
Na podlagi 76. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. list RS 32/89) je skupščina SVSŽ 
na 1. redni seji, dne 09. 05. 2016 sprejela spremembo statuta SVSŽ. 
 
 

S T A T U T   
SINDIKATA VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC  

 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je prostovoljna interesna organizacija preko 
katere člani SVSŽ na ustrezen način uveljavljajo svoje pravice do ustreznega 
družbenega, gmotnega in socialnega položaja v družbi. 
 

2. člen 
 

Sindikat deluje neodvisno od političnih strank in organov oblasti. 
 

3. člen                                
 
Sindikat  vzdrževalcev slovenskih železnic:    

 se zavzema za izboljšanje položaja svojih članov na slovenskih železnicah,      

 se združuje z ostalimi sindikati, s katerimi sklepa kolektivno pogodbo za 
dejavnost železniškega prometa, v kateri poleg plač urejajo še delovne pogoje, 
skupni standard, vprašanja socialne varnosti ter druge zadeve z delovno 
pravnega področja, 

 organizirano vpliva na oblikovanje zakonodaje,   

 razvija oblike soupravljanja in soodločanja o vseh vprašanjih, ki so pomembna 
za materialni, socialni in družbenoekonomski položaj delavca,                          

 zagotavlja varstvo pravic in zaščito delavcev ter po potrebi organizirajo različne 
oblike protesta vključno s stavko, 

 razvija vzajemnost in solidarnost med delavci, 

 skrbi za medsebojno obveščanje delavcev, 

 v interesu sindikatov uresničujejo druge s programom dogovorjene cilje. 
 
II. STATUSNE DOLOČBE 

 
4. člen 

 
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je pravna oseba in samostojni nosilec pravic 
in obveznosti, ki jih določajo mednarodne konvencije, ustava, zakon in ta statut. 
 

5. člen  
 
Naziv sindikata je Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic, skrajšana oblika naziva je 
SVSŽ. 
 
Sedež SVSŽ  je v Celju, Krekov trg 1.  
 
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic ima svoj pečat in transakcijski račun.  
 
 



III. ČLANSTVO 
 

6. člen 
 
Temeljni nosilci delovanja SVSŽ so delavci, člani Sindikata vzdrževalcev slovenskih 
železnic.  
 
Članstvo v sindikatu je prostovoljno. 
 
Člani SVSŽ so lahko vsi delavci, ki sprejemajo statut SVSŽ  in izvedbene akte.  
 
Posamezni delavci, ki se želijo včlaniti to pisno sporočijo na sedež SVSŽ in podajo 
pristopno izjavo.  
 
SVSŽ vodi evidenco članstva na podlagi pristopnih izjav posameznih delavcev. 
 
Skupščina SVSŽ lahko posameznika imenuje za častnega člana sindikata, če je ta 
kakorkoli znatno pripomogel k delu in razvoju sindikata, ter uveljavljanju pravic članov 
sindikata. 
 
Za častnega člana ne veljajo določbe tega statuta in drugih splošnih aktov, ki se 
nanašajo na dolžnosti člana sindikata. 
 
1. Dolžnosti in pravice  
 

7. člen 
 
Dolžnosti članstva so: 

 da se ravnajo po statutu in drugih splošnih aktih ter sklepih SVSŽ, 

 da aktivno sodelujejo pri izvajanju ciljev in nalog za katere so zadolženi v SVSŽ, 

 da se informirajo med seboj, 

 da se gospodarno obnašajo do sredstev, ki so v lasti ali uporabi SVSŽ, 

 da redno plačujejo članarino. 
 
Pravice članov so: 

 da sodelujejo pri delu SVSŽ, 

 da dajejo pobude, mnenja in predloge,  

 da volijo ali so voljeni v organe SVSŽ, 

 da so obveščeni o delu organov SVSŽ, 

 da koristijo sredstva iz ustanovljenih skladov, 

 da koristijo brezplačno pravno pomoč v zvezi z delovnim razmerjem, ter 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem,  

 da se udeležujejo izobraževanja in usposabljanja, ki ga organizira SVSŽ,  

 da koristijo pravice v skladu s splošnimi akti in sklepi SVSŽ. 
 
2. Prenehanje članstva 
 

8. člen 
 

Članom SVSŽ  preneha članstvo z izstopom ali z izključitvijo.   
 
Vsak član sindikata lahko izstopi iz SVSŽ tako, da pri SVSŽ poda izstopno izjavo. 
 



V službi obračuna plače mu prenehajo odvajati članarino sindikata ob predložitvi 
potrdila, da nima več finančnih obveznosti do sindikata in ob vrnitvi članske izkaznice. 
 
Potrdilo mu izda blagajnik sindikata. 
 
Posamezni član se lahko izključi iz SVSŽ: 

 če grobo krši statut in izvedbene akte sindikata, 

 če s svojim ravnanjem škoduje ugledu sindikata, 

 če neupravičeno (po sklepu predsedstva) več kot 2 meseca ne poravnava 
določene članarine, 

 če povzroči materialno škodo sindikatu, 

 če povzroči v sindikatu zlonamerne spore in nesoglasja ali kako drugače ravna 
zoper interese SVSŽ. 

 
IV. ORGANI SVSŽ 
 

9. člen 
 
Organi SVSŽ so: skupščina, predsedstvo in nadzorni odbor. 

 
SKUPŠČINA                   
                                     

10. člen   
 
Najvišji organ SVSŽ  je skupščina. 
 
Skupščina se sklicuje praviloma enkrat letno, oziroma po potrebi. 
 
Zahtevo za sklic skupščine ali uvrstitev določene točke na dnevni red zasedanja lahko 
poleg predsedstva SVSŽ posreduje še nadzorni odbor SVSŽ ali člani, ki skupno 
predstavljajo najmanj 10% članstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic. 
 

11. člen 
 
Skupščino sestavljajo izvoljeni člani SVSŽ iz posameznih območnih odborov, ki 
delujejo v okviru vzdrževanja slovenskih železnic na ozemlju republike Slovenije. 
 
SVSŽ deluje na območju SŽ s šestimi območnimi odbori v katerih ima vsaka 
organizacijska enota na posameznem območju po enega sindikalnega predstavnika. 
 
V vsakem območnem odboru volijo sindikalni predstavniki delegate skupščine glede na 
število članov v posameznem regijskem odboru. Vsakemu območnem odboru pripada 
po en delegat skupščine za vsakih 40 članov sindikata. V vsakem območnem odboru 
izvoljeni sindikalni predstavniki volijo ali imenujejo tudi predsednika območnega 
odbora. 
 
Seznam odborov SVSŽ in organizacijskih enot, ki jih odbori zajemajo so priloga 1 tega 
statuta. 
 
Člani Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic izvolijo svoje sindikalne predstavnike 
v območne odbore SVSŽ za  dobo 1 mandata (4 leta).  
 
Izvoljeni sindikalni predstavniki v območnih odborih volijo delegate v skupščino SVSŽ 
za  dobo 1 mandata (4 leta). 



12. člen 
 
Skupščina Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic ima naslednje naloge in 
pristojnosti: 

 sprejema statut SVSŽ  oziroma njegove spremembe in dopolnitve, 

 sprejema usmeritve, programe in plane sindikata, 

 ustanavlja sklade SVSŽ, 

 sprejema letna poročila o delu organov sindikata, 

 sprejema letni plan prihodkov in odhodkov ter zaključni račun, 

 sprejema porabo sredstev stavkovnega sklada, 

 sprejema stavkovna pravila SVSŽ oziroma njihove spremembe in dopolnitve, 

 sprejema volilna pravila za volitve v organe SVSŽ, 

 razpiše volitve v organe SVSŽ, 

 voli in razreši predsednika SVSŽ, 

 na predlog predsednika potrjuje in razreši sekretarja SVSŽ, 

 voli in razreši predsedstvo SVSŽ, 

 voli in razreši nadzorni odbor, 

 voli in razreši predsednika nadzornega odbora, 

 imenuje in razreši sindikalne zaupnike. 
 

Delo skupščine se natančneje opredeli v Poslovniku o delu skupščine SVSŽ. Poslovnik 
sprejema z dvotretjinsko večino skupščina SVSŽ. 
 
PREDSEDSTVO   
 

13. člen 
 
Predsedstvo SVSŽ je organ sindikata med dvema skupščinama. 
 
Predsedstvo sestavljajo predsedniki območnih odborov SVSŽ in sekretar SVSŽ. 
 
Član predsedstva je po svoji funkciji tudi predsednik sindikata SVSŽ. 
 
Vsi člani predsedstva imajo pravico odločanja. 

 
14. člen       

 
Predsedstvo SVSŽ ima naslednje naloge in pristojnosti: 

 zagotavlja izvajanje določb tega statuta in drugih splošnih aktov, programov 
in letnih planov SVSŽ, 

 obravnava družbeni ekonomski in socialni položaj članstva in pripravlja 
ustrezne predloge za izboljšanje le-tega, 

 sprejema izvedbene akte tega statuta, 

 odloča o izključitvi delavcev članov SVSŽ v skladu s statutom, 

 oblikuje skupne podlage za pogajanja o sklepanju kolektivne pogodbe za 
dejavnost železniškega prometa,  

 usmerja pogajanja za kolektivno pogodbo dejavnosti železniškega prometa. 

 odloča o posameznih aktivnostih za urejanje materialnega, 
družbenoekonomskega in socialnega položaja članov SVSŽ, 

 organizira razne oblike sindikalnega boja, vključno s stavko vseh članov 
SVSŽ,  

 organizira solidarnostne stavke v primeru stavke ene dejavnosti sindikata,  



 pripravlja predloge za ustanavljanje podjetij in drugih oblik sindikalne 
organiziranosti za uresničevanje interesov SVSŽ, 

 sprejema usmeritve in programe za strokovno izobraževanje in sindikalno 
usposabljanje članov ter sindikalnih zaupnikov, 

 zagotavlja obveščenost članstva o svojih sklepih in aktivnostih. 
 

Delo predsedstva se natančneje opredeli v Poslovniku o delu predsedstva SVSŽ. 
Poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino predsedstvo SVSŽ. 
 

15. člen 
 
Za sprejem posameznih odločitev lahko predsedstvo SVSŽ razpiše sindikalni 
referendum. Referendum je uspešen, če je za posamezno odločitev glasovala 2/3 
članov SVSŽ. 
 

16. člen 
 
Predsednik predstavlja SVSŽ  in je predsednik predsedstva SVSŽ. 
 
V njegovi odsotnosti naloge in pooblastila prevzame pooblaščeni član predsedstva. 
 
Predsednik je na podlagi usmeritev, stališč in sklepov organov odgovoren za izvajanje 
politike SVSŽ.  
 
Predsednik je izvoljen za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve in je za svoje 
delo odgovoren skupščini in predsedstvu SVSŽ. 
 
NADZORNI ODBOR SVSŽ 
 

17. člen 
          
Nadzorni odbor SVSŽ ima naslednje pristojnosti: 

 neodvisno nadzira dogovorjeno porabo finančnih sredstev v skladu s finančnim 
načrtom in ustreznimi sklepi organov SVSŽ, 

 neodvisno spremlja in nadzoruje delo skladov SVSŽ, 

 nadzira zakonitost finančno-materialnega poslovanja SVSŽ, 

 najmanj enkrat letno poroča skupščini o svojih ugotovitvah o poslovanju in 
porabi finančnih sredstev SVSŽ, 

 predlaga skupščini sprejem zaključnega računa SVSŽ.  
 

Nadzorni odbor šteje 3 člane. Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član 
predsedstva SVSŽ. 
 
Ostale naloge in delo nadzornega odbora se natančneje opredeli v Poslovniku o delu 
nadzornega odbora SVSŽ. Poslovnik sprejema nadzorni odbor SVSŽ.  
 
V. ODGOVORNOST PRI OPRAVLJANJU FUNKCIJ 
 

18. člen 
 

Člani SVSŽ, ki so izvoljeni ali imenovani v organe sindikata so dolžni vestno in po 
svojih najboljših močeh ter v interesu članov izpolnjevati svoje obveznosti. 
 



Člana posameznega organa lahko odpokličejo člani sindikata ali dotični organ, če ta 
zanemarja svojo dolžnost in to po enakem postopku kot so ga izvolili. 
 

19. člen 
 
Delo sindikata organizira in vodi predsednik sindikata, ki: 

 sklicuje in vodi delo predsedstva, 

 sklicuje skupščino ter po potrebi druge organe, 

 predstavlja sindikat navzven, 

 zastopa sindikat pri sklepanju pravnih poslov na podlagi in v okviru sklepov 
skupščine ali predsedstva, 

 zagotavlja uresničevanje sklepov skupščine in predsedstva, 

 skrbi za sodelovanje z drugimi sindikati in sindikalnimi zvezami, 

 po potrebi pooblašča posamezne člane predsedstva  za izvršitev nalog, ki so 
sicer v njegovi pristojnosti, 

 koordinira in odgovarja za delo predsedstva, 

 opravlja druge naloge v skladu s statutom, splošnimi akti in sklepi organov 
sindikata. 

 
VI. KANDIDIRANJE - MANDAT 
 

20. člen 
 

Predlaganje in določanje kandidatov za člane organov SVSŽ je javno in mora 
omogočati članom sindikata demokratično sodelovanje. 
 
Kandidatne liste so praviloma odprte. 
 
Mandat članov v organih SVSŽ  traja 4 leta brez omejitve števila mandatov. 
 
Način predlaganja in postopek volitev kandidatov v organe SVSŽ se uredi s 
Poslovnikom o volitvah v organe SVSŽ. 
 
VII. FINANCIRANJE IN FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 
 

21. člen 
 
Člani sindikata SVSŽ nakazujejo dogovorjeno višino mesečne članarine za delo SVSŽ. 
 
Višino članarine določa skupščina s posebnim sklepom. Članarina ni vračljiva. 
 
Članarina se, na podlagi sprejetega finančnega plana s strani skupščine uporablja za 
financiranje dejavnosti SVSŽ. 
 

22. člen 
 
Ostale zadeve s področja financiranja in finančno materialnega poslovanja se 
opredelijo v Pravilniku o financiranju in finančno materialnem poslovanju SVSŽ. 
 
 
 
 
 
 



VIII. STAVKA 
 

23. člen 
 
Zaradi doseganja ciljev iz 3. člena tega statuta, ter sprejetih usmeritev, programov in 
planov se člani poslužujejo stavk z namenom, da pri delodajalcu uveljavijo svoje 
pravice ter izboljšajo svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj. 
 
Stavke so opozorilne, solidarnostne ali generalne in trajajo toliko časa, kolikor določi 
stavkovni odbor. 

24. člen 
 

Stavka in organizacija le te se opredeli v stavkovnih pravilih SVSŽ  v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

25. člen 
 

Odločitev pristojnega organa SVSŽ  o uvedbi in načinu stavke so dolžni spoštovati vsi 
člani sindikata. 
 
 
 
IX. PRENEHANJE SINDIKATA 
 

26. člen 
 

Sindikat delavcev SVSŽ preneha obstajati, če članstvo na osnovi referenduma odloči o 
njegovi razpustitvi.  
 
Finančna sredstva, ki ostanejo po poravnavi obveznosti se razdelijo članom sindikata.  
 
 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

27. člen 
 
Ta statut se sprejema z dvotretjinsko večino delegatov skupščine SVSŽ. 
 
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut. 
 

28. člen 
 
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina SVSŽ. 
 
 
Priloga 1:   Seznam odborov SVSŽ in organizacijskih enot 
 
          
 
                 Predsednik SVSŽ: 
                                                                                              Bojan Gajšek l.r.  


