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PGD VELENJE 
VOLILNA  KOMISIJA 

Ž arova cesta 2 3320 Velenje 
 
            

Navodilo za delo volilne komisije 
za volitve funkcionarjev in organov PGD Velenje, 

ki bodo 10.2. 2018 
 
 

I. UVOD 
 

Dne 10.2.2018 bodo potekale volitve za funkcionarje in organe PGD Velenje.  
Volitve bodo potekale na Zboru članov PGD Velenje v dvorani gasilskega doma v Velenju, Žarova 
cesta 2. 
Pravico voliti imajo vsi člani PGD Velenje, ki so na dan volitev dopolnili petnajst let starosti. 

 
 

II. POJEM, SESTAVA IN DELO VOLILNE KOMISIJE 
 

2.0 Pojem 
Volilna komisija je organ, ki na dan volitev vodi glasovanje na volišču, ter po končanem glasovanju 
ugotovi izid glasovanja na volišču 
 
2.1 Sestava 
Volilno komisijo imenuje UO PGD Velenje. Sestavljajo jo predsednik, podpredsednik in šest članov. 
Član volilne komisije ne more biti oseba , ki kandidira na volitvah. 
 
2.2 Sklepčnost 
Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov. Če zaradi enakega števila glasov za in proti  
ne pride do odločitve, odloči glas predsednika volilne komisije. 
 
Delo v volilni komisiji je častna funkcija. Člani volilne komisije morajo delo opravljati vestno in 
odgovorno. Delovati morajo samo na podlagi zakonov in predpisov, neodvisno od kakršnihkoli 
drugih navodil . 
 
III. NALOGE VOLILNE KOMISIJE NA DAN PRED GLASOVANJEM 
 
3.0 Volilna komisija se sestane dan pred glasovanjem 

Volilna komisija mora organizirati volišče dan pred glasovanjem tako, da se bo naslednjega dne 
lahko nemoteno začelo glasovanje. V ta namen se mora dan pred glasovanjem sestati v prostoru, 
kjer bo glasovanje v času, ki da določi predsednik volilne komisije. 
 
3.1 Prevzem gradiva 

Volilna komisija prevzame volilno gradivo. V volilno gradivo spadajo: 
- glasovalne skrinjice 
- glasovnice 
- potrjen volilni imenik, v katerem morajo biti vpisani vsi volilni upravičenci, ki imajo pravico 

glasovati 



 2 

- obrazci zapisnikov, pomožni obrazci, kuverte in drug, predvsem tehnični material, ki je volilni 
komisiji  potreben pri njenem delu ( papir, pisala, lepilni trak … ) 

 
 

3.2 Ureditev prostora 
Volilna komisija mora pregledati glasovalne skrinjice, ki jih je prevzela ( ali je prazna, 
nepoškodovana, čista … ) in pregleda  volišče. Na primernem prostoru je treba postaviti glasovalne 
skrinjice in obesiti na vidno mesto razglas s seznamom kandidatur. Pripraviti je treba mizo za volilno 
komisijo, ter prostore, kjer bodo volivci izpolnjevali glasovnice. Ti prostori naj bodo ustrezno 
oddaljeni od volilne komisije in urejeni tako, da bo vsakomur zagotovljena tajnost glasovanja.  
 

 
 

IV. NALOGE VOLILNE KOMISIJE NA DAN GLASOVANJA 
 
4.0 Pred pričetkom glasovanja 

Na dan glasovanja volilna komisija vodi glasovanje in po končanem glasovanju ugotavlja izid 
glasovanja. 
Na dan glasovanja se volilna komisija zbere pol ure pred začetkom glasovanja. Pregleda glasovalne 
skrinjice in jih zapre z varnostnimi nalepkami oz. selotejpom, ter prešteje glasovnice. Predsednik 
volilne komisije razglasi, da se glasovanje lahko prične. 
 
4.1 Delo volilne komisije na glasovanju 
 

4.1.1 Čas glasovanja 
Glasovanje se prične ob 17. uri. Glasovanje se zaključi ob 17.45 uri, oziroma, ko zadnji od prisotnih 
članov na volišču odda glasovnico. 
 
4.1.2 Vzdrževanje reda na volišču 
Predsednik volilne komisije v sodelovanju z ostalimi člani komisije skrbi za vzdrževanje reda in miru 
med glasovanjem. Predsednik volilne komisije lahko vsakega, ki moti red in mir na volišču po 
opozorilu odstrani iz volišča. 
 
4.1.3 Navzočnost članov volilne komisije na volišču 
Ker volilna komisija dela in odloča le v polni sestavi, morajo biti ves čas glasovanja na volišču 
navzoči predsednik, podpredsednik in vsi člani volilne komisije. 
 
4.2  Glasovanje  
Na volišče vstopajo volivci drug za drugim in glasujejo osebno. Nihče ne sme glasovati po 
pooblaščencu in tudi ne za družinske člane. 
 

4.2.1 Ugotovitev istovetnosti volivca in podpis v volilni imenik 
Glasuje se na podlagi vpisa v volilni imenik. Pri mizi volilne komisije se ugotovi istovetnost osebe, ki 
hoče glasovati. Istovetnost se ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke 
volivca ( osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, gasilska izkaznica…. ). Drugi način 
ugotavljanja istovetnosti je zlasti v tem, da člani volilne komisije volivca osebno poznajo. Sledi 
ugotovitev vpisa v volilni imenik. Če je vpisan v volilni imenik,  član volilne komisije obkroži njegovo 
zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval. Volivec se podpiše v zato namenjen 
prostor v volilnem imeniku, nakar se mu vroči glasovnica. Glasovnica se mu vroči tudi če se noče ali 
ne more podpisati. Član volilne komisije to posebej označi v prostoru za podpis volivca ( označi NP 
– » ni podpisa » ). 
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4.2.2 Pojasnilo volivcu o tehničnih vidikih glasovanja 
Člani volilne komisije morajo volivcu na njegovo zahtevo ponovno pojasniti, kako se glasuje. Pri tem 
se ne sme na kakršen koli način vplivati na odločitev volivca pri glasovanju. Upoštevati je treba, da 
je navodilo za glasovanje napisano na glasovnici. 
 
4.2.3 Neuporabna ali poškodovana glasovnica 
Glasovnica, ki ni uporabna ( nepotiskana, slabovidni tisk ) volilna komisija zamenja. Enako velja, če 
volivec nenamerno poškoduje glasovnico, ki je še ni izpolnil. To se vpiše v zapisnik, poškodovana 
glasovnica pa se priloži k zapisniku ter po končanem glasovanju k neuporabljenim glasovnicam. 
Če volivec izjavi, da se je zmotil in želi novo glasovnico, mu jo volilna komisija ne sme izročit. 
Volivca naj poduči, kako naj jasno odpravi svojo prvotno zmotno odločitev ( prekriža krogec okoli 
številke, ki ne izraža njegove volje in obkroži številko pred kandidatom, za katerega glasuje ). 
Popravek se lahko upošteva samo v primeru, če je glasovanje opravljeno z obkrožitvijo zaporedne 
številke. 
 
V. DELO VOLILNE KOMISIJE PO KONČANEM GLASOVANJU 
 
 Po končanem glasovanju se zbere celotna volilna komisija. V zapisniku o delu volilne komisije se 
ugotovi navzočnost. 
 
5.1  Neuporabljene glasovnice 
Najprej je potrebno prešteti neuporabljene glasovnice in jim dodati glasovnice, ki niso bile 
uporabljene zaradi napak ( nepotiskane, slab tisk, nenamerno poškodovane ipd ). Število 
neuporabljenih glasovnic je treba vpisati v zapisnik. Pred izpraznitvijo volilnih skrinjic je potrebno 
ugotoviti skupno število volivcev in število volivcev, ki so glasovali. 
 
5.2 Neposredno pred štetjem – dogovor o delu 
Preden volilna komisija začne šteti glasovnice, predsednik volilne komisije določi naloge, ki jih bodo 
opravili posamezni člani volilne komisije. Pri štetju sodeluje celotna volilna komisija. Volilna komisija 
je odgovorna za točnost ugotovljenega izida. 
 
5.3 Odprtje skrinjic 
Volilna komisija odpre vse volilne skrinjice. Lahko se zgodi, da je volivec za posamezno glasovanje 
oddal glasovnico v napačno skrinjico. Volilna komisija prešteje oddane glasovnice in njihovo število 
primerja s številom volivcev, ki so glasovali, ter vpiše število oddanih glasovnic v zapisnik. 
 
5.4 Uporaba drugačnega pisala 
Oznaka na glasovnici, ki jo naredi pri preštevanju član volilne komisije mora biti narejena s pisalom 
drugačne barve, kot je barva pisala, ki ga je volivec uporabil pri glasovanju. 
 
5.5 Veljavnost glasovnice 
Splošno načelo pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah je, da ima prednost oznaka, ki je 
narejena tako, kot je določeno z navodili na glasovnici. 
Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilih na glasovnici, je glasovnica veljavna, če 
je to narejeno tako, da je volja volivca jasno razvidna. 
O vsaki neveljavni glasovnici ali glasovnici, kjer je volivec naredil oznake, ki niso skladne z navodili 
na glasovnic, naj volilna komisija posebej odloči kot celota ali je glasovnica veljavna ali neveljavna. 
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Neveljavna je glasovnica: 
- ki je oddana prazna 
- na kateri je volivec obkrožil  več kandidatov kot je dovoljeno 
- na kateri je volivec na različen način označil več kandidatov, vendar nobenega obkrožil 
- v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izražena 
 
5.6 Način štetja  
Za ugotavljanje izida  volilna komisija sklene, da bo uporabila naslednji način štetja: 
a) Volilna komisija  bo vse glasovnice najprej razvrstila glede na posamezne kandidate, ter na 

veljavne in neveljavne glasovnice. Ko so glasovnice razporejene ( na kupčke ), predsednik 
volilne komisije določi posamezne člane volilne komisije, da preštejejo glasove. 
Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov. Če dva ali več kandidatov na 
mejnih mestih prejmeta  enako število glasov, se izvede drugi krog glasovanje o teh kandidatih. 

 
5.7 Po končanem štetju 
Volilna komisija mora po končanem štetju posameznih glasovnic le te vložiti v ovojnice ( posebej 
veljavne in posebej neveljavne ). Izid glasovanja se vpiše v zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne 
komisije. 
 
5.8 Razglasitev izida 
Ko volilna komisija konča delo pri ugotavljanju izida glasovanja, predsednik volilne komisije pred 
zborom članov prebere zapisnik, ki se nanaša na ugotovljeni izid glasovanja in s tem opravi uradno 
dejanje razglasitve izida glasovanja na volišču. 

 
  
 

Volilna  komisija: 
 

Franc Pečečnik- predsednik 
Miklavžina Meta- podpredsednica 

Irena Pečečnik-članica 
Koželj Jure- član 

Boštjan Petrič - član 
Vajdl Tjaša- članica  
Novak Rafael- član 
Drago Kolar- član 

 


