
 
 
 
 
 
 
 

 
NAVODILA ZA GLASOVANJE 

 
(OB IZVEDBI KORESPONDENČNE SEJE SKUPŠČINE VZbSi, ki poteka med 12. – 25.09.2020)  

 
 
 

1. Preverite, ali se v vaši kuverti z volilnim materialom (poslano s priporočeno pošto, dne 03.09.2020), 

poleg teh navodil, nahaja še: 

- 10 različnih glasovnic,  

- Povratna kuverta s kodo in povratnim naslovom (z že plačano poštnino).  

 

2. Vaše glasovnice bodo veljavne le, če bodo posredovane v za to priloženi povratni kuverti, na kateri je 

naključno izbrana neponovljiva koda in povratni naslov (z že plačano poštnino).  

 

3. Volitve so tajne in anonimne. Volite tako, da upoštevate navodila, ki so napisana na vsaki glasovnici 

ob kandidatih. Če volilni upravičenec glasuje drugače, kot je napisano v navodilih, je glasovnica 

veljavna, če je to narejeno tako, da je volja volilnega upravičenca jasno razvidna.  

 

4. V povratni kuverti je lahko največ 10 različnih glasovnic.  

 

V primeru odstopanj od zgoraj navedenega bo volilna komisija ravnala na sledeč način:  

- V primeru več glasovnic za isti organ VZbSi v isti povratni kuverti z enakim izborom glasovanja, 

bo vse glasovnice, razen ene, zavrgla. Preostale glasovnice v kuverti, ki bodo poslane v skladu z 

navodili volilne komisije, bodo veljavne.  

- V primeru več glasovnic za isti organ VZbSi v isti povratni kuverti z različnim izborom glasovanja, 

bodo vse te glasovnice zavržene. Preostale glasovnice v kuverti, ki bodo poslane v skladu z 

navodili volilne komisije, bodo veljavne.  

 

5. Glasujete lahko od 12.09.2020 do 25.09.2020 po pošti, kuverto lahko osebno prinesete na Upravo 

VZbSi (vsak delovni dan v času izvedbe volitev med 8.00 in 16.00 uro, zadnji dan volitev, tj. 

25.09.2020, pa med 8.00 in 24.00 uro) ali pa kuverto vržete v poštni nabiralnik VZbSi pri glavnem 

vhodu v stavbo, kjer je sedež VZbSi (najkasneje do 25.09.2020, do 24. ure). Glasovnice s poštnim 

žigom oddaje 26.09.2020 in naprej ne bodo veljavne.  

 

6. Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 01 56 32 670.  

 

7. Morebitne pritožbe lahko naslavljate tudi v času volitev na naslov: zbornica@vzb.si ali Veterinarska 

zbornica Slovenije, Volilna komisija, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana - Črnuče.  

        VOLILNA KOMISIJA  

           Ana Kapelj, dr.vet.med., predsednica, l.r.  
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