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Na podlagi sklepa Skupščine S V P Slovenije, dne 08.01.2014 je le-ta sprejela:

PRAVILNIK O VOLITVAH
za člane Glavnega odbora in delegate Skupščine
SVP Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje ureja način volitev članov Skupščine
ter članov Glavnega odbora S V P Slovenije.

S V P Slovenije

II. RAZPIS VOLITEV
2. člen
Volitve 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 se izvedejo samo v
nepravilnosti razveljavila izid volitev.

S E, kjer je volilna komisija zaradi

Ponovne volitve razpiše pristojna volilna komisija.
5. člen
Predčasne volitve za nadomestnega člana se opravijo,če članu Skupščine SVPS ali članu
GO SVPS, preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, razen če je do izteka mandatne
dobe preostalo manj kot dva meseca.
III. KANDIDIRANJE - MANDAT
6.člen
Pravico biti voljen za člana Skupščine ali člana Glavnega odbora ima vsak:
- ki je v rednem delovnem razmerju na železnici,
- ki je član SVP Slovenije neprekinjeno najmanj zadnji dve leti,
- državljan R S,
- polnoleten
- opravilno sposoben in
- ni na vodilnem delovnem mestu v podjetju.
Omejitev trajanja članstva v sindikatu iz predhodnega odstavka ne velja za volitve v
novoustanovljenih sindikalnih enotah.
7. člen
Kandidate za člane Skupščine oziroma člane
posamezne sindikalne enote.

Glavnega

odbora predlagajo člani

8. člen
Kandidira lahko tudi vsak član samostojno.
IV. VOLILNI POSTOPKI
9. člen
Za izvedbo volitev članov Skupščine in Glavnega odbora skrbijo volilni odbori S E,
ki jih imenuje volilna komisija na podlagi predloga S E.
10. člen
Volitve v volilnem telesu vodi volilna komisija.

11. člen
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Volilne odbore po S E sestavljajo predsednik, dva člana.

Volilno telo za volitve članov Skupščine in Glavnega odbora pa sestavljajo posamezne
S E, v skladu z 18., oziroma 21. členom statuta S V P Slovenije.
12. člen
Kandidature morajo kandidati predložiti volilnim odborom najkasneje na sejah S E.
Kandidatura je veljavna, ko kandidat podpiše soglasje o kandidaturi.
13. člen
Volilni odbori objavijo kandidatno listo v zapisniku seje S E
14. člen
Volilni odbori pridobijo volilni imenik, ki ga izda sekretar S V P Slovenije.

V. VOLITVE
15. člen
Glasuje se lahko javno ali tajno, z zaprto ali odprto kandidatno listo.
16. člen
Vsak član volilnega telesa lahko glasuje največ za enega kandidata.
17.člen
Člane Skupščine in Glavnega odbora se izvoli po večinskem sistemu. Izvoljen je
kandidat, ki dobi večino glasov.
18. člen
Potrditev izvoljenih organov sindikata, ki jih z ugotovitvenim sklepom opravi
Skupščina se opravijo v skladu s poslovnikom o delu Skupščine.
VII. PRENEHANJE MANDATA
19. člen
Članu Skupščine in članom Glavnega odbora 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 volilnih odborov se vložijo na naslov volilne komisije.
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 smiselna 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 l. r.

