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Na podlagi sklepa  Skupščine   S V P  Slovenije,  dne  08.09.2020   je  le-ta  sprejela: 

 

 

PRAVILNIK   O  VOLITVAH ZA PREDSEDNIKA 

SVPS  
 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se podrobneje ureja način volitev predsednika  sindikata   vozovnih  

preglednikov Slovenije  (  v  nadaljevanju  S V P  Slovenije.). 

II. RAZPIS VOLITEV 

2. člen 

Volitve za predsednika sindikata   S V P   Slovenije,  članov  Skupščine   S V P   Slovenije  ter  

Glavnega  odbora  S V P  Slovenije,  razpiše    Glavni  odbor  S V P   Slovenije    najprej  60  

dni  in  najkasneje     30  dni  pred  iztekom  mandatne  dobe . 

 

 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot šestdeset dni in ne manj 

kot trideset dni. 

3. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja in se ga objavi na 

oglasnih deskah. 

 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila. 

 

Akt o razpisu volitev mora biti objavljen na oglasnih deskah. 

4. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki lahko vplivajo 

na izid volitev, razveljavi volitve v volilnem telesu. 

 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo najpozneje v petnajstih dneh, 

ponovne volitve na podlagi novih kandidatur pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva razpisa 

volitev. 

 



Ponovne volitve razpiše pristojna volilna komisija.  

5. člen 

Predčasne volitve se opravijo, če predsedniku  S V P   Slovenije  preneha  mandat  pred  

iztekom  mandatne  dobe, razen  če  je  do  izteka  mandatne  dobe  preostalo  manj  kot  2  

meseca.  

III. KANDIDIRANJE - MANDAT 

6.člen 

Pravico biti voljen za predsednika sindikata  ima  vsak: 

-  ki  je  v  rednem  delovnem  razmerju  na  Slovenskih železnicah, 

-  na dan razpisa volitev opravlja dela in naloge iz 7. člena statuta SVPS 

- ki je neprekinjeno član SVPS najmanj zadnja štiri leta 

-  državljan   R S , 

-  polnoleten      

-  opravilno  sposoben  in 

-  ni  na  vodilnem  delovnem  mestu  v  podjetju. 

7. člen 

Kandidate za predsednika sindikata lahko  predlagajo: 

- sindikalna  enota, 

- glavni  odbor, 

- skupščina   oziroma,   

- pisno  najmanj  10  članov   S V P   Slovenije . 

 

8. člen 

Kandidati za predsednika sindikata morajo podati  pisno  izjavo  o  kandidaturi . 

IV. VOLILNI POSTOPKI 

9. člen 

Za izvedbo volitev za predsednika S V P  Slovenije  skrbi  volilna  komisija,  ki  je  določena  na 

 podlagi  sklepa   Glavnega  odbora . 

 

10. člen 

Volitve v volilnem telesu vodi volilna komisija.  

 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva  člana,  ter njihovi namestniki. 

Volilne  odbore  po  S E   sestavljajo  predsednik,  dva  člana  ter  njihovi  namestniki . 

 

Predsednik in člani volilnega komisije ter njihovi namestniki so lahko samo osebe, ki imajo 

volilno pravico, ne smejo pa biti kandidati za predsednika sindikata.  



11. člen 

Volilno telo za volitve predsednika  S V P   Slovenije predstavljajo  vsi  člani  S V P   Slovenije 

. 

 

12. člen 

Kandidature z osebnimi podatki  in  pisnimi soglasji  predložijo volilni komisiji najkasneje 

petnajst dni pred dnem glasovanja . 

13. člen 

Pristojna volilna komisija sestavi na podlagi potrjenih kandidatur  seznam kandidatov in ga 

objavi na oglasnih deskah najmanj sedem dni pred začetkom volitev. 

14. člen 

 
Volilna  komisija  pridobi  volilni  imenik,  ki  ga  izda  sekretar  S V P   Slovenije, ki  pripravi tudi 

veljavne  glasovnice. Veljavne  glasovnice  volilna  komisija  ožigosa  z  žigom  S V P  Slovenije, ki  

je rdeče  barve  in  ima  številko  1  . 

V. VOLITVE 

15. člen 

Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov določi  volilna  komisija  z  žrebom.  

 

Vsak član volilnega telesa lahko glasuje največ za enega kandidata. 

16. člen 

 

Predsednika sindikata  S V P  Slovenije  se  voli  po  dvokrožnem  večinskem  sistemu. 

  

Če v prvem krogu volitev noben od kandidatov ne dobi potrebne večine glasov, se kandidata, ki 

sta dobila največ glasov, uvrstita v drugi krog volitev. 

 

Drugi  krog  volitev    za  predsednika   S V P Slovenije  se  opravi  najprej  po  sedmih  (7),  

najpozneje  pa  po 21  dneh  po  prvem  krogu .  

 

17. člen 

 

Zapisnik o volitvah objavi volilna komisija na oglasnih deskah. Volilna komisija izda 

izvoljenemu kandidatu potrdilo o izvolitvi 

VII. PRENEHANJE MANDATA 

18. člen 

Predsedniku sindikata preneha mandat v naslednjih primerih: 

· zaradi upokojitve, 

· zaradi daljše odsotnosti ali smrti, 



· zaradi izključitve ali prenehanja članstva v sindikatu, 

· zaradi odstopa s funkcije, 

· zaradi odstavitve s funkcije ali 

· zaradi prenehanja delovnega razmerja . 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Določbe tega pravilnika ne veljajo za volitve v novoustanovljene   S E. V primeru 

novoustanovljene  S E  se lahko   izvolijo člani  na  ustanovni  seji,  po postopkih in na način, ki 

ga z veljavno večino določijo člani novoustanovljene  S E   . 

 

21. člen 

 

Pritožbe  na  delo  volilne  komisije,  oziroma  regularnost  izida  volitev  ,  se  vložijo  na  

naslov  volilne  komisije, rešuje pa  jih   Glavni  odbor  S V P   Slovenije  . 

 

22.  člen 

 

Stroški za izvedbo volitev se zagotovijo v finančnem planu sindikata. 

23. člen 

Glede vprašanj, ki s tem aktom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe statuta Sindikata  

vozovnih  preglednikov  Slovenije  in smiselno  volilna  pravila   R S .   

24. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina sindikata. 

 

 

    

 

    Predsednik  S V P  Slovenije 

  

      Dejan    Ž O L E K   
 

 

 

  


