabljenih glasovnic. 

 

3. člen 
 

Volilna komisija pred začetkom volitev priskrbi zadostno količino volilnih skrinjic, ki morajo biti 
pred pričetkom glasovanja zapečatene in pravilno opremljene. 

Volilna komisija tudi poskrbi za zadostno število pisal in uredi prostor volišča tako, da lahko 
volivec opravi tajno glasovanje. 

Na vsaki volilni skrinjici mora biti nalepljen volilni list, iz katerega je razvidno, kateri volilni list 
gre v katero skrinjico. 
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4. člen 
 

Ves čas volitev morajo biti člani volilne komisije prisotni pri volilnih skrinjicah in nadzirati 
volitve, da potekajo v skladu s tem navodilom in članom skupščine dajati potrebna navodila 
oz. informacije.  

Pred začetkom volitev mora volilna komisija imeti poimenski seznam članov skupščine in na 
podlagi identifikacije vsakemu članu skupščine, ki ima volilno pravico, izdati volilni listič. 

Po izročitvi lističa članu skupščine to označi na seznamu. Seznam se po opravljenih volitvah 
shrani skupaj z volilno dokumentacijo. 

 

II. Ugotavljanje izida volitev 

5. člen 
 

Po končanih volitvah se volilna komisija umakne v za to namenjen prostor, kjer odpre volilne 
skrinjice in ugotavlja rezultate. 

V času ugotavljanja rezultatov volitev se v prostoru, kjer deluje volilna komisija, ne sme 
nahajati nobena druga oseba. 

6. člen 
 

Volilna komisija opravi pregled in ugotavljanje volilnega izida tako, da najprej opravi pregled 
ene skrinjice in ko ugotovi izid, sestavi zapisnik o volilnem izidu in šele nato prične s 
pregledom naslednje skrinjice. 

7. člen 
 

Ko volilna komisija pregleda vse volilne skrinjice in ugotovi rezultate za vse funkcije, za 
katere se je glasovalo, sestavi zapisnik o volilnih izidih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

 

8. člen 
 

Volilna komisija k zapisniku priloži volilne lističe in jih zapečati v posebne kuverte. Izvod 
zapisnika, na katerem so razvidni vsi rezultati po posameznih funkcijah, izroči delovnemu 
predsedniku, da razglasi izid volitev. Po skupščini volilna komisija izroči zapečateno kuverto 
z vsemi izidi tajniku, kateri poskrbi za hrambo izidov. Zapečatena kuverta se hrani 6 
mesecev po volitvah in se nato zapisniško uniči. 
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9. člen 
 

V primeru nejasnosti ali spora lahko v času do uničenja preveri rezultate le Komisija za 
statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja v prisotnosti predsednika volilne 
komisije ali člana te komisije. O tem se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi prisotni. 

 

III. Ugotavljanje veljavnosti volilnega izida 

 

10. člen 
 

Za volitve organov društva se lahko uporabi zaprta ali odprta lista. 

Zaprta lista pomeni, da je na volilnem lističu le toliko kandidatov, kot jih je določeno za 
funkcijo ali organ. 

Odprta lista pomeni, da je na volilnem lističu več kandidatov, kot jih je določenih za funkcijo 
ali drug organ. 

11. člen 
 

V primeru zaprte liste se glasuje za listo kot celoto, tako da se obkroži besedica ZA ali 
PROTI.  

Volilni listič je veljaven tudi, če je volivec obkrožil številko pred kandidatom ali zaporedne 
številke pred kandidati. 

12. člen 
 

V primeru odprte liste je veljaven tisti volilni listič, kjer je obkroženo toliko kandidatov na 
posameznem lističu, kolikor kandidatov mora biti na določeni funkciji ali organu društva, ali 
manj.  

 

13. člen 
 

Volilni listič je v vsakem primeru neveljaven, če je popravljen, prečrtan, v celoti prazen ali ni 
izpolnjen v skladu z ostalimi členi tega navodila oziroma se iz njega ne da razbrati volja 
volivca. 
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IV. Končna določba 

14. člen 
 

To navodilo prične veljati z dnem, ko ga sprejeme predsedstvo društva. 
 
 
 
 
                                                                                                                         Darko Šorli 
 
                                                                                                                         Predsednik  
 


