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Na podlagi 8. odstavka 29. člena Statuta SVIZ Slovenije je Glavni odbor SVIZ na 27. redni seji, dne 

23.3.2010 sprejel Pravilnik o volitvah 
 
Glavni odbor SVIZ je na 30. (izredni) seji, dne 6.7.2010 sprejel spremembe Pravilnika o volitvah 
 
Glavni odbor SVIZ je na 33. seji, dne 12.10.2010 sprejel spremembe Pravilnika o volitvah 

 

Glavni odbor SVIZ je na 8. seji, dne 15.11.2011 sprejel spremembe Pravilnika o volitvah 

 

 

PRAVILNIK O VOLITVAH 

 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
 (1) Ta pravilnik ureja volitve in razrešitve na vseh ravneh organiziranosti SVIZ Slovenije (v 

nadaljevanju sindikat). Vsak član sindikata ima pravico voliti in biti voljen praviloma na tajnih 
volitvah.  
 
(2) V vseh primerih volitev in razrešitev, na vseh ravneh organiziranosti sindikata, ki jih ta pravilnik 
ali Statut SVIZ izrecno ne urejata, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika in Statuta SVIZ. 

 

(3) V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 
 
 

2. člen 
 
(1) Mandat članov organov sindikata traja štiri leta.  

 
(2) Za organe in člane organov v sindikatu zavoda, območnem odboru in pokrajinskem odboru 
določi začetek in konec mandata glavni odbor v sklepu o razpisu volitev. Mandat vseh drugih 
organov in članov organov v sindikatu se začne in konča s sklepom kongresa. 
 
 

3. člen 

 
GO SVIZ razpiše volitve za vse organe in člane organov sindikata na vseh ravneh organiziranosti 
sindikata najmanj 90 dni pred iztekom mandata. Sklep o razpisu volitev se objavi v obvestilih 
SVIZ-a. Volitve se izvedejo praviloma na podlagi odprtih kandidatnih list. 
 
 

II. VOLILNI ORGANI  
 

4. člen 
 

(1) Kandidacijske postopke in volitve v organe ter članov organov sindikata vodijo volilni organi na 
vseh ravneh organiziranosti sindikata. 
 

(2) Volilni organi se imenujejo za vsake volitve posebej, razen kandidacijsko - volilna komisija GO 

SVIZ in kandidacijsko - volilne komisije območnih odborov, ki se imenujejo za obdobje največ štirih 
let oziroma do imenovanja nove. Volilni organ sestavljajo najmanj trije člani, ki izmed sebe izvolijo 
predsednika ter po potrebi dva nadomestna člana. 
 
 

5. člen 
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Volilni organi so: 
1. volilna komisija kongresa 
2. kandidacijsko – volilna komisija GO SVIZ 
3. volilna komisija sindikalne konference 

4. kandidacijsko – volilna komisija območnega odbora 
5. kandidacijsko – volilna komisija sindikata zavoda 

 
 

6. člen 
 

(1) Kandidat za funkcijo v sindikatu ne more biti član volilnega organa in ne more voditi volilnega 

zbora. Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu preneha funkcija člana v volilnem 
organu. V tem primeru se za člana volilnega organa določi nadomestni član. 

 
(2) Volilni organ je sklepčen, če je navzočih več kot polovica imenovanih članov volilnega organa. 
Volilni organ sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. 
 

7. člen 
 

(1) Volilno komisijo kongresa imenuje kongres.  
 
(2) Kandidacijsko - volilno komisijo GO SVIZ imenuje glavni odbor ob razpisu volitev.  
 
(3) Volilno komisijo sindikalne konference se imenuje na zboru sindikalne konference na dan 

volitev.  
 
(4) Kandidacijsko - volilno komisijo območnega odbora imenuje zbor oz. predsedstvo območnega 

odbora.  

 
(5) Kandidacijsko – volilno komisijo sindikata zavoda imenuje zbor sindikata zavoda oz. izvršilni 

odbor sindikata zavoda. 

 
(6) Sklepčnost volilnega telesa ni pogoj za imenovanje članov volilnih organov.  
 
 
 
III. KANDIDIRANJE IN OBLIKOVANJE LISTE KANDIDATOV 

 
 

8. člen 
 

(1) Kandidate za predsednika GO SVIZ predlagajo člani GO SVIZ izmed predsednikov sindikalnih 

konferenc.  
 

(2) Kandidate za glavnega tajnika predlagajo območni odbori oziroma predsedstva sindikalnih 
konferenc.  
 
(3) Kandidate za člane nadzornega odbora SVIZ in člane komisije za statutarna vprašanja in 
pritožbe predlagajo območni odbori, predsedstva sindikalnih konferenc, izvršilni odbor SVIZ 
oziroma glavni odbor SVIZ.  
 

(4) Kandidate za predsednika in člane predsedstva sindikalne konference predlagajo sindikati 
zavodov oz. sindikalni zaupniki iz področja delovanja sindikalnih konferenc oziroma območni 
odbori.  
 
(5) Kandidate za predsednika območnega odbora predlagajo sindikati zavodov oz. sindikalni 

zaupniki iz območnega odbora.  

 
(6) Kandidate za sindikalnega zaupnika predlagajo člani sindikata zavoda.  
 
(7) Kandidate za člane nadzornega odbora območnega odbora predlagajo sindikati zavodov iz 
območnega odbora. Kandidate za člane nadzornega odbora sindikata zavoda predlagajo člani 
sindikata zavoda.  
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(8) K vsakemu predlogu kandidature se priloži podpisano soglasje kandidata. 
 
(9) Kandidaturi za glavnega tajnika, predsednika GO, predsednika območnega odbora in 
predsednika sindikalne konference mora kandidat priložiti tudi program dela za naslednje štiriletno 
mandatno obdobje. Program lahko predložijo tudi kandidati za sindikalnega zaupnika. 

 
 

9. člen 
 

(1) Kandidature za predsednika GO SVIZ, glavnega tajnika, nadzorni odbor SVIZ, ter komisijo za 
statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, se predložijo kandidacijsko - volilni komisiji GO najkasneje 
petnajsti dan pred izvedbo volitev.  

 
(2) Kandidature za predsednike in člane predsedstev sindikalnih konferenc se predložijo 

kandidacijsko - volilni komisiji GO. Kandidature za predsednike območnih odborov se predložijo 
kandidacijsko - volilni komisiji območnih odborov. Kandidature za sindikalne zaupnike se predložijo 
kandidacijsko - volilni komisiji sindikata zavoda. Rok za vložitev kandidatur za predsednike in člane 
predsedstev sindikalnih konferenc, za predsednike območnih odborov in za sindikalne zaupnike se 

določi za vsako mandatno obdobje s sklepom GO o razpisu volitev. 
 
(3) Kandidacijsko - volilna komisija preizkusi ali so kandidature pravočasno vložene in v skladu s 
statutom ter tem pravilnikom. 
 
(4) Kandidacijsko - volilna komisija nepravočasne kandidature in kandidature, ki niso v skladu s 
statutom zavrže.  

 
(5) Če kandidacijsko - volilna komisija ugotovi, da nista bila priložena soglasje kandidata ali 
program dela h kandidaturam iz devetega odstavka 8. člena tega pravilnika, zahteva od 
predlagatelja, da kandidaturo najkasneje v roku 5 delovnih dni od poziva dopolni. Če predlagatelj 

kandidature ne dopolni v roku, kandidacijsko-volilna komisija kandidaturo zavrže. 
 
(6) Če kandidacijsko - volilna komisija ugotovi, da je posamezni kandidat kandidiran za funkcije, ki 

so po določbah statuta nezdružljive, se kandidata pozove, da se nemudoma pisno izjasni o 
kandidaturi. O tem se obvesti predlagatelje kandidatur. 
 
(7) Če kandidacijsko - volilna komisija ugotovi, da je na kandidatno listo za volitve v organ, kjer se 
voli več članov, uvrščeno manjše število kandidatov kot je predpisano za izvolitev v posamezni 
organ, razpiše dodaten rok za vlaganje kandidatur. Kandidature iz prejšnjega stavka morajo biti 

vložene najkasneje en dan pred izvedbo volitev. V primeru, da kandidatura ni vložena pravočasno, 
nima priloženega soglasja kandidata oziroma je ni vložil ustrezen predlagatelj, jo kandidacijsko-
volilna komisija zavrže. 
 
(8) Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidature iz četrtega in petega odstavka tega člena se 

vroči kandidatom in predlagateljem 
 

 
10. člen 

 
Na podlagi potrjenih kandidatur, sestavi kandidacijsko-volilna komisija listo kandidatov po 
abecednem vrstnem redu. Kandidatna lista se sestavi za vsak organ posebej. 
 
 

IV. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 
 

11.  člen 
 

(1) Volišča določi pristojni volilni organ. Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se 

glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno glasovanje. 

 
(2) Volilni organi pripravijo pravočasno za vsa volišča, glasovalne skrinjice, potrebno število 
glasovnic v skladu z volilnim imenikom ter drugi volilni material. 
 
(3) Volilni organi so dolžni omogočiti udeležbo na volitvah tudi tistim volivcem, ki se upravičeno ne 
morejo udeležiti volitev v času in na način, ki ga določata prvi in drugi odstavek tega člena. 
Upravičeno odsotne volivce morajo volilni organi pravočasno, pred dnem določenim za izvedbo 
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volitev, obvestiti o načinu in času volitev, ki odstopa od načina določenega v prvem in drugem 
odstavku tega člena. 
 
 

 

 
 

12. člen 
 
Imenik volilnih upravičencev (Volilni imenik) za volitve posameznega organa oziroma članov organa 
sindikata in za druge volitve v skladu s tem pravilnikom in Statutom SVIZ Slovenije, sestavljajo 
člani sindikata, ki so plačali članarino pri plači oziroma pri nadomestilu za mesec pred rokom za 

izvedbo volitev organa oz. članov organa sindikata. 
 

 
13. člen 

 
Čas trajanja glasovanja določi volilna komisija. 

 
 

14. člen 
 

(1) Glasovnica za glasovanje o kandidatih vsebuje: 
 ime organa, v katerega se voli, 
 zaporedne številke in imena kandidatov po vrstnem redu iz kandidatne liste, 

 navodilo o načinu glasovanja, 
 žig. 

 
(2) Veljavno se glasuje tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred priimkom in imenom 

kandidatov, za katere se glasuje. Glasuje se za toliko kandidatov, kot je članov organa, ki se ga 
voli. 
 

(3) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata se 
je glasovalo, sta neveljavni. 
 
(4) Glasovnica je veljavna: 

- če se je glasovalo za toliko kandidatov, kot je članov organa, ki se ga voli in 
- če se je glasovalo na drugačen način, kot je določeno v drugem odstavku tega člena, pa je 

iz nje jasno razvidno, za katere kandidate se je glasovalo. 
 

 
15. člen 

 

(1) Ves čas glasovanja morajo biti navzoči člani volilnega organa. 
 

(2) O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču. Zapisnik 
podpišejo predsednik in vsi člani volilnega organa. 
 
 
V. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV 
 
 

16. člen 
 

(1) Ko je glasovanje končano, volilni organ začne ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje 
neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot ki ga zapečati. Nato po volilnem imeniku 
ugotovi skupno število volilnih upravičencev, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih 

glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

 
(2) O delu volilnega organa se pri ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo 
predsednik in člani volilnega organa.  
 
(3) Predsednik volilnega organa dostavi zapisnik iz prejšnjega člena kandidacijsko - volilni komisiji 
GO SVIZ. 
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17. člen 
 

(1) Volilni organ na podlagi dokumentacije iz prejšnjega člena ugotovi skupni izid volitev.  
 
(2) Na kandidatni listi, kjer se voli en oziroma več kandidatov, so izvoljeni kandidati, ki so dobili 

večino glasov navzočih članov volilnega telesa, če je glasovala več kot polovica članov volilnega 
telesa. 
 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka velja, da je za predsednika glavnega odbora SVIZ 
izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov volilnega telesa. 
 
(4) Če v prvem krogu nobeden izmed kandidatov, kjer se voli en kandidat, ni dobil potrebnega 

števila glasov, v skladu z drugim odstavkom tega člena, se volitve ponovijo med tistima 
kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. 

 
(5) Če so v prvem krogu volitev v organ, v katerega se voli več kandidatov, nekateri kandidati 
dobili večino glasov, niso pa dobili potrebnega števila glasov, v skladu z drugim odstavkom tega 
člena, se morajo volitve ponoviti med vsemi  kandidati, ki niso dobili potrebnega števila glasov, v 

skladu z drugim odstavkom tega člena. 
 
(6) Volitve se tudi ponovijo, če sta dva kandidata na odprti listi prejela enako število glasov. Če v 
drugem krogu volitev kandidata ponovno dobita enako število glasov, se volilni izid odloči z 
žrebom. 
 
 

18. člen 
 
(1) Kandidacijsko - volilna komisija GO SVIZ na podlagi prejetih zapisnikov iz tretjega odstavka 15. 
člena tega pravilnika, preveri pravilnost ugotovljenih izidov volitev, v skladu s tem pravilnikom in 

Statutom. 
 
(2) V primerih, ko kandidacijsko - volilna komisija GO SVIZ ugotovi, da izid volitev ni v skladu s 

tem pravilnikom ali Statutom, lahko s sklepom izid volitev razveljavi in volilnemu organu naloži 
ponovne volitve.  
 
(3) Ponovne volitve, v skladu s prejšnjim odstavkom, se opravijo najkasneje 3 dni po dokončnosti 
sklepa KSVP iz 26. člena tega pravilnika. 
 

 
VI. PONOVNE, NADOMESTNE, DOPOLNILNE IN DOPISNE VOLITVE  
 
 

19. člen 

 
(1) Ponovne volitve se opravijo, če volilni organ zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid 

volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve. 
 
(2) Ponovne volitve se opravijo tudi v primerih razveljavitve volitev v sladu z 29. členom tega 
pravilnika. 

 
 
 

20. člen 
 

(1) Nadomestne volitve se izvedejo v primeru:  
▪ smrti, 

▪ razrešitve, 
▪ prenehanja članstva v sindikatu, 

▪ nastopa dela ali funkcije, ki je nezdružljiva s funkcijo v organih sindikata, 
▪ odstopne izjave 
▪ upokojitve. 
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(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo za nadomestne volitve predsednika GO SVIZ, člane 
GO SVIZ, glavnega tajnika, predsednike in članov predsedstva sindikalnih konferenc, predsednika 
območnega odbora in sindikalnega zaupnika. 
 
(3) Mandat novo izvoljenega organa oziroma člana organa sindikata začne teči z dnem razglasitve izida 

volitev. 

 
 

21. člen 
 
(1) Dopolnilne volitve se lahko izjemoma opravijo v primeru nesklepčnosti volilnega telesa na 
volilnem zboru. 

 
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena volilni organ izvede tajne volitve med prisotnimi 

člani volilnega telesa na zboru. Oddane glasovnice zapečatene hrani volilni organ. Manjkajoče člane 
volilnega telesa se pozove, da naknadno glasujejo po pošti, do roka, ki ga določi volilni organ.  
 
 

22. člen 
 

(1) V primerih, ko se redne, ponovne ali nadomestne volitve ne morejo opraviti v skladu s VI. 
poglavjem tega pravilnika, se izjemoma lahko volitve opravijo tudi dopisno. 
 
(2) Dopisne volitve se opravijo po pošti, do roka, ki ga določi volilni organ. Dopisne volitve 
praviloma vodi in ugotavlja izid glasovanja volilni organ volilnega telesa. Izjemoma pa lahko 

dopisne volitve vodi in ugotavlja izid glasovanja tudi kandidacijsko-volilna komisija GO SVIZ. 
 
 

VII.  POSTOPEK RAZREŠITVE ORGANOV SINDIKATA  
 

23. člen 
 

Razrešitev organov oziroma članov organov sindikata se lahko predlaga v primerih, ko organ 
oziroma član organa sindikata svojih nalog oz. obveznosti ne opravlja oziroma jih ne opravlja v 
skladu s Statutom SVIZ, pravilnikom oziroma pravili organa in sprejetimi načeli in cilji sindikata 
SVIZ.  
 
 

24. člen 
 
(1) Razrešitev predsednika GO SVIZ lahko predlaga najmanj 1/3 članov GO SVIZ. 
 

(2) Razrešitev člana predsedstva sindikalne konference lahko predlaga najmanj 1/3 sindikatov 
zavodov s področja delovanja sindikalne konference oziroma območni odbor, ki je člana 
predsedstva sindikalne konference predlagal. 

 
(3) Razrešitev predsednika sindikalne konference lahko predlaga najmanj 1/3 sindikatov zavodov s 
področja delovanja sindikalne konference, območni odbor ter glavni tajnik. 
 
(4) Razrešitev predsednika območnega odbora lahko predlaga najmanj 1/3 članov zbora 
območnega odbora ter glavni tajnik. 
 

(5) Razrešitev sindikalnega zaupnika lahko predlaga najmanj 1/3 članov zbora sindikata zavoda, 
predsednik območnega odbora iz katerega prihaja sindikalni zaupnik ter glavni tajnik. 
 
 

25. člen 
 

(1) Predlog za razrešitev se posreduje uradnemu sklicatelju volilnega zbora, ki mora najkasneje v 
roku 30 dni od vložitve zahteve za razrešitev sklicati volilni zbor. Predlog za razrešitev se v 
vednost, obvezno posreduje tudi predsedniku Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ 
Slovenije. Če volilni zbor ni sklican v roku 30 dni lahko volilni zbor skliče predsednik Komisije za 
statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije oz. predlagatelji sami. 
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(2) Predlog razrešitve mora vsebovati utemeljitev oziroma obrazložitev. Predloga razrešitve, ki ne 
vsebuje obrazložitve oziroma utemeljitve, volilni zbor ne obravnava. 
 
(3) Predlog razrešitve se skupaj z obrazložitvijo in vabilom posreduje vsem članom volilnega zbora. 
 

(4) Volilni zbor mora najkasneje v roku 60 dni od vložitve zahteve za razrešitev, obravnavati 
predlog za razrešitev: 

 glavni odbor SVIZ za razrešitev predsednika GO SVIZ, 
 zbor sindikalne konference za razrešitev člana predsedstva oziroma predsednika sindikalne 

konference,  
 zbor območnega odbora za razrešitev predsednika območnega odbora, 
 zbor sindikata zavoda za razrešitev sindikalnega zaupnika. 

 
(5) Na sklicu volilnega zbora se mora organu oziroma članu organa sindikata, ki se ga predlaga za 

razrešitev, omogočiti javni zagovor.  
 
(6) Organ oziroma član organa sindikata je razrešen, če je za njegovo razrešitev glasovala enaka 
večina kot je potrebna za njegovo izvolitev. 

 
(7) Mandat razrešenega organa oziroma člana organa sindikata preneha z dnem, ko volilni zbor 
sprejme ugotovitveni sklep o razrešitvi.  
 
(8) V primeru, da je organ oziroma član organa sindikata razrešen, v skladu s tem pravilnikom, 
mora kandidacijsko – volilna komisija organa določiti rok za vlaganje novih kandidatur in datum za 
nadomestne volitve.  

 
 
 

26. člen 

 
(1) Organ oziroma član organa sindikata, ki je bil razrešen, v skladu s prejšnjim členom, ima 
pravico do pritožbe na postopek razrešitve.  

 
(2) Pritožbo lahko poda v roku  8 dneh na Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ. 
 
(3) Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ mora o prejeti pritožbi odločati v roku 30 dni 
od prejema pritožbe in v skladu s svojim poslovnikom. 
 

(4) V času, v katerem mora Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ odločati o prejeti 
pritožbi, lahko potekajo vsi potrebni postopki v zvezi z nadomestnimi volitvami (kandidacijski 
postopek, volitve novega organa, mandat novega organa). 
 
(5) V primeru, da Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ odloči v prid pritožnika, se 

vzpostavi prejšnje stanje, kar pomeni, da razrešeni organ oziroma član organa sindikata ponovno 
nastopi svoj mandat od dne dokončnosti odločitve komisije. Hkrati mora Komisija za statutarna 

vprašanja in pritožbe SVIZ sprejeti sklep o razveljavitvi volitev za nov organ oz. člana organa 
sindikata, izvoljenega na nadomestnih volitvah. Sklep o razveljavitvi volitev učinkuje od dne 
dokončnosti odločitve komisije v skladu s 6. odstavkom tega člena. 
 
(6) Odločitev komisije je dokončna, če se nanjo nihče ne pritoži v roku 15 dni od vročitve ali če jo 
potrdi GO SVIZ oziroma kongres v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 24. člena Statuta 
SVIZ. 

 
 
VIII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 
 

 

27. člen 

 
(1) Zoper odločbo kandidacijsko - volilne komisije GO SVIZ iz 9. člena tega pravilnika imajo 
kandidati in predlagatelji pravico v 8 dneh od prejema odločbe vložiti ugovor.  
 
(2) Zoper sklep kandidacijsko - volilne komisije GO SVIZ, o razveljavitvi volilnega izida, iz 18. člena 
tega pravilnika, imajo volilni organi in izvoljen kandidat pravico v 8 dneh od prejema sklepa vložiti 
ugovor. 
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(3) O ugovoru zoper odločbo oziroma sklep kandidacijsko-volilne komisije GO SVIZ, iz prvega in 
drugega odstavka tega člena, odloči Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe v roku 15 dni od 
prejema ugovora in v skladu s svojim poslovnikom. 
 

(4) Odločitev komisije je dokončna, če se nanjo nihče ne pritoži v roku 15 dni od vročitve ali če jo 
potrdi GO SVIZ oziroma kongres v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 24. člena Statuta 
SVIZ. 
 
(5) Določbe tega člena, razen določbe drugega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za ugovore 
na drugih ravneh organiziranosti sindikata. 
 

 
28. člen 

 
Zaradi kršitev postopka volitev, tajnosti na voliščih ali drugih kršitev volilnega organa, ki bi lahko 
vplivale na izid glasovanja, lahko upravičeni volivec do konca volilnega sestanka poda ugovor 
pristojnemu organu (kongres, glavni odbor, zbor sindikalne konference, zbor območnega odbora, 

sindikat zavoda). Pristojni organ mora o ugovoru odločiti takoj po prejetju ugovora. Odločitev 
pristojnega organa je dokončna v primeru pritožbe na kongres, v vseh ostalih primerih pa je možna 
pritožba na komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe. Odločitev komisije je dokončna, če se 
nanjo nihče ne pritoži v roku 15 dni od vročitve ali če jo potrdi GO SVIZ oziroma kongres v skladu z 
drugim oziroma tretjim odstavkom 24. člena Statuta SVIZ. 
  
 

29. člen 
 

V primeru, ko je ugovoru iz 27. oz. iz 28. člena tega pravilnika ugodeno in so v pritožbenem roku iz 27. 
oz. iz 28. člena tega pravilnika, bile izvedene volitve z izvolitvijo organa oz člana organa sindikata, se te 

volitve razveljavijo. O razveljavitvi volitev sprejme ugotovitveni sklep pritožbeni organ, ki dokončno 
odloči o ugovoru. Mandat izvoljenega organa oz. člana organa sindikata pa preneha z dnem, ko postane 
odločitev o ugovoru dokončna. 

 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

2. člen 

 
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na GO. 
 
 
 

Spremembe Pravilnika o volitvah (30. izredna seja GO SVIZ, 6.7.2010) 
 

 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
2. člen 

 
Sprememba 2. odstavka 6. člena pravilnika stopi v veljavo z dnem sprejetja na GO. 
 

 
 

Spremembe Pravilnika o volitvah (33. seja GO SVIZ, 12.10.2010) 
 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
2. člen 

 
Spremembe in dopolnitve pravilnika na 33. Seji GO SVIZ stopijo v veljavo z dnem sprejetja na GO: 

 črtanje 6. odstavka 7. člena pravilnika, 

 dopolnitev 7. člena pravilnika z novim 6. odstavkom  
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 dopolnitev naslova VI. poglavja pravilnika, 

 dopolnitev pravilnika z novim 22. členom, 

 členi od 22. do 28. se preštevilčijo od 23. do 29. člena. 

 
 

    Predsednica SVIZ-a: 
        Jelka Velički, l.r. 
 

 

 


