
Na podlagi 8. alineje 12. člena Statuta Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic je bil na skupščini 
Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic, dne 18. 03. 2016 sprejet poslovnik o volitvah v organe 
Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 
 

 
POSLOVNIK O VOLITVAH V ORGANE SVSŽ 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
  

1. člen 
 
Ta poslovnik ureja postopek in izvedbo volitev za predsednika in člane skupščine (v nadaljnjem besedilu  
člane organov Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic). 
 

2. člen 
 
Člani sindikata volijo osebno na podlagi spiska članstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic.  
 
Člani organov sindikata se volijo s tajnim in neposrednim glasovanjem z glasovnicami.  
 
Članu sindikata morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost volitev. 
 
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi volitev, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je 
volil, kako je volil oziroma zakaj ni volil.  
                

3. člen 
 
Skupščina sindikata objavi sklep o razpisu volitev največ 30 in najmanj 15 dni pred iztekom mandatne 
dobe članov organov sindikata. 
 
Število članov, ki se volijo, se določi glede na določila statuta in ostalih aktov sindikata na dan 
sprejema sklepa o razpisu volitev. 
 
S sklepom o razpisu volitev skupščina imenuje tudi volilno komisijo. 
 
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člani imajo lahko svoje namestnike. Predsednika 
volilne komisije lahko z njegovim pooblastilom nadomešča samo njegov namestnik. 
 

4. člen 
 
Volilna komisija je sklepčna, če sta navzoči dve tretjini članov oziroma namestnikov tistih članov, ki so 
odsotni. 
 

5. člen 
 
Pri delu volilnih organov so lahko navzoči tudi predstavniki kandidatov za člane organov sindikata. 

 
6. člen 

 
Volilna komisija se imenuje za štiri (4) leta. 
 
Volilna komisija ima naslednje pristojnosti:  



 skrbi za tajnost, pravilnost in zakonitost volitev v organe sindikata, 

 ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane organov sindikata v skladu s tem pravilnikom 
in jih objavi, 

 določa volišča, 

 določa celoten seznam volivcev za posamezna volišča, 

 ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in razglaša, kateri kandidati so izvoljeni v 
organe sindikata, 

 daje skupščini poročilo o izidu volitev ter,     

 vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami. 
 

7. člen 
 
Volitve v organe Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic so redne, predčasne in nadomestne.  
 
Mandat članov organov sindikata traja štiri (4) leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Nadomestne volitve se opravijo, če je iz organa Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic izstopilo več 
kot 1/3 članov. 
 
II. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 
 

8. člen 
 
Kandidacijski postopek se opravi na obrazcih, ki jih določi predsedstvo Sindikata vzdrževalcev slovenskih 
železnic. 
 
Pravico predlagati kandidate za člane organov sindikata imajo: 

 organi sindikata, 

 najmanj pet (5) članov z aktivno volilno pravico.    
 
Kandidati za vse funkcije morajo biti člani Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 
 
Vsaka lokacija vzdrževanja in delovišče predlaga svojega sindikalnega predstavnika v skladu s Statutom.  
 
Sindikalni predstavnik lokacije vzdrževanja oz. delovišča je član Območnega odbora in ima pravico voliti 
predsednika Območnega odbora, člane skupščine in predlagati sindikalnega zaupnika.  
 
Volilna komisija določi, v kolikih dneh ji je potrebno predložiti predloge kandidatov za člane organov 
sindikata. 
 
Predlogi kandidatov za člane organov sindikata, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti pisni in 
potrjeni s podpisom.  
 
Vsak kandidat s svojim podpisom v kandidatni listi potrjuje, da svojo kandidaturo v času 
kandidacijskega postopka ali v času volitev ne bo umaknil. 
 
Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posameznih predlogov kandidatov za člane 
organov sindikata, zahteva od predlagateljev, da jih v treh dneh odpravijo. 
 
 
 
 
 



III. VOLITVE 
 

9. člen 
 
Volilna komisija izvede volitve po posameznih lokacijah vzdrževanj in deloviščih, kjer člani sindikata 
oddajo izpolnjene glasovnice v posamezne pisemske ovojnice in jih v skupni zapečateni ovojnici pošljejo 
na naslov volilne komisije. 
 
Vsak volivec ima en glas in glasujejo osebno.  
 
Glasovanje se opravi z glasovnico. 
 
Glasovnica za glasovanje o kandidatih za sindikalnega predstavnika vsebuje :  

 zaporedne številke in priimke kandidatov, 

 navodilo o načinu glasovanja. 
 
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za 
katerega glasuje. 
 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je član 
sindikata glasoval, sta neveljavni.  
 
Glasovnice za predsednika so enake za vse člane Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic.  
 

10. člen 
 

Če predlogi kandidatov za člane organov sindikata nimajo pomanjkljivosti oziroma so bile formalne 
pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o njihovi pravilnosti in jih objavi.  
 

11. člen 
 

V skupščino Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic člani Območnih odborov volijo število članov 
skupščine v skladu z 8. členom priloge Statuta sindikata. 
 
Volitve se lahko izvedejo tudi v elektronski obliki, pri tem pa morajo biti zagotovljeni vsi pogoji, ki 
veljajo za običajen način volitev. 

 
12. člen 

 
Ko volilna komisija do predvidenega roka prejme vse glasovnice, začne ugotavljati izide glasovanja. 
Glasovnica, s katere ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. 
 
Evidentirajo se tudi neveljavne glasovnice. 
 

13. člen 
 
Volilne rezultate ugotovi in razglasi volilna komisija najkasneje v desetih (10) dneh po izvedbi volitev. 
 
Odločitev volilne komisije je dokončna. 

 
14. člen 

 
Volilna komisija pri ugotavljanju izida volitev sestavi zapisnik.  



Vanj  vpiše : 

 koliko članov sindikata je glasovalo,  

 koliko glasovnic je bilo neveljavnih in  

 koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 
 
Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije. 
 
Zapisnik se javno objavi na običajni način. 

 
15. člen 

 
Če volilna komisija razveljavi volitve zaradi nepravilnosti, se opravijo ponovne volitve v tridesetih (30) 
dneh po pravnomočnosti sklepa volilne komisije o neveljavnosti volitev. 
 

16. člen 
 
Organi sindikata, ki jim izteče mandat, opravljajo tekoče posle in izvršujejo dolžnosti do izvolitve novih 
organov sindikata. 
 
Z razglasitvijo volilnih izidov se štejejo organi  sindikata za izvoljene, pravice in obveznosti pa izvršujejo 
od potrditve mandata na naslednji seji skupščine sindikata. 
 

17. člen 
 
Predsednika voli skupščina sindikata. Volitve za predsednika so veljavne, če voli več kot polovica članov 
skupščine Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. V primeru večjega števila kandidatov za 
predsednika, je izvoljen tisti kandidat, kateri je dobil največje število glasov delegatov skupščine. 

 
18. člen 

 
Ta poslovnik sprejema skupščina Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 
                   
 

Predsednik SVSŽ 
               Bojan GAJŠEK  

 
 
 


