Zvezna skupščina Zveze Sindikatov vseh glasbenikov Slovenije je na 2. izredni seji
dne 15.12.2010 sprejela novi

STATUT
2010

Zveze Sindikatov Vseh Glasbenikov Slovenije
I. Ime, sedež in področje delovanja ZSVGS

1.)
Polno ime sindikata je: Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, s kratico:
ZSVGS.
Naslov ZSVGS je: Hrib pri Kamniku 8a, 1241 Kamnik.
ZSVGS deluje na ozemlju Republike Slovenije.

II. Namen in naloge ZSVGS
2.)
ZSVGS je ustanovljena kot neodvisna in neprofitna organizacija glasbenikov in vseh, ki se
kakorkoli udejstvujejo na področju glasbe z namenom uveljavljanja zakonitih pravic in
varovanja ter izboljšave pogojev za delovanje članstva v Sloveniji.
3.)
ZSVGS bo v prejšnjem členu zapisane naloge uresničevala preko svojih na skupščinah
izvoljenih organov v posameznih pokrajinah in na zvezni ravni.

III. Vstop in oblike članstva v ZSVGS
4.)
Vstop v članstvo ZSVGS je prostovoljno, oblike članstva pa so:
1. Aktivni član s polnim stažem
2. Aktivni član z delnim stažem
3. Aktivni član
4. Neaktivni član
5. Častni član

Člani ZSVGS so lahko samo fizične osebe.
Aktivni član lahko postane vsaka oseba, ki ima državljanstvo Republike Slovenije in se
ukvarja z glasbeno dejavnostjo na področju Republike Slovenije, sprejema statut in pravila
ZSVGS plača pristopnino in kontinuirano poravnava na skupščini izglasovane letne članske
prispevke.
Podrobnosti ureja Pravilnik o statusu in volitvah članov v organe ZSVGS in o soodločanju
skupščinskih sklepov.
Častni člani so člani, ki jim tak status po njihovem predhodnem soglasju izglasuje najvišji
organ. Častni člani ne plačujejo članskih prispevkov.
5.)
Vsak glasbenik oz. tisti, ki se ukvarja s kakršnokoli glasbeno dejavnostjo in želi postati član
ZSVGS, podpiše pristopno izjavo s katero se zavezuje da bo spoštoval ta statut in pravila
ZSVGS, plača pristopnino in članarino in takoj postane član. Člani ZSVGS se lahko včlanijo
tudi v druge sindikalne organizacije. V ZSVGS se lahko včlanijo tudi drugi sindikati. Tako
obliko včlanitve v ZSVGS opredeljuje posebni interni akt.
6.)
Status članstva v ZSVGS se pridobi, preneha ali spremeni na podlagi:
• pogojev iz pravilnika o statusu in volitvah članov v organe ZSVGS
• neporavnavanja članskih prispevkov
• pisne izstopne izjave člana oz. častnega člana
• dokončnega sklepa zveznega izvršilnega odbora.
IV. Organi ZSVGS
7.)
Organi ZSVGS so:
• skupščina (zvezna in pokrajinske)
• izvršilni odbor - ZIO (zvezni) in PIO (pokrajinski)
• izvršilni kader - IK (zvezni)
• nadzorni odbor - ZNO (zvezni) in PNO (pokrajinski)
• regijska koordinacija - RK ( predsedniki OE )
• častno razsodišče - ČR (zvezno)
• sindikalni predstavniki
• druga delovna telesa
Funkcije predsednikov posamezne organizacijske enote ZSVGS opravljajo predsedniki
posameznih izvršilnih odborov.

a. Skupščina
8.)
Skupščine ZSVGS pokrajine sestavljajo člani pokrajine, zvezno skupščino ZSVGS pa člani
ZIO ZSVGS, RK, in sindikalni predstavniki OE. Podrobnosti o tem ureja Poslovnik skupščine.
9.)
Seje skupščin P ZSVGS so redne in izredne. Redne seje P ZSVGS skupščin so vsake štiri leta.
Sklicujejo jih predsedniki posamezne organizacijske enote ZSVGS. Izredne seje skupščin
posameznih organizacijskih enot lahko kadarkoli skličejo predsedniki, izvršilni odbori,
nadzorni odbori ali 25 % članov pokrajine.
Seje zveznih skupščin so redne in izredne. Redne seje zveznih skupščin so vsake štiri leta.
Skliče jo predsednik ZSVGS. Izredne seje zveznih skupščin lahko kadarkoli skliče predsednik
ZSVGS, zvezni izvršilni odbor, zvezni nadzorni odbor ali 50 % vseh predstavnikov zvezne
skupščine. Zvezna skupščina je zavezujoč najvišji organ v ZSVGS.
10.)
Seje skupščine posamezne organizacijske enote vodi predsednik delovnega predsedstva
skupščine, ki se izvoli na vsaki seji posebej, z večino glasov vseh članov. O poteku sej
skupščine se vodi zapisnik. Podrobnejši način delovanja skupščine je opredeljen v Poslovniku
zvezne skupščine.
11.)
Skupščine pokrajin in zveze imajo naslednje pristojnosti:
• volijo organe posameznih organizacijskih enot,
• sprejemajo letna poročila,
• odločajo v primerih sporov med organi ZSVGS posamezne organizacijske enote,
• obravnavajo predloge, pobude in mnenja članstva,
• sprejemajo in potrjujejo spremembe statuta,
Skupščine sprejemajo vse odločitve z večino glasov prisotnih članov posamezne organizacijske
enote ZSVGS.
Skupščine P ZSVGS so sklepčne, če je prisotnih vsaj 10% članov.
Zvezne skupščine ZSVGS so sklepčne, če je prisotnih vsaj 50% predstavnikov zvezne
skupščine.
Ta statut je obvezujoč za vse organizacije in sindikalna predstavništva znotraj ZSVGS.
Spreminja, dopolnjuje in potrjuje se na nivoju zvezne redne ali zvezne izredne skupščine.

12 )
Način izvajanja vseh aktov ZSVGS določa in usmerja Pravilnik o osnovnih pravilih ZSVGS.

b. Izvršilni odbori
13.)
Izvršilni odbor pokrajine tvori do pet članov in predsednik, zveznega pa 6 članov in predsednik.
Izvolijo jih skupščine posamezne organizacijske enote. Za svoje delo lahko po projektih v
okviru danih možnosti najamejo tudi zunanje strokovnjake.
Izvršilne odbore posamezne organizacijske enote izvolijo skupščine iz članov ZSVGS za
obdobje štirih let. Mandat članov Izvršilnih odborov ni omejen in se lahko tiho podaljšuje.
Odbore na zvezni ravni predlaga in izvoli skupščina na zvezni ravni.
14.)
Izvršilni odbori skrbijo za izvedbo načrtov in drugih sklepov skupščin, ter sprejemajo vse
potrebne odločitve vključno s pripravo in sprejemanjem internih aktov v obdobju med dvema
sejama skupščin.
15.)
Sklepe Izvršilnih odborov udejanjajo predsedniki ZSVGS.
16.)
Izvršilni kader, sindikalni predstavniki in druga delovna telesa so organi v pristojnosti ZIO
ZSVGS. Člane v posamezne organe izvoli ZIO ZSVGS. Pristojnosti in mandat določa Pravilnik
o namenu delovanja odborov in organov ZSVGS.

c. Predsedniki ZSVGS
17.)
Predsednik ZSVGS je predsednik vsem predsednikom organizacijskih enot ter sindikalnim
predstavnikom in hkrati predsednik zveznega izvršilnega odbora. Predsednik ZSVGS zastopa
in predstavlja vse organizacijske enote.
18.)
Predsedniki posameznih organizacijskih enot ZSVGS so hkrati predsedniki izvršilnih odborov.
Predsedniki zastopajo in predstavljajo posamezno organizacijsko enoto ZSVGS.

19.)
Predsedniki posameznih organizacijskih enot ZSVGS delujejo v okviru lastnih finančnih
sredstev in sprejetih letnih načrtov posameznih organizacijskih enot ZSVGS, drugih sklepov
skupščin in sklepov izvršilnih odborov. Za svoje delo so odgovorni Skupščinam in Izvršilnim
odborom posameznih organizacijskih enot.
Izvršilni odbori posameznih organizacijskih enot lahko zadržijo izvršitev odločitev
predsednikov, če izvršitev odločitve ni v skladu z letnimi načrti oziroma veljavnimi sklepi
organov ZSVGS.
20.)
Predsedniki posameznih organizacijskih enot morajo pridobiti sklepe izvršilnih odborov za
prevzem vsake večje obveznosti ZSVGS.

d. Nadzorni odbori
21.)
Nadzorni odbori posameznih organizacijskih enot PNO ZSVGS so tričlanski organi in jih
izvolijo skupščine iz članov ZSVGS posameznih organizacijskih enot. Mandat članov
Nadzornih odborov posameznih organizacijskih enot ni omejen.
Nadzorni odbor ZNO ZSVGS na zvezni ravni izvoli skupščina. Mandat članov Nadzornega
odbora na zvezni ravni je omejen na štiri leta in se lahko tiho podaljšuje.
22.)
Nadzorni odbori so kontrolni organi, ki so dolžni spremljati zakonitost delovanja posamezne
organizacijske enote ZSVGS in podati poročila skupščinam.

e. Regijska koordinacija
23.)
Regijsko koordinacijo RK sestavljajo predsedniki območnih enot. Sestajajo se po potrebi in
imajo informacijsko-usklajevalne naloge na nivoju regij.

f. Častno razsodišče
24.)
Častno razsodišče je tri članski organ na nivoju zveze in ga po potrebi imenuje, izvoli in
prekliče ZIO ZSVGS iz članov ZSVGS. Mandat članov Častnega razsodišča je začasen in
namenjen za določeni primer.
25.)
Častno razsodišče vodi disciplinske postopke na osnovi Poslovnika ČR in Pravilnika o
disciplinskih postopkih ter sprejema sklepe na prvi stopnji.

g. Sindikalni predstavnik
26.)
Sindikalni predstavnik je hkrati predsednik enote članov, ki so lahko vpisani tudi v katerekoli
druge območne enote v ZSVGS, pri tem pa izkazujejo interes po posebnem oziroma
profiliranem združevanju kot so lahko različne sekcije po zvrsteh glasbe, spolu, letnicah in
druge pripadnosti.
O kandidaturi za sindikalnega predstavnika se na podlagi razpisa ali pisnega predloga s strani
članov ZSVGS odloča ter o tem sprejme sklep na naslednji redni ali izredni seji zvezne
skupščine ZSVGS.
Enota katero vodi Sindikalni predstavnik nima statusa pravne osebe in je v celoti podvržena
aktom ZSVGS.

V. Materialno poslovanje ZSVGS
27.)
Viri materialnih sredstev ZSVGS so:
• pristopnina
• letni prispevki članstva,
• donacije,
• drugi viri.
28.)
O posameznih izdatkih iz okvira pridobljenih sredstev odločajo predsedniki posameznih
organizacijskih enot ZSVGS, večja nenačrtovana sredstva pa le na osnovi sklepov Izvršilnih
odborov.

29.)
Nadzor nad poslovanjem posamezne organizacijske enote ZSVGS opravljajo nadzorni odbori
in skupščine posameznih organizacijskih enot.

VI. Prenehanje delovanja ZSVGS
30.)
ZSVGS posamezne organizacijske enote preneha s svojim delovanjem po sklepu skupščine, ki
mora tako odločitev sprejeti z večino glasov vseh svojih članov.
Skupščine v sklepu iz prejšnjega odstavka tudi odločijo o delitvi premoženja posamezne
organizacijske enote ZSVGS.
VII. Javnost dela ZSVGS
31.)
Delo ZSVGS je javno, za kar skrbijo in so odgovorni predsedniki ZSVGS.

VIII. Tolmačenje statuta in aktov ZSVGS
32.)
Ta statut, poslovnike in akte ZSVGS tolmači Komisija za tolmačenje pravnih aktov pri
zveznem IO ZSVGS.

VIII. Sprememba uradnega naslova ZSVGS
33.)
Za spremembo uradnega naslova ZSVGS ni potreben sklep skupščine.

Predsednik ZSVGS
Dušan Zore

