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V Ljubljani, dne:   08.09.2020 
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Na podlagi 76. člena Ustave Republike Slovenije je Skupščina Sindikata vozovnih 

preglednikov Slovenije  na svojem zasedanju dne   08.09.2020  sprejela naslednji: 

 
 

 

S T A T U T 
 

SINDIKATA VOZOVNIH PREGLEDNIKOV SLOVENIJE  
 
I.   TEMELJNE DOLOČBE 

 

1.   člen 

 

SINDIKAT VOZOVNIH PREGLEDNIKOV SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu: S V P  

Slovenije  ali sindikat) je neodvisna demokratična organizacija delavcev in je 

organizirana kot poklicni sindikat. 

 

2.   člen 

 

Namen ustanovitve in delovanja sindikata je zaščita delavskih pravic in njihovih 

interesov ter izboljšanje materialnega, ekonomskega, pravnega in socialnega položaja 

članov. 

 

Sindikat uresničuje svoje naloge in cilje z doslednim uveljavljanjem vseh pravic 

delavcev, tako kot izhajajo iz ratificiranih kovencij MOD-a, Ustave RS, pozitivne 

zakonodaje in s sklepanjem in uveljavljanjem kolektivnih pogodb, ter z organiziranjem 

vseh oblik sindikalnega boja. 

 

3.   člen 

 

Sindikat deluje neodvisno od političnih strank in organov oblasti. 

 

Organizacijsko in akcijsko se lahko permanentno ali kratkoročno povezuje z drugimi 

sindikati, združenji ali gibanji kot tudi poslovnimi in znanstvenimi inštitucijami. Sindikat 

lahko ustanovi lastno podjetje in agencije.  

 

 

II.   STATUSNE DOLOČBE 

 

4.   člen 

 



Ime sindikata se glasi:   SINDIKAT VOZOVNIH PREGLEDNIKOV SLOVENIJE. 

Sedež sindikata je v Ljubljani, Trg  OF  7 

 

5.   člen 

 

Sindikat uporablja pri svojem delu žig in štampiljko. Žig je okrogle oblike, v sredini ima  

znak SŽ, okoli njega je napis  SINDIKAT VOZOVNIH PREGLEDNIKOV 

SLOVENIJE, s sedežem sindikata. 

Štampiljka je pravokotne oblike. Na njej je vzorec kolesne dvojice. Na njej je napis 

SINDIKAT VOZOVNIH PREGLEDNIKOV SLOVENIJE, z  znakom SŽ in sedežem 

sindikata. 

 

6.   člen 

 

Sindikat zastopa in predstavlja predsednik sindikata, v njegovi odsotnosti sekretar, 

oziroma s strani predsednika pooblaščeni član glavnega  odbora. 

 

 

 

III. ČLANSTVO 

 

 

1. Vstop v članstvo 
 

7.  člen  
 
Član sindikata lahko postane delavec Slovenskih železnic, ki opravlja dela in naloge 

vozovnega preglednika ali nadzornika vozovnega preglednika, ter sprejema ta statut in 

druge splošne akte sindikata in se individualno včlani v sindikat s podpisom pristopne 

izjave. ki jo poda na glavni odbor SVP Slovenije in jo le ta potrdi. 

 
8. člen  

 

 

Član sindikata lahko postane tudi vsaka druga oseba, ki sprejema ta statut in druge 

splošne akte sindikata in se individualno včlani s podpisom pristopne izjave. Član 

sindikata lahko postane tudi upokojenec Slovenskih železnic, ki se vodi kot pridruženi 

člani SVP Slovenije. Pridruženi član SVPS se vodi v skupni evidenci sindikata in pripada 

posamezni SE, v kateri želi biti evidentiran. 

  

Članstvo v sindikatu se izkazuje s člansko izkaznico, ki jo član prejme ob vstopu v 

sindikat. O včlanitvi odloča glavni odbor sindikata. Prav tako glavni odbor odloča o 

obliki in vsebini članske izkaznice sindikata. 

 

Evidenco o članstvu vodi sekretar.  

 



Delavci, ki so se huje prekršili zoper pravice drugih delavcev ne morejo postati člani 

sindikata. O tem odloča glavni odbor S V P Slovenije, o pritožbi pa odloči skupščina 

sindikata. 

  
9. člen  

 

Skupščina sindikata lahko imenuje posameznika za častnega člana sindikata, če je 

kakorkoli znatno pripomogel k delu in razvoju sindikata in uveljavljanju pravic članov 

sindikata. 

 

Za častnega člana ne veljajo določbe tega statuta glede volilne pravice in določbe, ki se 

nanašajo na dolžnosti člana sindikata. 

 

2. Pravice in obveznosti člana sindikata in pridruženega člana sindikata 

 

10.   člen 

 

Član sindikata ima pravico: 

 

 voliti in biti voljen v organe sindikata, 

 dajati mnenja, pobude in predloge vodstvu sindikata, s pravico do pisnega 

odgovora, 

 prejemati brezplačno pravno pomoč v zvezi z uveljavljanjem pravic, 

obveznosti in odgovornosti iz dela, s strani pravnika, s katerim sodeluje 

SVPS, če to zahteva. 

 prejemati nadomestilo oziroma razliko plače v času stavke, 

 koristiti storitve podjetij in agencij sindikata po najugodnejših pogojih, 

 uživati druge pravice v skladu s splošnimi akti sindikata in sklepi organov 

sindikata. 

 

 

Pridruženi član sindikata ima pravico:  

 

 se udeleževati letnega in ostalih lokalnih srečanj članov SVPS  

 biti obveščen o razpisih za koriščenje počitniških kapacitet v lasti SVPS  

 biti obveščen o datumih in krajih letnega in ostalih lokalnih srečanj članov 

SVPS  

 koristiti počitniške kapacitete v lasti SVPS v skladu z Pravilnikom o GZPK  

 

11.   člen 

Član sindikata je dolžan: 

 

 boriti se za cilje sindikata,  ter interese članstva, 

 redno plačevati članarino, 

 udeleževati se organiziranih oblik sindikalnega boja, 



 delovati v skladu z določbami tega statuta, z drugimi splošnimi akti sindikata, 

ter s sklepi organov sindikata, 

 izvrševati naloge, za katere je zadolžen na podlagi tega statuta in drugih 

splošnih aktov sindikata ter na podlagi sklepov organov sindikata. 

 

Pridruženi član sindikata je dolžan:  

 

 redno plačevati članarino skladno z Pravilnikom o FI-MA  

 

3. Prenehanje članstva 

 

12.   člen 

 

Članstvo v sindikatu lahko preneha s prenehanjem delovnega razmerja, individualnim 

izstopom ali izključitvijo. 

13.   člen 

 

Članstvo v sindikatu lahko preneha tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja pri 

delodajalcu. 

 

Članstvo ne preneha, če je delavec v postopku do dokončne in pravnomočne odločitve 

višjega sodišča ali drugega državnega organa. 

 

Če delovno razmerje preneha zaradi upokojitve, članstvo ne preneha, če član poda izjavo, 

da še naprej želi ostati član sindikata, o kateri odloči glavni odbor S V P  Slovenije. 

 

14.   člen 

 

Vsak član lahko prostovoljno in ob vsakem času izstopi iz sindikata, kar stori tako, da 

poda na glavni odbor ustrezno pisno izjavo in vrne člansko izkaznico. 

 

15.   člen 

 

Član sindikata je lahko izključen, če ne izpolnjuje dolžnosti člana sindikata (11. člen ), če 

deluje v nasprotju z interesi sindikata ali krši določila tega statuta in drugih splošnih 

aktov sindikata. 

 

O izključitvi na lastno pobudo ali na predlog skupine najmanj 10 članov sindikata ali na 

predlog katerega koli organa sindikata odloča glavni odbor. Preden glavni odbor odloči o 

izključitvi člana mora prizadetemu članu omogočiti, da se izjasni o očitanih kršitvah. 

Glavni odbor mora sklep o izključitvi vročiti prizadetemu članu v pisni obliki, ki mora 

vsebovati ustrezno obrazložitev. 

 

Izključeni član lahko v 15 dneh od prejema sklepa o izključitvi vloži pisni ugovor pri 

skupščini sindikata. 

 

Odločitev skupščine sindikata je dokončna. 



 

Član, ki je bil izključen iz sindikata, lahko ponovno postane član pod pogoji in na način 

kot je to določeno v 7. členu, in če s ponovnim vstopom soglaša glavni odbor . 

 

. 

IV.   ORGANIZIRANOST SINDIKATA. 

 

 

16.   člen 

 

Organi sindikata so:  

 skupščina, 

 predsednik, 

 glavni  odbor, 

 izvršni odbor, 

 nadzorni odbor, 

 statutarna komisija, 

 sindikalna enota, 

 tehnična  komisija   in 

 volilna  komisija 

 odbor za gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami 

 

 

 

 

1.  Skupščina 
 

17.   člen 

 

Najvišji organ  S V P  Slovenije je skupščina. 

Skupščina se sklicuje najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi. 

 

Zahtevo za sklic skupščine lahko poleg predsednika S V P  Slovenije, glavnega odbora 

 S V P  Slovenije, nadzornega odbora  S V P  Slovenije, statutarne komisije S V P  

Slovenije posreduje še najmanj 50 članov S V P  Slovenije v pisni  obliki s podpisi 

predlagateljev. 

 

18.   člen 

 

Skupščino sestavljajo predstavniki članov sindikata izvoljenih po sindikalnih enotah, 

imenovanih za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve in sicer: 

 

število članov                                                                  število delegatov 

- do 20                                                                                         1 

- od 21 do 50                                                                               2 

- od 51 naprej                                                                              3 



 

Člani  S V P  Slovenije  imenujejo ali izvolijo svoje delegate na internih volitvah po 

posameznih deloviščih na podlagi evidence članstva, ki jo izda sekretar sindikata. 

 

Skupščina  S V P  Slovenije sklepa veljavno, če je na seji prisotnih večina delegatov 

skupščine.   

 

 

19.   člen 

 

Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti: 

  

- sprejema statut  S V P  Slovenije oziroma njegove spremembe in dopolnitve, 

- sprejema splošne akte njihove spremembe in dopolnitve, 

- sprejema programske usmeritve za delovenje sindikata, 

- sprejema poročila o delu organov sindikata, 

- obravnava družbeno ekonomski in socialno materialni položaj delavcev, 

- določa višino članarine, 

- pooblašča predsednika za podpis kolektivne pogodbe, 

- sprejema plan prihodkov in odhodkov, ter zaključni račun, 

- odloča o povezovanju z drugimi sindikati, 

- potrdi  izvolitev  predsednika  izvoljenega  na  splošnih  demokratičnih  volitvah, 

- voli in  razreši  sekretarja  S V P Slovenije  na  predlog  predsednika, 

- potrdi glavni odbor  S V P  Slovenije, na podlagi volitev skladno z   

  2. odstavkom 20. člena  statuta  S V P  Slovenije,  

- voli in razreši statutarno komisijo, 

- voli in razreši nadzorni odbor, 

- s sklepom ustanavlja sklade. 

 

Ostale naloge in delo skupščine se natančneje opredeli v poslovniku o delu skupščine  

 S V P  Slovenije. 

Poslovnik sprejemajo delegati skupščine  S V P  Slovenije z večino glasov prisotnih 

delegatov. 

  

2. Predsednik  

 

20.  člen 

 

Predsednik  S V P  Slovenije zastopa in predstavlja sindikat, v njegovi odsotnosti pa 

sekretar, oziroma s strani predsednika pooblaščeni član glavnega  odbora. 

 

Predsednik je na podlagi usmeritev sindikata, stališč in sklepov organov odgovoren za 

izvajanje politike  S V P  Slovenije. 

 

Predsednik nadzira delo sekretarja in blagajnika sindikata. 

 

 



3. Glavni odbor  S V P  Slovenije 

 

21.   člen 

 

Glavni odbor S V P  Slovenije je najvišji stalni organ sindikata med dvema skupščinama. 

Glavni odbor  S V P  Slovenije sestavljajo predsednik, sekretar S V P  Slovenije in  

izvoljeni člani sindikalnih enot, ki so Ljubljana potniška, Zalog, Maribor-Hodoš, Tezno, 

Celje – Dobova, Koper in Sežana- Nova Gorica. 

 

Delo glavnega odbora S V P  Slovenije se podrobneje opredeli s poslovnikom o delu 

glavnega odbora  S V P  Slovenije, ki ga sprejema glavni odbor  S V P  Slovenije.  

 

22. člen 

 

Glavni odbor SVP Slovenije ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 

- razpiše volitve, 

- izvoli volilno komisijo, 

- imenuje in razreši izvršni odbor, 

- imenuje in razreši namestnika predsednika sindikata izmed svojih članov, 

- imenuje in razreši blagajnika sindikata 

- imenuje podpisnike računov izmed svojih članov, 

- sprejema odločitve o stavki, 

- uresničuje programske usmeritve sprejete na skupščini sindikata, 

- sprejema letni plan svojih nalog, 

- izvaja finančni plan, 

- sprejema izvedbene akte tega statuta, njihova dopolnila in predloge, 

- odloča o posameznih aktivnostih za urejanje materialnega, družbeno ekonomskega in      

socialnega položaja svojih delavcev   

- organizira razne oblike sindikalnega boja, vključno s stavko, 

- zagotavlja obveščanje članstva o svojih sklepih in aktivnostih, 

- imenuje in razreši tehnično komisijo, 

- imenuje tudi druge odbore, organe in funkcije, 

- organizira stavko, 

- na predlog predsednika SVP Slovenije v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost 

železniškega prometa dodeli svojim članom določeno število imunitet. 

 

Ostala dela in naloge glavnega odbora se natančneje opredeli s poslovnikom o delu 

glavnega odbora. Poslovnik sprejema z večino glasov glavni odbor S V P  Slovenije.  

 

 

4. Izvršni odbor 

 

23.   člen 

 

Izvršni  odbor  S V P   Slovenije  sestavljajo  predsednik, sekretar S V P  Slovenije in  

člani  glavnega odbora SVPS. 



24. člen 

 

 

Izvršni  odbor sklicuje  predsednik  S V P  Slovenije   po potrebi. 

 

25.   člen 

 

Naloge in pristojnosti izvršnega odbora:  

 

-Izvršni odbor se v primeru stavke preimenuje v stavkovni odbor 

- sprejema sklepe in izvršuje ter uveljavlja naloge in usmeritve, ki mu jih naloži glavni 

odbor,  

- Stavko, na podlagi odločitve iz tretjega in četrtega člena stavkovnih pravil SVPS, izvede in vodi 

izvršni odbor kot stavkovni odbor v skladu z zakonom, statutom sindikata in temi stavkovnimi 

pravili. 

- izvaja  posamezne aktivnosti  za urejanje materialnega, družbeno ekonomskega in 

socialnega  položaja svojih članov, 

- zagotavlja obveščannje članstva o svojih sklepih in aktivnostih.  

 

5. Nadzorni  odbor  S V P  Slovenije  

 

26.   člen 

 

Skupščina izvoli nadzorni odbor, ki šteje 4 člane iz vsake regije po eden.  Mandat 

nadzornega odbora traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. 

 

Predsednik in člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani glavnega  ali izvršnega  

odbora S V P  Slovenije. 

Predsednika nadzornega odbora se vabi na seje glavnega  odbora S V P  Slovenije po 

potrebi. 

 

27.   člen 

 

Nadzorni odbor pregleduje in kontrolira materialno in finančno poslovanje S V P  

Slovenije in v zvezi s svojimi ugotovitvami, daje poročila, ter predloge za sprejem 

določenih ukrepov. Ob ugotovitvi nepravilnosti z njegovega področja dela lahko predlaga 

izreden sklic skupščine, ki jo mora predsednik  S V P  Slovenije  sklicati najkasneje v 60 

dneh od prijetega zahtevka. 

 

28.   člen 

 

Ostale naloge in delo Nadzornega odbora se podrobneje določi s poslovnikom o delu 

Nadzornega odbora. 

 

 

 

 



5. Statutarna komisija  

 

29.   člen 

 

Statutarna komisija šteje 3 člane.  

Predsednika statutarne komisije se vabi na seje glavnega  odbora  predsedstva S V P  

Slovenije. 

 

Statutarna komisija ima naslednje pristojnosti: 

 

- razlaga določila statuta in izvedbenih aktov  S V P  Slovenije, 

- pripravlja predloge sprememb in dopolnitve statuta in izvedbenih aktov  S V P  

Slovenije, 

- s  prisotnostjo predsednika na sejah organov spremlja in nadzira uresničevanje 

statuta in  izvedbenih aktov  S V P  Slovenije 

- poroča skupščini  S V P  Slovenije o svojem delu 

Ostale naloge in delo Statutarne komisije , se podrobneje določi s poslovnikom o 

delu Statutarne komisije. 

 

 

7. Tehnična komisija 

 

8.  Volilna komisija 

 

9.  Odbor za gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami            

 

 

 

30.   člen 

 

Naloge in dela Tehnične komisije, Volilne komisije in Odbora za gospodarjenje s 

počitniškimi kapacitetami se podrobneje določi s poslovniki-pravilniki le teh. 

 

 

10. Sindikalna enota  

 

31.   člen 

 

Sindikalna enota je osnovni nivo delovanja sindikata s ciljem uveljavitve sidikalnih 

pravic članov sindikata na delu, kar izhaja iz ustavne pravice o združevanju delavcev za 

zaščito lastnih pravic in skupnih interesov zoper delodajalca. 

 

32.   člen 

 

Člani sindikata vprašanja svojega družbenega , ekonomskega in socialnega položaja 

obravnavajo na članskih sestankih, po sindikalnih enotah. 

 



Člani sindikata na članskem sestanku po sindikalnih enotah dajejo mnenja , pobude in 

predloge. Predlagajo in volijo delegate v skupščino in člana glavnega odbora. Podajajo 

pisne predloge za organe voljene na Skupščini S V P  Slovenije. Opravljajo druge naloge 

v skladu s svojimi interesi in določbami tega Statuta in splošnih aktov sindikata. 

 

33.   člen 

 

Seje  S E  sklicuje in  vodi  član  Glavnega  odbora,  ki izhaja  iz  te  S E   na  lastno   

pobudo, na  predlog  predsednika   S V P  Slovenije  ali na  zahtevo  1/3  članstva  te  S E. 

O  sejah  S E  se  vodijo  zapisniki,  ki  se  pošljejo  v  vednost  G.O   SVP  Slovenije in 

na oglasne desek SE, ki sejo organizira.  

 

34.   člen 

 

Pristojni organi sindikata so dolžni obravnavati pobude in predloge članov sindikata in jih 

obveščati o sprejetih ukrepih v zvezi s tem. 

 

 
V. VOLITVE  
 
 

35 . člen 
 
 
Mandat predsednika, sekretarja sindikata, članov skupščine, članov Glavnega odbora, ter 
predsednika in članov nadzornega odbora in statutarne komisije traja 4 leta, brez omejitve 
števila mandatov. 
 
Mandat članom skupščine in članom glavnega odbora prične teči z dnem potrditve 
njihovih mandatov na seji glavnega odbora v novi sestavi, ki jo je predsednik dolžan 
sklicati najkasneje v 15 dneh po razglasitvi rezultatov volitev. 
 
Mandat predsednika,ter predsednika in članov nadzornega odbora in statutarne komisije 
prične teči z dnem izvolitve oziroma imenovanja. Sekretar in blagajnik sindikata se 
imenuje na predlog predsednika sindikata, potrdi pa ga glavni odbor. 
 
 

36. člen 
 
 
Za predsednika sindikata se lahko predlaga le član sindikata, ki je državljan Republike 
Slovenije in na dan razpisa volitev opravlja dela in naloge iz 7. člena tega statuta oziroma 
jih je opravljal preden je bil, na predlog organa sindikata izvoljen oziroma imenovan na 
funkcijo, ki se opravlja poklicno. 
 
 
Za predsednika sindikata se lahko, pod pogojem iz 1. odstavka tega člena, predlaga le 
član sindikata, ki je neprekinjeno član najmanj zadnja 4 leta. 
 

37. člen 
 

Pridruženi član SVPS nima pravice voliti in biti voljen v organe sindikata. 

 

 
 

 



V.   ODGOVORNOST 

 

38.   člen 

 

Člani sindikata, ki so izvoljeni ali imenovani v organe sindikata, so dolžni vestno in po 

svojih najboljših močeh, ter v interesu članov sindikata izpolnjevati svoje obveznosti. 

 

 

Člani sindikata lahko odpokličejo posameznega delegata oziroma člana organa, če ta 

zanemarja svojo dolžnost oz. deluje v nasprotju z interesi članstva, tem statutom ter 

splošnimi akti sindikata in sicer po enakem postopku kot so ga izvolili. 

 

 

 

 

 

VI.   STAVKA 

39.   člen 

 

Zaradi doseganja ciljev iz 2. člena tega statuta ter sprejetih usmeritev, programov in 

planov se člani poslužujejo stavk z namenom, da pri delodajalcu uveljavijo svoje pravice, 

ter izboljšanje svojega družbenega, ekonomskega in socialnega položaja. 

 

 

40.   člen 

 

Stavka in organizacija le-te se opredeli v Stavkovnih pravilih in to v skladu z obstoječo 

zakonodajo. Stavkovna pravila potrdi skupščina  sindikata. 

 

41.   člen 

 

Odločitev pristojnega organa o uvedbi stavke so dolžni spoštovati vsi člani sindikata. 

 

 

42.   člen 

 

Stavkovni odbor je sestavljen iz članov I.O. SVPS in je dolžan upoštevati zahteve 

delavcev in delovati v skladu z Zakonom o stavkah. V imenu stavkovnega odbora stavko 

napove, preloži ali prekine predsednik stavkovnega odbora. Stavke so se dolžni udeležiti 

vsi člani sindikata. 

 

 

 

 

 

 

 



VII.   SREDSTVA SINDIKATA 
 

43.   člen 

 

S V P  Slovenije   pridobiva sredstva za redno dejavnost praviloma iz članarin, višino 

katerih   s sklepom določi skupščina. Glavni  odbor lahko pridobi tudi druga sredstva iz 

lastne dejavnosti in drugih zakonitih virov. 

 

Finančno materialno poslovanje  S V P  Slovenije  se podrobneje uredi s pravilnikom o 

financiranju in finančno materialnem poslovanju  S V P  Slovenije. 

 

Solidarnostna pomoč članom  S V P  Slovenije , se podrobneje uredi s pravilnikom o 

dodeljevanju solidarnostne pomoči  članom S V P  Slovenije. 

 

Presežek letnih sredstev se po zaključnem računu prenese v naslednje finančno leto. 

 

Sredstva skladov, ki jih ustanovi skupščina  S V P  Slovenije  se smejo uporabljati le 

namensko, o spremembi namena odloča skupščina  S V P  Slovenije. 

 

 

 

44.   člen 

 

Člani sindikata imajo pravico do denarnih prejemkov, ter socialnih in drugih pomoči v 

skladu z določbami pravilnika o finančno materialnem poslovanju. 

 

 

VIII.   PRAVNA ZAŠČITA ČLANA 
 

45.   člen 

 

Vsak član sindikata je upravičen do brezplačne pravne in druge ustrezne pomoči v sporih, 

ki izvirajo iz dela in pokojninsko invalidskega zavarovanja s strani pravnika, s katerim 

sodeluje SVPS, če to zahteva. 

 

 

Pravice iz prvega odstavka 42. člena uživajo tudi družinski člani, v zvezi uveljavitve 

pravic po umrlem članu sindikata. 

 

46.   člen 

 

Sindikat lahko odreče pravico iz 42. člena v primeru, ko gre za očitno zlorabo te pravice. 

O tem pa odloča  Glavni odbor  S V P  Slovenije. 

 

 

 

 



IX.   PRENEHANJE SINDIKATA. 

 

47.   člen 

 

Sindikat preneha delovati kot pravna oseba, če skupščina  S V P  Slovenije  z 

dvotretjinsko večino vseh delegatov sklene, da ga razpusti. 

 

Sredstva, ki ostanejo po poravnavi obveznosti, se razdelijo članom sindikata po ključu 

števila članov, razdeli pa jih nadzorni odbor sindikata. 

 

X.   PRIZNANJA IN NAGRADE 
 

 

48.   člen 

 

Skupščina sindikata lahko podeli priznanja in nagrade. Obliko priznanja ali višino 

nagrade, s posebnim sklepom določi skupščina  S V P  Slovenije. 

 

Priznanja  in nagrade dodeljuje Skupščina  S V P  Slovenije na podlagi Pravilnika, ki ga 

sprejme   Skupščina  S V P  Slovenije. 

 

XI.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

49.   člen 

 

Ta statut se lahko spreminja le po enakem postopku, kot je bil sprejet. 

 

50. člen 

 

 

Za razlago tega statuta je pristojna statutarna komisija. Vsaka razlaga mora biti v pisni 

obliki. 

 

51. člen 

 

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina  S V P  Slovenije. 

 

 

                                                                          

                                                                                Predsednik  S V P  Slovenije: 

 

 

                                                                                    Dejan    Ž O L E K    

                                                                             


