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Na predlog Glavnega odbora je Skupščina Sindikata železniškega prometa Slovenije dne 16.04.2019
sprejela predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah in imenovanju ter na podlagi teh
sprememb tudi naslednji čistopis

PRAVILNIK
O VOLITVAH IN IMENOVANJU
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje ureja način volitev predsednikov območnih organizacij, predsednikov
nadzornih odborov, predsednika Sindikata železniškega prometa Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sindikata) in imenovanj, ki jih vršijo izvoljeni člani.
II. RAZPIS VOLITEV
2. člen
Volitve za predsednika sindikata in za predsednika nadzornega odbora razpiše glavni odbor najprej šestdeset
in najkasneje trideset dni pred iztekom štiriletne mandatne dobe.
Volitve za predsednika območne organizacije in za predsednika nadzornega odbora v območni organizaciji
razpiše območni odbor najprej šestdeset in najkasneje trideset dni pred iztekom štiriletne mandatne dobe.
Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot šestdeset dni in ne manj kot trideset dni.
3. člen
Če območna organizacija v predpisanem roku ne razpiše volitev iz drugega odstavka prejšnjega člena,
volitve za predsednika območne organizacije in predsednika nadzornega odbora v območni organizaciji
razpiše glavni odbor.
4. 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.
5. člen
Ponovne volitve za predsednika sindikata in predsednika nadzornega odbora sindikata se opravijo, če volilna
skupščina zaradi nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid volitev, razveljavi volitve v volilnem telesu.
Ponovne volitve za predsednika območne organizacije in predsednika nadzornega odbora v območni
organizaciji se opravijo, če glavni odbor zaradi nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid volitev, razveljavi
volitve v volilnem telesu.
Skupščina ali glavni odbor v primeru razveljavitve volitev odločita tudi o tem, ali se volitve izvedejo z isto ali
drugo volilno komisijo ter ali se izvedejo na podlagi obstoječih ali na podlagi novih kandidatur. Pri tem
skupščina ali glavni odbor upoštevata predvsem to, zaradi katerih nepravilnosti je potrebno volitve ponoviti.
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 razveljavitve volitev.
Ponovne volitve razpiše pristojna volilna komisija.

6. člen
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Predčasne volitve se opravijo, če predsedniku območne organizacije, predsedniku nadzornega odbora ali
predsedniku sindikata preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, razen če je do izteka mandatne dobe
preostalo manj kot dva meseca. Predčasne volitve se opravijo najkasneje trideset dni po prenehanju mandata
člana območnega odbora.
III. KANDIDIRANJE – MANDAT
7. člen
Pravico biti voljen za predsednika sindikata ima vsak član sindikata, ki je v rednem delovnem razmerju v
družbah v skupini Slovenske železnice in je član sindikata neprekinjeno najmanj zadnjih pet let pred
razpisom volitev.
Pravico biti voljen za predsednika nadzornega odbora sindikata in predsednika območne organizacije ima
vsak član sindikata, ki je v rednem delovnem razmerju na v družbah v skupini Slovenske železnice in je
član sindikata neprekinjeno najmanj zadnji dve leti pred razpisom volitev.
Omejitev trajanja članstva v sindikatu iz predhodnega odstavka ne velja za volitve v novoustanovljene
območne odbore.
8. člen
Kandidati za predsednika območne organizacije in za predsednika nadzornega odbora v območni organizaciji
so lahko predlagani ali samostojni.
Kandidate lahko predlaga najmanj 5 članov sindikata.
9. člen
Kandidati za predsednika sindikata in za predsednika nadzornega odbora sindikata so lahko predlagani ali
samostojni.
Kandidate za predsednika sindikata in za predsednika nadzornega odbora sindikata pisno lahko predlaga
najmanj 50 članov sindikata.
10. člen
Kandidati za predsednika sindikata in za predsednika območne organizacije morajo skupaj z izjavo o
kandidaturi, volilni komisiji dostaviti svoj program dela za naslednje mandatno obdobje, ki mora bit usklajen
z dolgoročnim planom razvoja in dela sindikata.
IV. VOLILNI POSTOPKI
11. člen
Za izvedbo volitev za predsednika območne organizacije in predsednika nadzornega odbora v območnih
organizacijah skrbijo volilne komisije območnih organizacij, ki jih imenuje območni odbor.
Volilni imenik in glasovnice za izvedbo volitev v območnih organizacijah pripravi glavna pisarna, po
uskladitvi števila članov v posamezni območni organizaciji z območnim odborom. Glasovnice se
opremijo z živim žigom volilne komisije, s katerim razpolaga glavna pisarna.
Volilni imenik in glasovnice se izročijo predsedniku volilne komisije v območni organizaciji. Za izvedbo
volitev za predsednika sindikata skrbi volilna komisija, ki jo imenuje glavni odbor sindikata.
12. člen
Volitve v volilnem telesu vodi volilna komisija. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in 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 oz. predsednika območne organizacije.
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Kandidat za predsednika območne organizacije ali predsednika nadzornega odbora v območni
organizaciji ima pravico določiti opazovalca dela volilne komisije, kateri lahko delo volilne komisije
nadzira, nima pa ji pravice dajati navodil ter je motiti pri njenem delu. Kandidat mora osebno ime
opazovalca pravočasno javiti volilni komisiji, volilna komisija pa mora opazovalca seznaniti s terminskim
planom izvedbe volitev.
13. člen
Volilno telo za volitve predsednika območne organizacije in predsednika nadzornega odbora predstavljajo
člani območne organizacije sindikata.
Volilno telo za volitve predsednika sindikata in predsednika nadzornega odbora predstavljajo izvoljeni in
imenovani predstavniki območnih organizacij, ki so člani skupščine sindikata.
14. člen
Kandidature z osebnimi podatki, pisnimi soglasji ter programi dela za štiriletno obdobje, kandidati predložijo
volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja.
15. člen
Pristojna volilna komisija sestavi na podlagi potrjenih kandidatur, abecedni seznam kandidatov in ga objavi
na oglasnih deskah najmanj sedem dni pred začetkom volitev.
16. člen
Pristojna volilna komisija je na začetku volitev dolžna objaviti programe vseh kandidatov na vseh volilnih
mestih.
V. VOLITVE
17. člen
Volilna komisija mora za izvedbo volitev zagotoviti primerno volilno skrinjico, iz katere ni možno
odtujevati glasovnic.
Volilna komisija pred pričetkom volitev pregleda volilni material in o tem sestavi zapisnik. V zapisniku
volilna komisija tudi navede, na kakšen način bo onemogočen poseg v volilno skrinjico v času, ko se
volitve ne opravljajo (npr. zapečatenje reže volilne skrinjice s podpisi članov volilne komisije, ločeno
hranjenje volilne skrinjice in glasovnic itd.).
18. člen
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu
kandidatov. Vsak član volilnega telesa lahko glasuje največ za enega kandidata.
18a. člen
V primeru, da se za predsednika sindikata oz. predsednika NO sindikata ali za predsednika območne
organizacije oz. predsednika NO v območni organizaciji, do roka prijavi samo en kandidat, se lahko v takem
primeru glasovanje o kandidatu ne opravi, ampak volilna komisija na podlagi te ugotovitve, edinega
kandidata razglasi za predsednika sindikata oz. predsednika NO sindikata, ali za predsednika območne
organizacije oz. predsednika NO v območni organizaciji.
19. člen
Za predsednika sindikata, območne organizacije ali nadzornega odbora je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil
največ glasov, vendar najmanj polovico glasov opredeljenih volilnih upravičencev.
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 sindikata in predsednika nadzornega odbora sindikata se opravi na isti seji
volilnega telesa, drugi krog volitev za predsednika območne organizacije in predsednika nadzornega odbora v
območni organizaciji pa najprej v 7. in najpozneje v 21. dneh po prvem krogu volitev.
20. člen
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Zapisnik o volitvah objavi volilna komisija na oglasnih deskah, vroči pa ga tudi vsem kandidatom.
Na izid volitev v območni organizaciji se lahko kandidat v roku treh dni po vročitvi zapisnika o volitvah
pisno pritoži na glavni odbor sindikata. Sklep glavnega odbora o pritožbi je dokončen.
Na izid volitev za predsednika sindikata in predsednika nadzornega odbora sindikata se lahko kandidat
ustno pritoži takoj po opravljenih volitvah na sami volilni skupščini. Sklep skupščine o pritožbi je
dokončen.
21. člen
Volilna komisija izda izvoljenemu kandidatu potrdilo o izvolitvi. Volilna komisija izda potrdilo po izvolitvi
po poteku roka za pritožbo, če ta ni bila vložena oziroma po odločitvi pristojnega organa o pritožbi.
VI. IMENOVANJA
22. člen
Izvoljeni predsednik območne organizacije na članskem sestanku, ki ga skliče stari območni odbor imenuje
nove člane območnega odbora in med njimi imenuje predstavnike (delegate) v skupščini, sekretarja ipd.
23. člen
Izvoljeni predsednik nadzornega odbora sindikata na seji skupščine imenuje 4 člane nadzornega odbora iz
različnih območnih organizacij.
Izvoljeni predsednik nadzornega odbora v območni organizaciji na članskem sestanku, imenuje 2 člana
nadzornega odbora.
24. člen
Izvoljeni predsednik sindikata na seji skupščine imenuje dva podpredsednika, sekretarja in koordinatorja GO.
VII. PRENEHANJE MANDATA
25. člen
Predsedniku sindikata, predsedniku območne organizacije, predsedniku nadzornega odbora sindikata in
predsedniku nadzornega odbora v območni organizacijo preneha mandat v naslednjih primerih:
- zaradi upokojitve,
-

zaradi odsotnosti, daljše od treh mesecev,

-

zaradi smrti,

-

zaradi izključitve ali prenehanja članstva v sindikatu,

-

zaradi odstopa s funkcije,

-

zaradi odstavitve s funkcije ali

-

zaradi prenehanja delovnega razmerja.

Mandat tistih članov, ki so bili na svoje položaje imenovan s strani člana, ki mu je prenehal mandat, samo
zaradi prenehanju funkcije oseb iz prvega odstavka tega člena, ne preneha.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za volitve in imenovanja v novoustanovljen odbor. V primeru
novoustanovljene območne organizacije se lahko vsi organi odbora volijo ali imenujejo na ustanovni seji, po
postopkih in na način, ki ga z veljavno večino določijo člani novoustanovljene območne organizacije.
27. člen
Stroški za izvedbo volitev se zagotovijo v finančnem planu sindikata oz. območne organizacije.
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28. člen
Glede vprašanj, ki s tem aktom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe statuta Sindikata železniškega
prometa Slovenije.
IV. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta pravilnik se sprejme z večino glasov članov skupščine sindikata.
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot pravilnik.
9. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina sindikata.
10. člen
Ta pravilnik razlaga skupščina sindikata po predhodnem pisnem mnenju statutarne komisije.

Predsednik
Milorad Šljivić
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