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, 08. januarja 2014 sprejela naslednje,
NAVODILO O IZVEDBI VOLITEV

IN DELO VOLILNIH ORGANOV

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se v skladu s preambulo Navodila podrobneje določa izvedba volitev
2. člen
Volitve v S V P Slovenije se izvedejo po posameznih sindikalnih enotah (v nadaljevanju S E)
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 imajo:
- S E,
- skupina članov z aktivno volilno pravico,
- posamezniki ali
- individualno.
4. člen
Predloge kandidatov je potrebno v pisni obliki predložiti volilnim odborom
SE.
5. člen

najkasneje na sejah

Predlagatelji iz 3. člena tega navodila lahko predlagajo kandidate organov S V P Slovenije pod
pogojem:
- da je predlagani kandidat na dan razpisa volitev zaposlen na S Ž,
- da je član S V P Slovenije neprekinjeno zadnji dve leti,
- da je državljan R S
- da je polnoleten,
- da je opravilno sposoben,
- ni na vodilnem delovnem mestu v podjetju in
- če predlagani podpiše soglasje o kandidaturi.

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
V primeru, ko pride pri glasovanju do neodločenega izida je odločilen glas predsednika
volilnega organa.
IV. VOLIŠČA
9. člen
Volišča se organizirajo po posameznih

S E.
10. člen

Člani G.O. so zadolženi, da se v vsaki S E
najmanj 2 člana.

ustanovi volilni odbor, ki ima predsednika in

11. člen
Volilni imeniki po posameznih S E morajo biti objavljeni najmanj 7 dni pred dnevom volitev , izda
pa jih sekretar sindikata .
V. VOLITVE
12. člen
Volitve se izvedejo po posameznih S E , končane pa morajo biti najkasneje v 40 dneh od razpisa
volitev.
13. člen
Čas volitev na posameznem volišču je določen s terminskim planom, ki so ga določile posamezne
S E.
14. člen
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.
15. člen
Volivec glasuje osebno na volišču S E.
16. člen
Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata.
17. člen

Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov. Če je kandidatov več in dobita dva enako največje
število glasov je izvoljen tisti, ki ga določi žreb.
VI. UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA NA POSAMEZNIH VOLIŠČIH
18. člen
Po opravljenem glasovanju se sestavi zapisnik, ki ga volilni odbori takoj dostavijo volilni
komisiji.
Zapisnik mora vsebovati:
- dan, čas in kraj volitev, sestava volilnega odbora,
- koliko glasov je dobil izvoljeni kandidat,
- število članov, ki so glasovali.
19. člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila najmanj tretjina članov z aktivno volilno pravico.
VII. OBJAVA VOLILNIH REZULTATOV
20. člen
Volilna komisija ugotovi in razglasi volilne rezultate na naslednji Skupščini S V P Slovenije .
Zapisnik se vroči G .O. 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
21. člen
To navodilo prične veljati z dnem, ko ga sprejme volilna komisija.

V Ljubljani, 08. januarja 2014

Predsednik volilne komisije
S V P Slovenije:
Ibrahim ŠIŠIĆ l.r.

