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STATUT 

SINDIKATA POMORŠČAKOV SLOVENIJE 
 
 
 
 
PREAMBULA 
 
Sindikat pomorščakov Slovenije je na svoji redni letni Konferenci SPS dne 21. 05. 2010 
sprejel URADNI ČISTOPIS STATUTA SINDIKATA POMORŠČAKOV SLOVENIJE. 
 
Čistopis Statuta Sindikata pomorščakov Slovenije obsega besedilo Statuta Sindikata 
pomorščakov Slovenije z dne 25.01.2007, besedilo Aneksa št. 1. z dne 20.11.2007, besedilo 
Aneksa št. 2. z dne 06.05.2008, besedilo Aneksa št. 3. z dne 07.05.2009 in spremembe in 
dopolnitve Statuta, ki jih je sprejela letna konferenca SPS dne 21.05.2010. 
 
Čistopis Statuta Sindikata pomorščakov Slovenije prične veljati z dnem 21. 05. 2010. 
 
 
 

I. TEMELJNA NAČELA 
 
 

1. člen 
 

Sindikat pomorščakov Slovenije (v nadaljnem besedilu SPS) je samostojna nestrankarska 
organizacija, ki uveljavlja in varuje ekonomske, socialne  in kulturne interese svojih članov v 
skladu s programom, tem statutom, upoštevaje mednarodne konvencije in načela sodobne 
pravne države. 
 

2. člen 
 
V SPS se vključujejo posamezniki, sindikalne skupine ali sindikalne organizacije, ki 
združujejo pomorščake, pomorščake invalide ali pa pomorščake upokojence. 
 

3. člen 
 
SPS se lahko združuje s drugimi sindikalnimi organizacijami na način, s katerim zadrži svojo 
samostojnost in neodvisnost zaradi uresničevanja posameznih interesov. 
 
 
 

II. IME, SEDEŽ IN ZNAKI SPS 
 

 
4. člen 
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Sindikat se s polnim imenom imenuje SINDIKAT POMORŠČAKOV SLOVENIJE in je 
pravna oseba ter kot takšen nosilec pravic in obveznosti določenih v tem statutu in drugih 
aktih. 
Sindikat pomorščakov Slovenije neomejeno zastopa predsednik Sindikata pomorščakov 
Slovenije. 
 
Skrajšani naziv Sindikata pomorščakov Slovenije je SPS. 
 

5. člen 
 

Sedež SPS je  Liminijanska cesta 94a, 6320 Portorož. 
   
Sindikat ima svoj znak. Znak je sestavljen iz treh valovitih črt, označujejo morje, nad katerimi 
je simbol Triglava, v sredini je sidro. Znak je prikazan enobarvno. 
 
 
 

III. ČLANSTVO 
 
 

6.  člen 
 
Članstvo v SPS je prostovoljno. Član lahko postane vsak pomorščak, pomorščak invalid ali pa 
pomorščak upokojenec. 
 
V SPS se lahko včlanijo tudi sindikalne skupine ali sindikalne organizacije, ki združujejo 
pomorščake, pomorščake invalide ali pa pomorščake upokojence. 
 
Delavec se včlani  v sindikat s podpisom pristopne izjave. 
 
Sindikalne skupine ali sindikalne organizacije pa se lahko včlanijo v sindikat na podlagi 
sklepa pristojnega organa določene sindikalne skupine ali sindikalne organizacije. Vsak član 
tako vključene sindikalne skupine ali sindikalne organizacije tako pridobi tudi status člana 
SPS in ima vse pravice in dolžnosti kot ostali člani. 
 

7. člen 
 

Član ima pravico: 
• da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju programa, statuta in drugih 

aktivnosti sindikalne politike s predlogi in pobudami 
• da deluje v organih sindikata za uresničevanje svojih in skupnih interesov 
• da voli  in je voljen v organe sindikata 
• do varstva, če bi zaradi uresničevanja sindikalne politike in ciljev postavljen v 

neenakopraven oziroma manj ugoden položaj 
• do strokovnega izobraževanja in sindikalnega usposabljanja, ki ga organizira SPS 
• do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na podlagi dela in iz delovnega 

razmerja 
• drugih pravic in ugodnosti v okviru SPS 

 
8. člen 
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Ugodnosti člana,  vključene sindikalne skupine ali sindikalne organizacije, so:  
 

• posredovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve člana 
• solidarnostna pomoč članom 
• pomoč stavkajočim delavcem 

 
9. člen 

 
Dolžnosti člana, vključene sindikalne skupine ali sindikalne organizacije so : 
 

• da sodeluje pri aktivnostih SPS 
• da deluje v skladu s programskimi, statutarnimi in drugimi akti SPS 
• da plačuje članarino (izvzeti pomorščaki invalidi in pomorščaki upokojenci) 
• da se opredeljuje do oblik in sredstev sindikalnega boja 

 
10. člen 

 
Članstvo preneha z izstopom, črtanjem ali z  izključitvijo: 
 

• člani izstopi s podpisom izstopne izjave 
• vključena sindikalna skupina ali sindikalna organizacija izstopi na podlagi  sklepa 

svojega pristojnega organa  
• član se črta, če več kot šest mesece zapored ne plačuje članarine, ravno tako tudi 

vključena sindikalna skupina ali sindikalna organizacija 
• član, vključena sindikalna skupina ali sindikalna organizacija se lahko izključi: 

o če je deloval(a) v nasprotju s statutom in ostalimi akti ali programskimi 
usmeritvami 

o če je preprečeval(a) drugim članom sodelovanje  v stavki, ki jo je vodil 
sindikat v skladu s sindikalnimi pravili 

o če je storil kaznivo dejanje   
 

11. člen 
 

Sklep o  črtanju ali izključitvi člana sprejme predsednik SPS. 
 
Sklep o črtanju ali izključitvi vključene sindikalne skupine ali sindikalne organizacije sprejme 
Izvršilni odbor. 
 
Član se lahko zoper sklep o črtanju ali izključitvi pritoži na Izvršilni odbor, vključena 
sindikalna skupina ali sindikalna organizacija pa na Konferenco SPS. 
  

12. člen 
 

Član, vključena sindikalna skupina ali sindikalna organizacija se lahko ponovno včlani v SPS 
vendar ne pred potekom enega leta od izstopa, črtanja ali izključitve.  
 
 
 

IV. VARSTVO SINDIKALNEGA DELAVCA 
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13. člen 
 
SPS varuje delovno in osebno nedotakljivost sindikalnih delavcev. 
 
Način varstva so: 
 

• Varstvo med opravljanjem funkcije in po tem skladno  z zakonom in kolektivno 
pogodbo 

 
• Brezplačna pravna pomoč v sporih, ki nastanejo zaradi opravljanja sindikalnih nalog 
 
• Denarna pomoč, če mu je prenehalo delovno razmerje zaradi opravljanja sindikalnih 

nalog 
 
• Podrobnejša določitev pogojev za sindikalno delo v kolektivni pogodbi 

 
 
 
 

V. OBLIKE ORGANIZIRANJA SPS 
 
 

A. SINDIKALNE SKUPINE 
 

14. člen 
 

SPS je sestavljen iz članov, ki se organizirajo po sindikalnih skupinah. 
 

15. člen 
 

Vsaka ladja, ki je last Splošne plovbe (v nadaljnjem besedilu SP) ali tujega podjetja v lasti SP 
tvori posebno sindikalno skupino – ladjo. 
 
Vsi pomorščaki, ki niso vkrcani, so pa zaposleni v podjetju SP ali tujem podjetju v lasti SP, 
sestavljajo sindikalno skupino pomorščakov v rezervi. 
 
Vsi pomorščaki, ki so zaposleni na remorkerjih, sestavljajo sindikalno skupino pomorščakov 
na remorkerjih.  
 
Vsi ostali pomorščaki sestavljajo sindikalno skupino pomorščakov na tujih ladjah.  
 
Vsaka sindikalna skupina ali sindikalna organizacija, ki je včlanjena v SPS, je v 
organizacijskem smislu vsaka svoja sindikalna enota. 
 

16. člen 
 
Vsaka sindikalna skupina lahko izvoli svojega sindikalnega zaupnika.  
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V primeru, da v sindikalni skupini – ladji ne izvolijo sindikalnega zaupnika, ga predsednik 
SPS imenuje s predhodnim soglasjem imenovanega. Sindikalni zaupnik v sindikalni skupini  - 
ladja je imenovan za toliko časa, dokler ostane v sindikalni skupini.  
 

17. člen 
 
Dejavnosti sindikalnih skupin so : 

• Vsaka sindikalna skupina je volilna enota  pri volitvah  predsednika SPS 
• Razpravljajo, odobravajo ali kritizirajo delo predsednika SPS in drugih organov SPS 
• Predlagajo odpoklic predsednika SPS Izvršilnemu odboru 
• Dajejo pobude, mnenja in zahteve organom SPS 
• Predlagajo kandidate in izvolijo sindikalne zaupnike.  
 

18. člen 
 
Sindikalni zaupnik je pooblaščena oseba izvoljena od članov sindikalne skupine ali oseba, ki 
je izjemom imenovana od predsednika SPS  in:  

• Organizira in vodi delo sindikalne skupine 
• Po potrebi sklicuje sestanke skupine 
• Posreduje pobude, mnenja in zahteve organom SPS in seznanja člane 

sindikalne skupine s njihovimi stališči.  
• Zbira pobude, ugotavlja interese članov v svoji skupini in pripravlja predloge 

stališč 
• Sodeluje v postopkih uveljavljanja pravic, obveznosti  in odgovornosti članov 

sindikata 
• Vodi aktivnosti v zvezi s pripravo in organiziranjem stavke 

 
19. člen 

 
Sindikalni  zaupnik je za svoje delovanje odgovoren sindikalni skupini. 
 
Sindikalna skupina lahko odstavi in izvoli novega sindikalnega zaupnika ali zahteva oziroma 
predloži predsedniku SPS naj imenuje drugega, če ugotovi, da njegovo sindikalno delovanje 
ni v skladu z interesi sindikalne skupine. 
 
 

B. PODRUŽNICE 
 

20. člen 
 
Za racionalno opravljanje  in pospeševanje svoje dejavnosti ima sindikat lahko podružnice, ki 
samostojno nastopajo v pravnem prometu.  
 
O ustanovitvi, reorganizaciji ali ukinitvi podružnic odloča  konferenca  SPS. 
 
 

21. člen 
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V skladu z programom, usmeritvami in razvojem dejavnosti SPS samostojno ali v soglasju z 
drugimi organizacijami ustanavlja, spreminja ali ukinja pravnoorganizacijske tvorbe na način 
in po postopku določenim v predhodnem členu. 
 
 
 

VI. DRUGE OBLIKE SINDIKALNEGA ORGANIZIRANJA 
 
 

22. člen 
 
Pomorščaki – poveljniki in upravitelji stroja – so lahko organizirani  v Združenje poveljnikov 
in upraviteljev v pomorskem prometu Republike Slovenije.  
 
Združenje poveljnikov in upraviteljev  v pomorskem prometu Republike Slovenije je 
organizirano in deluje v skladu s svojim statutom  in programom dela.  
 
 
 

VII. ORGANI SINDIKATA IN METODE DELOVANJA 
 
 

23. člen 
 
Organi SPS so: 

• Konferenca SPS  
• Izvršilni odbor 
• Nadzorni odbor 
• Predsednik SPS 

 
24. člen 

 
Delo organov SPS je javno, s sklepi in drugimi akti organov SPS se mora seznaniti članstvo. 
 

25. člen 
 
Organi SPS, razen predsednika SPS, sprejemajo svoje odločitve z glasovanjem. 
 
Odločitve Izvršilnega odbor SPS in Nadzornega odbora SPS so sprejete, če je zanje glasovalo 
več kot polovica članov organa. Odločitve na Konferenci  SPS pa so sprejete, če je zanje 
glasovalo več kot polovica prisotnih glasov oziroma če je v drugem sklicu zanje glasovalo več 
kot dve tretjini glasov skladno z tretjim odstavkom 32. člena. 
 

 
A. KONFERENCA SPS 
 

26. člen 
 
Vsak član SPS kot tudi član sindikalne skupine ali sindikalne organizacije, ki se vključuje v 
SPS, sestavljajo Konferenco SPS. 
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27. člen 

 
Redno letno Konferenco SPS  skliče predsednik SPS enkrat letno in to najkasneje do 31. 
marca tekočega leta.  
 
V primeru, da predsednik SPS tega ne stori, mora sklicati redno letno Konferenco SPS 
predsednik Izvršilnega odbora in to najkasneje do 30. aprila tekočega leta. 
 
V primeru, da predsednik Izvršilnega odbora ne skliče redno letno Konferenco SPS do 30. 
aprila tekočega leta, mora predsednik Nadzornega odbora sklicati konferenco SPS najkasneje 
do 31. maja tekočega leta. 
 
Sklic Konference SPS lahko predlaga ali pa skliče Izvršilni odbor, Nadzorni odbor ali pa 
kadarkoli predlaga ali skliče  petina vseh članov. 
 

28. člen 
 
Pristojnosti Konference SPS so: 

• Sprejema statut SPS in njegove spremembe 
• Sprejema letni delovni program SPS za tekoče leto 
• Sprejema poročila o izvajanju letnega delovnega programa za preteklo leto 
• Sprejema poročilo Izvršilnega odbora o njegovem delu v preteklem letu 
• Sprejema letni finančni plan SPS za tekoče leto 
• Sprejema poročilo Nadzornega odbora o izvajanju finančnega plana za preteklo leto 
• Sprejema poročilo Nadzornega odbora o njegovem delu v preteklem letu 
• Izvoli predsednika Izvršilnega odbora 
• Izvoli predsednika, namestnika predsednika, člane  in nadomestne člane nadzornega  

odbora 
• Odloča o višini članarine 
• Odloča o višini sejnine predsednika Izvršilnega odbora in članom Nadzornega odbora 
• Odloča o povezovanju z drugimi sindikati 
• Odloča o pritožbah zoper odločbe drugih organov SPS 
 

29. člen 
  
Konferenca SPS se mora sklicati z  Vabilom, ki mora vsebovati dnevni red in predlagane 
sklepe, ki naj bi bili sprejeti na sklicani Konferenci SPS. Vabila se vsaj sedem dni pred 
Konferenco SPS z navadno pošto pošljejo vsem članom, ki se nahajajo doma na zadnji znani 
naslov, vkrcanim pomorščakom pa se pošlje po običajni poti na ladje, vključenim sindikalnim 
skupinam in sindikalnim organizacijam pa na njihov naslov. Poleg Vabila se priloži tudi 
neizpolnjeno pooblastilo za zastopanje na Konferenci SPS. 
 

30. člen 
 
Na Konferenci SPS, ki jo do izvolitve delovnega predsedstva vodi sklicatelj Konference SPS, 
se  izvoli delovno predsedstvo, ki ima tri člane in sicer delovnega predsednika, člana in 
zapisnikarja ter predsednika in dva člana verifikacijske komisije.  
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Delovno  predsedstvo in verifikacijska komisija sta izvoljena če je zanje glasovalo več kot 
polovica prisotnih članov in imata mandat samo za eno Konferenco SPS.  
 
Po izvolitvi delovno predsedstvo prevzame vodenje konference.  

 
31. člen 

 
Verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost na podlagi liste prisotnosti in oddanih pooblastil..  
 
Če je na Konferenci SPS prisotnih več kot polovica glasov vseh članov SPS je Konferenca 
SPS sklepčna in lahko nadaljuje z delom. Odločitve so sprejete, če je za predlagane sklepe 
glasovalo več kot polovica glasov. 
 
V primeru, da Konferenca SPS ni sklepčna ob uri sklica, se jo lahko ponovno skliče čez 30 
minut in s tem Konferenca SPS veljavno odloča. V tem primeru pa so sklepi Konference SPS 
sprejeti, če je za njih glasovalo več kot dve tretjini glasov. 
 

32. člen 
 
Delovno predsedstvo vodi konferenco skladno s predlaganim dnevnim redom. Glasovanje o 
sklepih je javno, t.j. z dvigom rok. Vsak član SPS na Konferenci ima en glas. Član, ki se 
Konference SPS ne udeleži lahko za zastopanje na Konferenci SPS pisno pooblasti drugega 
člana SPS.  V tem primeru ima tudi vsako pooblastilo en glas. Vsak član Konference SPS ima 
toliko glasov koliko znaša seštevek njegovega glasu in glasov vseh pisnih pooblastil. 
 
Verifikacijska komisija ob vsakem glasovanju ugotavlja, koliko je bilo oddanih glasov za 
predlagani sklep, koliko glasov je bilo proti in koliko glasov je bilo vzdržanih. Na podlagi 
svojih ugotovitev objavi, ali je bil predlagani sklep sprejet ali pa ne. Ugotovitve verifikacijske 
komisije se vnesejo v zapisnik Konference SPS. 
 

33. člen 
 
 

Vsak član Konference SPS ima pravico predlagati nasprotni predlog za vsako točko dnevnega 
reda. Delovni predsednik mora dati na glasovanje najprej v vabilu predlagani predlog, nato pa 
še nasprotni predlog. Ko delovni predsednik izčrpa vse točke dnevnega reda, se Konferenca 
SPS zaključi. 
 

34. člen 
 
O poteku Konference SPS se napiše zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani delovnega 
predsedstva. Poleg njih pa mora verificirati točnost navedb v zapisniku tudi predsednik 
verifikacijske komisije. Poleg Zapisnika Konference SPS se sestavi tudi Spisek sprejetih 
sklepov, katerega podpišeta delovni predsednik in predsednik verifikacijske komisije.  
 
 
 
 B. IZVRŠILNI ODBOR SPS 
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35. člen 
 

Izvršilni odbor SPS ima predsednika, namestnika predsednika in enega člana. 
Predsednika Izvršilnega odbora se izvoli na redni letni Konferenci SPS na predlog enega od 
prisotnih članov in na podlagi pisnega pristanka kandidata. Če je predlaganih več kandidatov 
je izvoljen tisti, ki prejme največje število glasov. 
Člane Izvršilnega odbora SPS voli redna letna Konferenca SPS na predlog prisotnih članov in 
ob pisnem soglasju predlaganih. Člani Izvršilnega odbora se volijo posamično. 
 
Mandat Izvršilnega odbora SPS traja pet let.  
V primeru, da Izvršilnemu odboru SPS mandat poteče v istem koledarskem letu kot mandat 
predsednika SPS se mandat Izvršilnega odbora podaljša za eno leto.    
 

36. člen 

Mandat predsednika in članov Izvršilnega odbora lahko predčasno preneha zaradi: 

� smrti  
� odpoklica  
� prenehanja članstva v SPS 
� nastopa dela ali funkcije, ki je nezdružljiva s funkcijo v organih sindikata  
� odstopne izjave  

37. člen 

Predsednika Izvršilnega odbora se lahko odpokliče v primeru, da gobo krši statut in druga 
pravila določena v aktih SPS ali ne upošteva sklepe konference SPS, da ne skliče redne letne 
Konference SPS skladno z določili 27. člena tega statuta ali ne skliče Konference SPS na 
zahtevo najmanj petine članov v primeru, da jo predsednik SPS ne skliče v roku 30 dni. 

38. člen 
 

Izvršilni odbor razpravlja in sprejema svoje odločitve na sejah. Predsednik Izvršilnega odbora 
potem napiše zapisnik seje in ga pošlje v vednost vsem članom Izvršilnega odbora, 
predsedniku SPS in Nadzornemu odboru SPS. 
 
Izvršilni odbor sprejema sklepe in stališča, če je zanje glasovalo več kot polovica vseh članov. 
 

39. člen 

Izvršilni odbor SPS ima predvsem naslednje naloge: 
- pripravlja in podaja stališča predsedniku SPS v zvezi s sklepanjem kolektivne pogodbe ter 

sproti spremlja uresničevanje posameznih določil kolektivnih pogodb, zahteva doslednost 
in spoštovanje dogovorjenega; 

- usklajuje in usmerja aktivnosti predsednika SPS,  
- skrbi za obveščanje članov SPS; 
- spremlja in zahteva uresničevanje sprejetega delovnega programa, sklepov in stališč 

Konference SPS; 
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- sklepa o začetku, trajanju in koncu splošne stavke, ter pri tem uveljavlja stavkovna pravila 
SPS; 

- pregleda in poda mnenje o Poročilu o izvajanju letnega delovnega programa ter ga 
predloži redni letni Konferenci SPS v sprejem 

- določa namestnike predsednika Izvršilnega odbora in naloge svojih članov; 
- organizira stalne in občasne organe oziroma delovne skupine za posamezna področja 

dejavnosti; 
- obravnava predloge in mnenja posameznih članov SPS 
- odloča o odpoklicu predsednika SPS 
- sklicuje Konferenco SPS v primerih, določenimi s tem Statutom 
- odloča o pritožbah članov na sklep predsednika SPS o črtanju ali izključitvi iz SPS 
- daje soglasje k sklepanju pogodb za strokovno in administrativno pomoč 

 
40. člen 

 
Predsedniku in članom Izvršilnega odbora pripada sejnina, katere višina se določi na redni 
letni Konferenci SPS. 
 
 
C. NADZORNI ODBOR SPS 
 
 

41. člen 
 
Nadzorni odbor SPS ima predsednika, namestnika predsednika, in enega člana. 
 
Člane Nadzornega odbora SPS voli redna letna Konferenca SPS na predlog prisotnih članov 
in ob pisnem soglasju predlaganih. Člani Nadzornega odbora se volijo posamično. 
 
Mandat članom Nadzornega odbora SPS traja štiri leta. 
 

42. člen 
 
Nadzorni odbor SPS spremlja in nadzira uveljavljanje dogovorjenih načel o zbiranju, porabi 
in gospodarjenju s sredstvi , skladnost porabe finančnih sredstev s sprejetim programom SPS, 
finančnim planom in sklepi organov SPS ter nadzoruje finančno poslovanje v skladu s 
finančnimi in zakonskimi določili.  
 
Nadzorni odbor SPS ima pravico in dolžnost pregledovati in kontrolirati finančno poslovanje 
SPS. Na svojih sejah ugotavlja rezultate svojih kontrol in sprejema ukrepe za odpravo 
morebitnih nepravilnosti. O tem obvesti predsednika SPS in predsednika Izvršilnega odbora. 
 
Nadzorni odbor po končanem letu pregleda in poda mnenje o Letnem finančnem poročilu o 
poslovanju SPS, ki ga potem predloži v potrditev redni letni Konferenci SPS. 
 

43. člen 
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Če Konferenca SPS ugotovi, da bilo kateri član Nadzornega odbora SPS ne dela v skladu s 
pričakovanji, ga lahko odpokliče in izvoli novega člana.  
 

44. člen 

Mandat  članu Nadzornega odbora SPS odbora lahko predčasno preneha zaradi: 

• smrti  
• odpoklica  
• prenehanja članstva v SPS 
• nastopa dela ali funkcije, ki je nezdružljiva s funkcijo v organih sindikata  
• odstopne izjave  

V tem primeru se na prvi redni letni Konferenci SPS izvoli nov član Nadzornega odbora SPS. 

Mandat novoizvoljenemu  članu Nadzornega odbora SPS traja samo toliko časa, kolikor bi 
trajal mandat članu Nadzornega odbora SPS, ki je bil odpoklican ali mu je mandat predčasno 
prenehal. 
 
Članom Nadzornega odbora SPS pripada sejnina. Višino sejnine določi redna letna 
Konferenca SPS. 
 
 
D. PREDSEDNIK SPS 
 

 
45. člen 

 
Predsednik SPS : 

• Zastopa in predstavlja SPS 
• Sklicuje Konferenco SPS  
• Organizira delo SPS, usklajuje ter  usmerja delo posameznih organizacijskih delov 

znotraj SPS 
• Imenuje sindikalne zaupnike v sindikalnih skupinah skladno z drugim odstavkom 16. 

člena tega statuta  
• Na podlagi pravilnika odloča o dodelitvi finančne pomoči članom SPS 
• Zagotavlja in napotuje člane sindikata na koriščenje brezplačne pravne pomoči  
• Zastopa člana SPS v disciplinskem postopku, če ta v to privoli 
• Sodeluje v postopkih iz delavnega razmerja delavcev in v postopkih pred organi , ki 

odločajo o varstvu pravic delavcev 
• Oblikuje in in sprejema stališče do konkretnih vprašanj ter pripravlja predloge stališč, 

ki jih sprejme SPS 
• Oblikuje in izdaja sklepe o konkretnih vprašanjih iz svojega področja dela 
• Zbira pobude in ugotavlja interese članov SPS 
• Oblikuje in predlaga stališča do predlogov, mnenje ocen in stališč širših sindikalnih 

organizacij 
• Daje pobude za akcijsko sodelovanje z drugimi sindikalnimi organizacijami in 

delegira člane v te organe 
• Skrbi za obveščanje članov SPS o delu in aktivnosti SPS 
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• Ščiti sindikalnega zaupnika 
• Sodeluje v volilnih postopkih tako, da je članom SPS omogočeno demokratično 

sodelovanje v kandidacijskih postopkih za organe sindikata 
• Pripravlja poročila za Izvršilni odbor SPS in zahteva njihova stališča 
• Pripravi Letno poročilo o izvajanju letnega delovnega programa za preteklo leto 
• Pripravi letni delovni program SPS in letni finančni plan SPS za tekoče leto 
• Ima pristojnost sklepanja pogodb o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih 

razmerjih. 
 

46. člen 
 
Predsednik sindikata je voljena funkcija. Mandat predsednika sindikata traja štiri leta. 
Predsednik SPS je za svoje delo odgovoren članom SPS, Izvršilnemu odboru SPS in 
Nadzornemu odboru SPS. 
 
 
  

VIII. VOLITVE PREDSEDNIKA SPS 
 
 
A. RAZPIS VOLITEV 
 
 

47. člen 
 
Volitve za predsednika SPS razpiše Konferenca SPS najprej osem mesecev pred in ne manj kot 
tri mesece  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. 
 

48. člen 
 
V Sklepu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja in se ga objavi na 
oglasni deski SPS in javi vsem sindikalnim skupinam. 
 
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila. 
 

49. člen 
 
Predčasne volitve se opravijo, če predsedniku SPS mandat preneha pred iztekom mandatne dobe. 
Če je do izteka mandatne dobe preostalo manj kot osem mesev se razpišejo redne volitve. 
Predčasne volitve se razpišejo najkasneje trideset dni po prenehanju mandata predsedniku SPS . 
V vmesnem obdobju funkcijo predsednika začasno opravlja predsednik Izvršilnega odbora. 
 

B. KANDIDIRANJE – MANDAT 

 
50. člen 
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Pravico biti voljen za predsednika SPS ima član, ki je član SPS najmanj dve leti zaporedoma, ki 
ima potrebno znanje slovenskega in angleškega jezika. 
 

51. člen 
 
Kandidati za predsednika SPS so samostojni, kar pomeni, da se  kot  kandidat lahko prijavi vsak, 
ki izpolnjuje pogoje za predsednika SPS.  
 
Vlogo naslovi na Kandidacijsko-volilno komisijo, kjer z dokazili in izjavami dokaže, da 
izpolnjuje predpisane pogoje in s pisno izjavo potrjujejo svojo kandidaturo. Poleg tega morajo 
kandidati predložiti svoj program dela za naslednje mandatno obdobje, ki mora biti usklajen z 
dolgoročno politiko SPS. 
 
Popolno vlogo morajo kandidati predložiti najkasneje 15 dni pred volitvami. 
 

52. člen 
 
 

Po pregledu vseh prijav, kandidacijsko-volilna komisija lahko od kandidatov zahteva dodatna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev nakar objavi Listo kandidatov, ki je  abecedni seznam 
kandidatov. 
 

C. VOLILNI POSTOPKI 

 
 

53. člen 
 
Volitve za predsednika SPS vodi kandidacijska-volilna komisija.  
 
Kandidacijsko-volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih 
imenuje Konferenca SPS. 
 
Predsednik in člani kandidatsko-volilne komisije ter njihovi namestniki so lahko samo osebe, ki 
imajo volilno pravico, ne smejo pa biti kandidati za predsednika SPS. 
 

54. člen 
 
Volitve za predsednika SPS se izpeljejo v vsaki sindikalni enoti posebej, na isti dan in uro. 
 
Za izvedbo volitev za predsednika SPS skrbijo volilne komisije sindikalnih skupin, ki jih 
imenujejo sindikalni zaupniki. Sindikalni zaupniki imenujejo predsednika volilne komisije in dva 
člana. 
 
Volilni imenik in glasovnice za izvedbo volitev pripravi vsaka volilna komisija v sindikalni 
skupini za svoje člane ob podpori kandidacijsko-volilne komisije. 
 

55. člen 
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Listo kandidatov z osebnimi podatki, pisnimi soglasji ter programi dela za štiriletno obdobje, 
mora kandidacijsko-volilna komisija dostaviti sindikalnim zaupnikom najkasneje sedem dni  
pred datumom glasovanja. 

 

 D. VOLITVE 

 
 

56. člen 
 

Volilna komisija mora za izvedbo volitev zagotoviti primerno volilno skrinjico, iz katere ni 
možno odtujevati glasovnic. 
 

57. člen 
 

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.). 

 
58. člen 

 
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na glasovnici je enak vrstnemu redu na 
Listi kandidatov.  
 
Vsak član  lahko glasuje največ za enega kandidata. 

 
59. člen 

 
Za predsednika SPS je izvoljen 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 SPS se opravi v roku  15 dni po datumu glasovanja. Natančen 
datum razpiše kandidacijsko-volilna komisija. V drugem krogu je izvoljen tisti kandidat, ki 
prejme večino opredeljenih glasov. 
 

60. člen 
 
Zapisnik o volitvah v posameznih sindikalnih enotah morajo predsedniki volilnih komisij v 
najkrajšem možnem času dostaviti kandidacijski-volilni komisiji, vendar najkasneje v roku 48 ur 
po datumu glasovanja. 
 
Kandidacijsko-volilna komisija takoj izdela zapisnik in o rezultatih obvesti vse sindikalne enote 
in zapisnik o volitvah vroči tudi vsem kandidatom. 
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Na izid volitev  se lahko kandidat v roku treh dni po vročitvi zapisnika o volitvah pisno 
pritoži na kandidacijsko-volilno komisijo. Sklep kandidacijsko-volilne komisije o pritožbi je 
dokončen.  
 

61. člen 
 
Kandidacijsko-volilna komisija izda izvoljenemu kandidatu potrdilo o izvolitvi. 
 
Kandidacijsko-volilna komisija izda potrdilo o izvolitvi po poteku roka za pritožbo, če ta ni 
bila vložena oziroma po odločitvi pristojnega organa o pritožbi. 
 

62. člen 
 
Ponovne volitve za predsednika SPS se opravijo, če kandidacijsko-volilna komisija zaradi 
nepravilnosti, ki lahko vplivajo na izid volitev,  razveljavi volitve v posamezni sindikalni enoti 
ali pa razveljavi celotne volitve. 
 
Kandidacijska-volilna komisija v primeru razveljavitve volitev odloča tudi o tem, ali se volitve 
izvedejo z istimi ali drugimi volilnimi komisijami ter ali se izvedejo na podlagi obstoječih ali na 
podlagi novih kandidatur. Pri  tem kandidacijska-volilna komisija upošteva 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  kandidacijsko-volilna komisija.  
 
 
 

IX. PRENEHANJE MANDATA 

 
 
 A. PRENEHANJE MANDATA PREDSEDNIKU SPS 
 

 
63. člen 

 
Predsedniku SPS 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 odpoklica s funkcije ali 
-         zaradi prenehanja delovnega razmerja. 
-       zaradi tega, ker ni bil sprejet letni delovni program SPS za tekoče leto  
-       zaradi tega, ker ni bilo sprejeto poročilo o izvajanju letnega delovnega programa za 

preteklo leto 
-       zaradi tega, ker ni bil sprejet letni finančni plan SPS za tekoče leto  
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-       zaradi tega, ker ni bilo sprejeto letno poročilo o finančnem poslovanju za preteklo leto   
 

64. člen 
 
V primeru, da je predsedniku SPS prenehal mandat, razen če mu je prenehal zaradi odpoklica 
s funkcije, Izvršilni odbor poda ugotovitveni sklep z dnem prenehanja mandata. 
 
Funkcijo predsednika SPS do poteka mandata, oziroma dokler ni izvoljen novi predsednik, 
opravlja predsednik Izvršilnega odbora, namestnik predsednika Izvršilnega odbora pa 
prevzame naloge predsednika Izvršilnega odbora. 
 
 
B. ODPOKLIC S FUNKCIJE PREDSEDNIKA SPS 
 
 

65. člen 
 

V primeru, da predsednik SPS zaradi svojega dela izgubi zaupanje članstva, ga lahko na 
predlog sindikalne skupine, na predlog več kot 5% članov, na predlog samega Izvršilnega 
odbora ali Nadzornega odbora, Izvršilni odbor odpokliče s funkcije. V tem primeru, mu 
prenehajo vsa pooblastila. Dolžnosti predsednika SPS opravlja predsednik Izvršilnega odbora 
do pravnomočnosti sklepa in izvolitvi novega predsednika SPS, skladno s tem Statutom. 
 
Odpoklicani predsednik SPS ima pravico, da se v petnajstih dneh pritoži na Konferenco SPS. 
Konferenca SPS mora v roku tridesetih dneh odločati o njegovi pritožbi. Odločitev 
Konference SPS je dokončna. 

 
66. člen 

 
Predsednik SPS je zaposlen v sindikatu za časa trajanja njegovega mandata. 
 
Plača predsednika SPS je 3.750,00 €, kar predstavlja bruto plačo v katero so všteti vsi dodatki 
in morebitne nadure, ki jih mora opraviti ter pripadajoči regres za letni dopust. Poleg tega mu 
pripadajo boniteta za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in materialni stroški (prevoz na 
delo in prehrana med delom največ v višini kot jih določa vsakokrat veljavna vladna uredba o 
višini povračilu stroškov v zvezi z delom) ter povračilo stroškov na službenem potovanju 
(kilometrina, dnevnice, stroški prenočevanja itd.).  
 
Pogodbo o zaposlitvi podpiše predsednik SPS in predsednik Nadzornega odbora. 
 
 
 

X. OBVEŠČANJE 
 
 

67. člen 

Organi SPS so dolžni obveščati sindikalne enote o svojem delu. 

 



STATUT  SINDIKATA POMORŠČAKOV SLOVENIJE 
 

                                                                                                                                            - 17 - 

 

XI. POGAJANJA 
 
 

68. člen 
 
Za pogajanja in podpisovanje pogodb  je pooblaščen predsednik SPS. 
 
Predsednik SPS je dolžan zastopati  in uveljavljati interese članstva in mora o rezultatih 
pogajanj obveščati predsednika izvršilnega odbora. 
 
 
 

XII.   FINANCIRANJE 
 
 

69. člen 
 

Dejavnost SPS  se financira iz članarine in drugih prihodkov. 
 
Višina članarine se določi na redni letni Konferenci SPS in se plačuje mesečno. 
 

70. člen 
 
Sredstva zbrana iz sindikalne članarine se namenjajo za naslednje namene: 

• Materialne stroške 
• Skupno porabo 
• Plačevanje pravne, strokovne in administrativne pomoči 
• Solidarnostne namene 
• Nadomestilo izgube plače zaradi sodelovanja v stavki (stavkovni sklad) 
• Sejnine Predsedniku Izvršilnega odbora SPS in članom Nadzornega odbora 

 
Sredstva zbrana iz drugih virov pa se namenjajo za plačo predsednika SPS in  sekretarja. 
 
 

XIII.  PRAVNA OSEBA 
 
 

71. člen 
 
SPS je pravna oseba in ima svoj žig. SPS zastopa predsednik SPS..  
 
 
 

XIV.  STROKOVNA SLUŽBA 
 

 
A. ITF INŠPEKTOR 
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72. člen 

 
Sindikat ima lahko zaposlenega ITF inšpektorja. ITF inšpektor je zaposlen toliko časa kolikor 
traja njegova zaposlitev kot ITF inšpektor. 
 
Plača ITF inšpektorja in povračilo vseh ostalih stroškov ne more biti večja kot jo SPS 
refundira ITF London.  
 
Sredstva za plačo ITF inšpektorja in druge izdatke v zvezi s tem zagotovi ITF London. 
 
Pogodbo o zaposlitvi podpišeta ITF inšpektor in predsednik  Nadzornega  odbora SPS. 
 
 
B. SEKRETAR SPS 
 
 

73. člen 
 

Sindikat ima lahko zaposlenega tudi sekretarja. 
 
Plača sekretarja je 2.500,00 €, kar predstavlja bruto plačo v katero so všteti vsi dodatki in 
morebitne nadure, ki jih mora opraviti ter pripadajoči regres za letni dopust. Poleg tega mu 
pripadajo boniteta za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in materialni stroški (prevoz na 
delo in prehrana med delom največ v višini kot jih določa vsakokrat veljavna vladna uredba o 
višini povračilu stroškov v zvezi z delom) ter povračilo stroškov na službenem potovanju 
(kilometrina, dnevnice, stroški prenočevanja itd.). 
 
Pogodbo podpišeta delavec in predsednik SPS.  
 
 
 

XV.  PRAVNA, STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ 
 
 

74. člen 
 
Sindikat sklene pogodbo s strokovnjakom pravne stroke oziroma odgovarjajočo strokovno 
službo za nudenje pravne pomoči svojim članom in jim na ta način  zagotovi brezplačno 
pravno pomoč.  
 

75. člen 
 
Za dodatno strokovno in administrativno pomoč lahko predsednik SPS v primeru potrebe 
sklene pogodbo z zunanjimi sodelavci brez predhodnega soglasja Izvršilnega odbora ob 
zavezi k racionalni uporabi sredstev. 
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XVI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

76. člen 
 
Pogoje za delo sindikata v podjetju in za delovanje sindikalnih aktivistov ter njihovo zaščito 
vsebujejo splošni akti podjetja, kolektivna pogodba in veljavna zakonodaja. 
 
 

77.člen 
 

Z dnem ko začne veljati ta čistopis Statuta Sindikata pomorščakov Slovenije preneha veljati 
Statut Sindikata pomorščakov Slovenije z dne 25.01.2007, Aneks št. 1. z dne 20.11.2007, 
Aneks št. 2. z dne 06.05.2008 in Aneks št. 3. z dne 07.05.2009. 
 

 
       

Predsednik redne letne konference SPS: 
 

            Petar Kaludjerovič 


