PRAVILNIK O POSTOPKU KANDIDIRANJA IN IZVEDBI VOLITEV

Predsedstvo SVS je na dopisni seji dne 14.09.2012 sprejelo Pravilnik o postopku
kandidiranja in izvedbi volitev v organe SVS in dopolnitev 23.10.2012.
1.člen
S tem Pravilnikom se določi postopek kandidiranja in volitev v organe SVS.
Sindikalni zaupniki, na OU VURS, MVP-VURS in VF-NVI se volijo izmed tam
zaposlenih članov. Voli in potrdi jih skupščina.
Pravilnik ureja vse tiste zadeve, ki niso urejene s Statutom SVS.
2. člen
Postopek kandidiranja in volitev v organe SVS vodi in nadzoruje kandidacijsko-volilna
komisija ( v nadaljevanju komisija ), ki jo v ta namen imenuje Predsedstvo SVS.
Komisijo sestavljajo trije člani SVS od katerih je en predsednik komisije.
Organi SVS so: predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik, nadzorni odbor in
statutarna komisija.
3. člen
Naloge komisije so:
- vodenje zapisnika o delu
- oblikovanje poziva članom k vlaganju kandidatur
- priprava kandidatnih list za posamezne organe SVS
- obveščanje članov o poteku kandidacijskega postopka
- vodenje in nadzorovanje poteka volitev na skupščini SVS
- priprava zapisnika o kandidacijsko-volilnem postopku
4. člen
Komisija prične z delom takoj po imenovanju in konča z delom po zaključku volitev.
5. člen
Poziv komisije k vlaganju kandidatur se izda najkasneje 15 dni pred volitvami.
Kandidati za člane organov SVS morajo najkasneje 5 dni pred datumom volitev dati
pisno soglasje h kandidaturi.

6. člen
Vsak član SVS lahko predlaga enega ali več kandidatov za člana katerega koli
organa SVS. Predlogi morajo biti vloženi najkasneje 10 dne pred datumom volitev.
7. člen
Komisija najkasneje 2 dni pred datumom volitev sestavi kandidatne liste za
posamezne organe in jih pošlje vsem članom v vednost.
8. člen
Kandidati lahko umaknejo svojo kandidaturo pisno do začetka Skupščine, na njej pa
ustno.
V kolikor do konca kandidacijskega postopka za katerega od organov SVS ni
predlaganega kandidata ali pa nobeden od kandidatov h kandidaturi ni podal
soglasja, se lahko predlogi za kandidaturo in soglasja h kandidaturi podajo tudi še na
sami skupščini SVS.
9. člen
V kolikor število kandidatov ne presega število mest v posameznem organu, se
sestavijo zaprte liste kandidatov in se glasuje o celotni listi. V nasprotnem primeru se
glasuje o vsakem kandidatu posebej pri čemer so v organ izvoljeni kandidati, ki
prejmejo največje število glasov.
Če dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, ki bi enemu ali večim izmed
njih omogočilo izvolitev, ne pa vsem, se ponovi glasovanje o članih, ki so prejeli
enako število glasov.
10. člen
O morebitnih pritožbah v zvezi s postopkom odloča Predsedstvo na izredni seji.
11. člen
Pravilnik začne veljati, ko ga z večino glasov potrdi Predsedstvo SVS.
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