V skladu s Statutom sindikata vozovnih preglednikov Slovenije (v nadaljevanju S V P Slovenije),
Pravilnika o volitvah in Sklepom Glavnega odbora je volilna komisija S V P Slovenije na svoji
seji dne,________________ sprejela naslednje:

NAVODILO O IZVEDBI
VOLILNIH ORGANOV

VOLITEV

PREDSEDNIKA

SVP

SLOVENIJE

IN

DELO

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se v skladu s preambulo Navodila podrobneje določa izvedba volitev za
predsednika S V P Slovenije .
2. člen
Volitve za predsednika S V P Slovenije se izvedejo po posameznih sindikalnih enotah (v
nadaljevanju SE), in sicer:
Številka SE

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

SINDIKALNA ENOTA
LJUBLJANA POTNIŠKA
ZALOG
MARIBOR -HODOŠ
TEZNO
CELJE-DOBOVA
KOPER
SEŽANA- N. GORICA

II . KANDIDIRANJE
3. člen
Pravico predlagati kandidate za predsednika S V P Slovenije imajo:
- SE (ki jo zastopa član G.O.), izjemoma lahko predlaga kandidata tudi SE, ki ima
v svoji sestavi manj kot 10 članov in je to razvidno iz volilnega imenika,
- Glavni Odbor,
- Skupščina in
- skupina najmanj 10 članov z aktivno volilno pravico, ki jo imajo člani S V P Slovenije,
( pisno podporo lahko da član samo enemu kandidatu ) .
4. člen
Predloge kandidatov za predsednika S V P Slovenije je potrebno v pisni obliki predložiti volilni
komisiji najkasneje v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Za pravočasno vložene predloge se štejejo tudi predlogi kandidatov, ki so bili najkasneje zadnji dan
roka poslani priporočeno po pošti.

5. člen
Predlagatelji iz 3. člena tega navodila lahko predlagajo kandidate za predsednika S V P Slovenije
pod pogojem:
- ki je v rednem delovnem razmerju na Slovenskih železnicah,
- ki je na dan razpisa volitev opravlja dela in naloge iz 7. člena statuta SVPS
- ki je neprekinjeno član SVPS najmanj zadnja štiri leta
- da je državljan RS
- da je polno leten ,
- da je opravilno sposoben in
- ni na vodilnem delovnem mestu v podjetju
III. VOLILNI ORGANI
6. člen
Volilni organ skliče predsednik volilnega organa ali njegov namestnik.
7. člen
Volilni organ je sklepčen, če sta na seji navzoči dve tretjini članov volilnega organa oziroma
namestniki tistih članov, ki so odsotni.
Predsednika volilnega organa lahko nadomešča samo njegov namestnik.
8. člen
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IV. VOLIŠČA
9. člen
Volišča se organizirajo po posameznih SE.
10. člen
Člani G.O. so zadolženi, da se v vsaki S E ustanovi volilni odbor, ki ima predsednika in
najmanj 2 člana, vsi pa imajo namestnike, volilna komisija pa te odbore na svoji seji potrdi.
11. člen
Volilna komisija pripravi seznam volivcev po posameznih SE. Na volilni seznam posamezne S E se
lahko uvrstijo samo tisti člani, ki imajo aktivno volilno pravico in so zaposleni na dan volitev v tej
SE .
Volilni imeniki po posameznih S E morajo biti objavljeni najmanj 7 dni pred dnevom volitev.

V. VOLITVE
12. člen
Volitve se izvedejo po posameznih S E v dneh, ki jih s sklepom o razpisu volitev določi G. O . SVPS.
13. člen
Volilni odbor S E se skliče najkasneje 7 dni pred začetkom volitev, ko prevzame volilni material.
Volilni odbor pregleda volilni imenik in glasovnice, ter napravi o tem zapisnik, ki ga podpišejo vsi
prisotni člani volilnega odbora.
Za odpravo pomanjkljivosti glede volilnega materiala se obrne na volilno komisijo.
Volilni odbor na tej seji ugotovi kateri člani z aktivno volilno pravico so na dan volitev:
razporejeni na čakanje na delo doma,
v odpovednem roku, ker so opredeljeni kot trajno presežni delavci,
na koriščenju letnega dopusta,
v bolniškem staležu,
na porodniškem dopustu,
in jih obvesti o dnevu volitev in njihovem volišču. Enako velja za delavce, ki so na dan volitev v
suspenzu.
14. člen
Volilni odbor razdela volilni imenik, če je po posameznih voliščih to potrebno v skladu z navodili
volilne komisije.
15. člen
Na dan pred volitvami se zberejo člani volilnega odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo in zagotovijo,
daje prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja.
V prostoru je potrebno zagotoviti tajnost volitev v skladu z enotnimi standardi za opremo volišč, ki so
sestavni del tega navodila.
Na vsakem volišču morajo biti razobešene kandidatne liste z navedbo kandidatov in predlagateljev.
16. člen
Na dan volitev se člani volilnega odbora zberejo v prostoru kjer se bo glasovalo najkasneje pol ure
pred začetkom glasovanja in pregledajo ali je prostor in volilni material v enakem stanju, kot so ga
zapustili na dan pred volitvami.
Volilni odbor ves čas od prevzema volilnega materiala skrbi za njegovo zavarovanje. O vseh
nepravilnostih napravi zapisnik in obvesti volilno komisijo.
Volilna skrinjica se praviloma zavaruje tako, da se po končanem dnevnem glasovanju oblepi s
papirjem na katerega se podpišejo člani volilnega odbora. Naslednji dan volitev se papir odlepi v
prisotnosti članov volilnega odbora.
17. člen
Čas volitev na posameznem volišču je določen s terminskim planom , ki ga je sprejel G.O. SVPS.
18. člen
Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.

19. člen
Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. Nihče ne more glasovati po
pooblaščencu. Volivec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi svoje prebivališče.
Predsednik ali član volilnega odbora lahko ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na
drug način. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne
podatke volivca.
Nato predsednik ali član volilnega odbora obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem
imeniku in mu pojasni kako se glasuje ter mu izroči glasovnico.
Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila , ki ga naknadno izda
sekretar S V P Slovenije , ki je zadolžen za volilne imenike. To se vpiše v zapisnik, potrdilo pa
se priloži zapisniku.
20. člen
Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče in tudi ne
osebam, ki so se izkazale s potrdili.
Če hoče glasovati član, katerega ime je v volilnem imeniku že obkroženo, se njegov priimek, rojstno
ime, prebivališče ter njegova morebitna izjava vpiše v zapisnik, glasovati pa mu volilni odbor ne
dovoli.
21. člen
Glasovanje se opravi z glasovnico.
Glasovnica za glasovanje o kandidatih vsebuje:
oznako SE,
zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov določenih z žrebom , ki ga predhodno
opravi volilna komisija S V P Slovenije,
navodilo o načinu glasovanja,
predlagatelj kandidata.
Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na glasovnici s kemičnim
svinčnikom obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata za katerega glasuje.
22. člen
Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.
Nihče ne sme od volivca zahtevati naj pove, kako je volil oziroma zakaj ni volil.
23. člen
Neizpolnjena glasovnica, glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec
glasoval in glasovnica, na kateri je volivec glasoval za več kandidatov, kot se jih voli, so neveljavne.

Glasovnica pa je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način kot je določen v 3. odstavku 2I.
člena tega navodila, če je iz nje jasno razvidno za katerega kandidata je glasoval.

24. člen
Predsednik volilnega odbora S E skrbi s pomočjo članov odbora za red in mir na volišču. Predsednik

volilnega odbora lahko vsakega, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik.
Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja lahko predsednik volilnega odbora S E odredi, da se
volivci puščajo na volišče samo v določenem številu ali posamično.
VI. UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA NA POSAMEZNIH VOLIŠČIH

25. člen
Ko poteče čas volitev začne volilni odbor S E takoj šteti glasove. Najprej prešteje neuporabljene
glasovnice ter jih da v posebno ovojnico. Nato na podlagi volilnega imenika ugotovi skupno število
volivcev, ki je imelo pravico voliti in koliko jih je volilo.
Volilni odbor nato odpre volilno skrinjico in prične s štetjem glasov. Volilni odbor ugotovi, koliko
glasovnic je bilo oddanih, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezni
kandidat. Po končanem štetju glasovnice vloži v posebno ovojnico.
26. člen

o

delu volilnega odbora se sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:
dan, čas in kraj volitev, sestava volilnega odbora,
koliko članov je imelo pravico voliti na volišču,
število oddanih glasovnic,
število neveljavnih glasovnic,
koliko glasov je dobil posamezen kandidat,
število delavcev, ki so glasovali s potrdilom.

V zapisnik se vpišejo tudi morebitne pripombe članov S V P Slovenije in volilnega odbora.
Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilnega odbora, se najkasneje v 48 urah po končanem glasovanju
oziroma volitvah dostavi volilni komisiji, skupaj z volilnim gradivom.
27. člen
Volilna komisija ugotovi koliko volivcev je imelo pravico voliti, koliko jih je volilo, koliko glasovnic
je bilo neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezni kandidat za predsednika S V P Slovenije .

o

delu volilne komisije se piše zapisnik, v katerega se vpišejo podatki iz prejšnjega odstavka in
morebitne pripombe članov volilne komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije.
28. člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica članov z aktivno volilno pravico.
Izvoljen je kandidat ki dobi več kot polovico glasov . Če nihče od kandidatov ne dobi več
kot polovico glasov , se v drugi krog uvrstita kandidata z največjim številom glasov.
Če na volitvah kandidira samo en kandidat
najmanj polovica članov in jih večina voli za njega .

VII. OBJAVA VOLILNIH REZULTATOV
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29. člen
Volilna komisija ugotovi in razglasi volilne rezultate najkasneje v 5 dneh po izvedbi volitev.
Zapisnik se vroči G .0. S V P Slovenije, sekretar pa ga arhivira na sedežu S V P Slovenije.
Zapisnik se objavi v zapisniku G.O. S V P Slovenije , na oglasnih deskah in elektronski pošti.
VIII. KONČNE DOLOČBE
30. člen
To navodilo prične veljati z dnem, ko ga sprejme volilna komisija.
31. člen
Sestavni del tega navodila so enotni standardi za opremo volišč.

V Ljubljani,

Predsednik volilne komisije S V\P Slovenije:
Uroš Lukič l.r.

ENOTNI STANDARDI ZA OPREMO VOLIŠČ
1. Prostor, v katerem je volišče mora biti dovolj velik, da omogoča normalno delo članom volilnega
odbora, postavitev volilne skrinjice ter prostor, kjer volivec glasuje.
2. Prostor mora biti ustrezno osvetljen tako, da volivec brez problemov prebere besedilo na
glasovnici. Še posebej mora biti dovolj osvetljeno mesto, na katerem volivec glasuje.
3. Na volišču ne smejo biti fotografije, plakati ali druge oblike (simboli), propagande posameznih
kandidatov ali predlagateljev.
4. V prostoru, kjer se glasuje ne smejo biti ogledala ali drugi predmeti, ki omogočajo zrcaljenje.
5. Na volišču morajo biti razglasi kandidatur. Razglasi so lahko tudi v pred prostoru, pred zgradbo,
kjer je volišče oziroma na volišču.
6. Volišče mora imeti urejene prostore za glasovanje tako, da volivca nihče ne more opazovati pri
izpolnjevanju glasovnice.
7. Volišče mora biti opremljeno s kemičnimi svinčniki . Svinčniki imajo enako barvo črnila oziroma
polnila.
8. Pulti, mize, kabine oziroma predmeti, na katerih se obkrožuje glasovnica, ne smejo biti prekriti z
materialom, s katerim bi se lahko ugotovila opredelitev volivca.
9. Volilna skrinjica mora biti takšna, da omogoča volivcu, da brez težav spusti prepognjene ali
zložene glasovnice v njo. Ko je skrinjica polna, je potrebno postaviti novo, poprej pripravljeno in
pravilno zaprto. Ko je skrinjica polna ostane na prostoru, kjer se je nahajala, dokler ni glasovanje
končano. Odprtina na volilni skrinjici pa se na ustrezen način z nalepko zapre.

Predsednik volilne komisije S V\P Slovenije :
Uroš Lukić l.r.

