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Poslovnik o delu volilne komisije 

 
1. člen 

Ta Poslovnik o delu volilne komisije podrobneje določa delo komisije, pripravo in 

izvedbo volitev v organe RD Radgona 

 

Glasovanje na volitvah in volitvah na Volilnem zboru članov 

2. člen 

Organizacija volišča 

V objektu kjer se izvaja volilni občni zbor se določi prostor za volišče. Prostor za 

volišče določi strokovna služba.  

Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje 

glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki preprečuje opazovanje volivca 

pri izpolnjevanju glasovnice.  

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, o katerih se glasuje. Za 

vsako podružnico poseben seznam kandidatov! 

 

3. člen 

Glasovanje  

Glasovanje traja v času, ki ga določi občni zbor ali volilna komisija.  

Član glasuje osebno.  

Član najprej pove svoj priimek in iz katere ribiške podružnice je član, po potrebi pa 

tudi številko članske ( ali pokaže člansko izkaznico ).  

Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost člana z lansko izkaznico ali na 

drug način. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, 

ki izkazuje osebne podatke volivca.  

Nato predsednik ali član volilne komisije obkroži zaporedno številko pred imenom 

člana v volilnem imeniku, član pa se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem 

imeniku. 

Predsednik ali član volilne komisije preveri, ali se je član podpisal na pravo mesto in 

mu izroči glasovnico.  

Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more 

podpisati zaradi telesne hibe ali drugega razloga ali če se noče podpisati, volilna 

komisija to posebej označi v volilnem imeniku.  

Predsednik ali član volilne komisije članu na njegovo zahtevo da pojasnilo o tehničnih 

vidikih glasovanja.  

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila strokovne 

službe, da je vpisan v evidenco članov in da ima pravico glasovati. To se vpiše v 

zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku.  

Volilna komisija ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik, in tudi 

ne osebam, ki so se izkazale s potrdili.  
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Če hoče glasovati član, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem 

imenu že obstaja podpis člana, se njegovo osebno ime, prebivališče in njegova 

morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilna komisija ne dovoli.  

 

4. člen 

Glasovnica 

Glasovanje se opravi z glasovnico.  

Za vsako Ribiško podružnico RD Radgona je posebej glasovnica na kateri mora biti 

zapisano mandatno obdobje, datum in kraj kjer potekajo volitve. 

Glasovnica za predsednika RD Radgona vsebuje imena in priimke kandidatov po 

vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja.  

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na glasovnici 

obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.  

Glasovnica za glasovanje o kandidatih za druge organe RD Radgona vsebuje imena 

in priimke kandidatov po vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu 

glasovanja.  

Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov koliko se jih voli v posamezen organ.  

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimki in imeni 

kandidatov, za katere glasuje.  

Ko član izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.  

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega 

kandidata je član glasoval, sta neveljavni.  

Veljavnost glasovnice 

Glasovnica je veljavna, če je član glasoval na drugačen način, kot je določeno je iz 

nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.  

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilne komisije.  

Ves čas glasovanja so lahko navzoči tudi zaupniki posameznih kandidatov in pa na 

podlagi pooblastila upravnega odbora druge osebe, ki nudijo strokovno pomoč pri 

izvedbi volitev. Vsak kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. 

Strokovna služba izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri volilni komisiji.  

Predsednik volilne komisije skrbi s pomočjo članov komisije za red in mir na volišču.  

Če član zaradi telesne hibe ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v teh pravilih, 

ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati 

glasovnico. O tem odloči volilna komisija in vpiše to v zapisnik. 

 

5. člen 

Zapisnik  

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na 

volišču.  

Na zahtevo vsakega člana volilne komisije in vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik 

posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku.  

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije.  

Ugotavljanje izida glasovanja na volišču.  
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Ko je glasovanje končano, volilna komisija brez prekinitve začne ugotavljati izide 

glasovanja.  

Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in omot 

zapečati. Nato ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število članov, ki so 

glasovali, odpre z glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko 

glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.  

 

6. člen 

O delu volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik.  

Vanj se vpiše:  

koliko je volilnih upravičencev po volilnem imeniku,  

koliko članov je glasovalo po volilnem imeniku,  

koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah,  

koliko glasovnic je bilo neveljavnih in  

koliko glasov so dobili posamezni kandidati.  

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne 

komisije in zaupnikov kandidatov.  

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije.  

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material preda volilna komisija predsedstvu 

zbora članov ali upravnemu odboru.  

7. člen 

Ugotavljanje izida volitev 

Volilna komisija ugotovi izid volitev za predsednika ter v druge organe društva, ki se 

v skladu s Statutom in poslovnikom o delu zbora članov RD Radgona.  

Za predsednika društva je izvoljen tisti kandidat ki je prejel največ veljavnih glasov.  

Za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča so 

izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli po padajočem vrstnem redu največ veljavnih 

glasov.  

Če je več kandidatov dobilo enako število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov 

dobilo enako drugo najvišje število glasov po padajočem vrstnem redu o izvolitvi med 

njima oziroma med njimi odloči žreb, ki ga opravi volilna komisija.  

 

8. člen 

Objava izida volitev 

Izid volitev v organe RD Radgona predsednik volilne komisije razglasi na volilnem 

občnem zboru ali seji UO RD Radgona.  

Izid volitev se objavi na spletni strani RD Radgona.  

9. člen 

Varstvo volilne pravice  

Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije pri volitvah ima vsak kandidat in vsak 

član pravico do ugovora. Ugovor se lahko vloži najkasneje v 24 urah od razglasitve 
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izida glasovanja pri upravnem odboru RD Radgona. Upravni odbor RD Radgona 

mora o ugovoru odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu ugovora. 

Volilna lista za člane organov RD Radgona. 

 

10. člen 

Sprejetje poslovnika 

Ta poslovnik o delu volilne komisije je sprejela Volilna komisija na svoji 13. seji 

23.aprila v ribiškem domu v Podgradu. 

 

                                                                                           Predsednik volilne komisije 

                                                                                                           RD Radgona 

                                                                                                           Mirko Jančar 
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Vzorec glasovnice 

GLASOVNICA 

Ribiška podružnica Gornja Radgona 

za mandatno obdobje 202… – 202… 

volitve dne …………v …………………………………. 

 

 Ime in priimek Za funkcijo 

1.  Predsednik RD Radgona 

Voli se en kandidat 2.  

1.  Podpredsednik 

Voli se en kandidat 2.  

1.  Gospodar RD 

Voli se en kandidat 2.  

1.  Vodja čuvajske službe 

Voli se en kandidat 2.  

1.  Tajnik RD 

Voli se en kandidat 2.  

1.  Blagajnik 

Voli se en kandidat 2.  

1.  Zastopnik RP G. Radgona 

Voli se en kandidat 2.  

 

 Ime in priimek Za funkcijo Nadzornega odbora 

1.  Član Ribiške podružnice G. Radgona 

Voli se en kandidat 2.  

 
 Ime in priimek Za funkcijo 

1.  Tožilec RD Radgona   

Voli se en kandidat 2.  

1.  Namestnik tožilca 

Voli se en kandidat 2.  

 
 Ime in priimek Za funkcijo Disciplinske komisije 

1.  Član 

Član  

Član             Volijo se trije kandidati 

Član  

2.  

3.  

4.  

1.  Namestnik 

Namestnik     Volita se dva kandidata 

Namestnik  
2.  

3.  

Voli se tako da se pred imenom obkroži številka 

V Gornji Radgoni, dne,…………………. 

 
žig 

 


