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PRAVILA  
O NOTRANJI ORGANIZIRANOSTI IN NAČINU DELOVANJA  

SVIZ OBMOČNEGA ODBORA LJUBLJANE IN OKOLICE 
 
 

I. Temeljne določbe 
 

1. člen 
 
S temi pravili se v skladu s Statutom SVIZ Slovenije določa podrobnejša organiziranost in 
način delovanja območnega odbora Ljubljane in okolice (v nadaljevanju OO). 
 

2. člen 
 
OO so s sklepi ustanovili sindikati zavodov ljubljanskih občin ter občin Logatec, Vrhnika, 
Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Ribnica in Kočevje dne 20. maja 1991. 
 

3. člen 
 
OO je teritorialna oblika organiziranega delovanja članov SVIZ, ki ima v skladu s Statutom 
SVIZ Slovenije lastno vsebinsko, akcijsko in koordinacijsko vlogo pri aktivnostih sindikata na 
območju. 
 
 

II. Naloge in pristojnosti 
 

4. člen 
 
OO samostojno: 

- spremlja izvajanje kolektivnih pogodb na svojem območju, 
- glavnemu odboru predlaga ukrepe in vodi akcije na svojem območju, 
- članom na svojem območju v skladu s Statutom SVIZ Slovenije in Pravilnikom o 

solidarnostnih in finančnih pomočeh nudi solidarnostno in finančno pomoč, 
- članom na svojem območju v skladu s Statutom SVIZ Slovenije in Pravilnikom o pravni 

pomoči zagotavlja brezplačno pravno pomoč in brezplačno pravno zastopanje pred 
organi v zavodu in pred sodišči,  

- zagotavlja varstvo pravic po kolektivnih pogodbah in zakonih, 
- izvaja druge naloge v skladu s Statutom SVIZ Slovenije in sprejetim programom dela 

OO. 
 
 

III. Notranja organiziranost  območnega odbora  
 

5. člen 
 
V okviru območnega odbora delujejo: 

- zbor OO, 
- predsedstvo OO,  
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- predsednik OO, 
- podpredsednik OO, če je na predlog predsednika OO izvoljen s strani zbora OO,  
- sindikalne konference OO, 
- nadzorni odbor OO, 
- sekretar OO, 
- tajništvo OO. 

 
Člani zbora OO, predsedstva OO, sindikalnih konferenc OO, podpredsednik OO in predsednik 
OO so lahko le sindikalni zaupniki. 
 
Mandat članov zbora OO, predsedstva OO, predsednika OO, podpredsednika OO, sindikalnih 
konferenc OO, nadzornega odbora OO in sekretarja OO traja praviloma štiri leta. Število 
mandatov ni omejeno.  
 

6. člen 
 
Zbor OO je najvišji organ območne organiziranosti. Sestavljajo ga vsi sindikalni zaupniki 
sindikatov zavodov, vključenih v OO. 
 
Zbor OO: 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje Pravila o notranji organiziranosti in načinu 
delovanja SVIZ Območnega odbora Ljubljane in okolice, 

- v skladu s predhodno izraženo voljo sindikatov zavodov OO odloča o prenehanju, 
združitvi ali razdružitvi OO, 

- sprejema program dela OO, 
- lahko spremeni, dopolni ali razveljavi posamezne odločitve organov ali teles OO, 
- izvoli predsednika OO, 
- izvoli podpredsednika OO, če predsednik OO tako predlaga,  
- izvoli predsedstvo OO, za katerega predlagajo kandidate sindikalne konference OO in 

sindikati zavodov OO, ki se ne povezujejo v sindikalne konference OO, 
- izvoli nadzorni odbor OO, 
- lahko na podlagi predhodno opravljenih volitev imenuje sekretarja OO ter določi 

njegov mandat ,  
- v skladu s ključem, ki ga določi predsedstvo OO, izvoli člane glavnega odbora in 

delegate za kongres, 
- na podlagi predloga predsedstva OO, sindikalne konference OO ali vsaj 10 sindikalnih 

zaupnikov OO z glasovanjem odloča o predlaganju kandidatov za glavnega tajnika, 
člane nadzornega odbora SVIZ, člane statutarne komisije ter za predsednika in člane 
predsedstva sindikalne konference SVIZ,   

- sprejema, spreminja in dopolnjuje poslovnik o delu zbora OO, 
- sprejema druge za delovanje OO pomembne sklepe in odločitve. 

 
Sestanke zbora OO sklicuje in vodi predsednik OO. Zbor OO se sklicuje po potrebi, obvezno 
pa se skliče vsaka štiri leta in oceni delo v preteklem mandatu. Zbor OO se mora sklicati tudi 
na predlog predsedstva OO ali ene desetine sindikalnih zaupnikov OO. Če predsednik OO ne 
skliče zbora OO v roku 30 dni od prejetja predloga, lahko zbor OO skliče predlagatelj sam.  
 
Gradivo za seje zbora OO, drugih organov in teles OO se praviloma posreduje najmanj 7 dni 
pred sejo.  



3 

 
7. člen 

 
Predsedstvo OO kot telo OO v času med dvema zboroma OO sprejema vse za delovanje OO 
pomembne odločitve, če te ne sodijo v izrecno pristojnost zbora ali predsednika OO.  
 
Predsedstvo OO po potrebi deluje tudi kot posvetovalno telo predsednika OO. 
 
Predsedstvo OO sklepe in odločitve sprejema z glasovanjem. Vsak član predsedstva OO ima 
en glas. 
 
Predsedstvo: 

- določa način izvajanja sklepov zbora OO, 
- skrbi za usklajeno delovanje sindikalnih konferenc OO, 
- ocenjuje uresničevanje nalog sindikalnih konferenc OO, 
- predlaga sklic zbora območnega odbora, sindikalne konference OO ali sindikata 

zavoda, 
- v skladu s finančnimi zmožnostmi lahko sprejme pravilnik o solidarnostnih in 

finančnih pomočeh OO, če je ta za člane OO bolj ugoden od splošnega pravilnika o 
solidarnostnih in finančnih pomočeh SVIZ Slovenije, 

- v skladu s finančnimi zmožnostmi lahko sprejme Pravilnik o pravni pomoči OO, če  je 
ta za člane OO bolj ugoden od splošnega pravilnika o pravni pomoči SVIZ Slovenije, 

- obravnava pobude in predloge sindikatov zavodov, 
- po potrebi imenuje stalna in občasna delovna telesa, 
- sprejema finančni načrt in pregleda zaključni račun, 
- sodeluje z glavnim odborom SVIZ Slovenije in mu podaja predloge in pobude, 
- na način, ki odraža število članstva po sindikalnih konferencah SVIZ, sprejme ključ za 

izvolitev članov OO za člane glavnega odbora in delegate kongresa, 
- sprejme sklep o potrebnem številu članstva za ustanovitev sindikalne konference OO,  
- lahko predlaga sindikatu zavoda, da zaradi neaktivnosti zamenja svojega zaupnika, 
- sprejema, spreminja in dopolnjuje poslovnik o delu predsedstva OO, 
- odloča o načinu zagotavljanja strokovnih, administrativno tehničnih in drugih opravil 

za potrebe OO, 
- na pobudo sekretarja ali predsednika OO odloča o upravičenosti člana do pravne 

pomoči in zastopanja s strani OO, 
- odloča o dodeljevanju solidarnostnih in finančnih pomoči s strani OO, 
- sprejema sklepe o izbiri kreditojemalcev in prosilcev za subvencije na OO, 
- odloča o dodeljevanju počitniških kapacitet, 
- sprejema druge pomembne sklepe in odločitve ter opravlja druge naloge po 

usmeritvah zbora OO. 
 
Sestanke predsedstva OO sklicuje in vodi predsednik OO na lastno pobudo ali na pobudo vsaj 
ene tretjine članov predsedstva OO. Sestanki predsedstva se sklicujejo praviloma enkrat 
mesečno. Če predsednik OO ne skliče sestanka predsedstva OO v roku 15  dni od prejetja 
predloga, lahko predsedstvo OO skličejo predlagatelji  sami. 
 
Predsedstvo OO sestavljajo: 

- predsednik OO 
- podpredsednik OO, če je na predlog predsednika OO izvoljen s strani zbora OO,  
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- predsedniki sindikalnih konferenc OO, 
- predstavniki sindikalnih konferenc OO,  
- predstavniki sindikatov zavodov, ki se ne vključujejo v sindikalne konference OO, 
- sekretar OO. 

 
Sindikalne konference OO na vsakih 1.000 članov zboru OO v izvolitev za člana predsedstva 
OO predlagajo enega predstavnika sindikalne konference OO. Na prvih 1000 članov 
sindikalne konference OO predlagajo predsednika sindikalne konference OO, ostale 
predstavnike pa sindikalne konference OO predlagajo na podlagi predhodnega glasovanja 
članov konference OO. Sindikalna konferenca ima za člana predsedstva pravico predlagati 
predsednika svoje sindikalne konference ne glede na število članstva.  
 
Sindikati zavodov dejavnosti, ki se ne vključujejo v sindikalne konference OO, na vsakih 1.000 
članov v skladu s predhodnim glasovanjem sindikalnih zaupnikov teh zavodov zboru OO v 
izvolitev predlagajo enega predstavnika za člana predsedstva OO. 
 
Sekretar je z izvolitvijo po funkciji predlagan zboru OO v izvolitev za člana predsedstva OO.  
 
Predlog za izvolitev predsedstva OO na glasovnici je enovit. Glasuje se o predlogu kot celoti. 
 

8. člen 
 
Predsednik območnega odbora: 

- sklicuje in vodi sestanke zbora OO,  
- sklicuje in vodi sestanke predsedstva OO, 
- v organih sindikata zastopa pobude, predloge in stališča zbora OO in predsedstva OO,  
- usklajuje delo sindikalnih  konferenc OO, 
- predstavlja OO v stikih z institucijami in organizacijami na ravni občine oz. občin, v 

okviru katerih deluje OO,  
- zastopa OO v pravnem prometu, 
- imenuje podpisnike transakcijskega računa, 
- skrbi za  uresničevanje sklepov zbora OO in predsedstva OO, 
- na pobudo predsedstva ali zbora OO  predlaga spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ 

Slovenije, 
- v skladu s predhodnim glasovanjem predsedstva OO sprejme sklep o potrebi po 

sklenitvi delovnega razmerja in opravi izbiro med kandidati, 
- v skladu s predhodnim glasovanjem predsedstva OO odloča o napredovanju 

zaposlenih na OO v višje plačne razrede, 
- podaja predlog izpolnjevanja delovne uspešnosti za  zaposlene na OO, 
- opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti, 
- v izvolitev zboru OO lahko predlaga kandidata za podpredsednika OO. 

 
Predsednika OO izmed sindikalnih zaupnikov OO na predlog sindikalne konference OO, 
sindikata zavoda OO  ali vsaj 10 sindikalnih zaupnikov OO izvoli zbor OO.  
 
Predsednik OO lahko za izvajanje določenih nalog iz svoje pristojnosti pooblasti člana 
predsedstva OO, podpredsednika OO ali sekretarja OO, če to ni v nasprotju z namenom 
Statuta SVIZ Slovenije. 
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9. člen 
 
V območnem odboru so ob sprejemu teh pravil ustanovljene in delujejo sindikalne 
konference: 

- predšolske vzgoje, 
- osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, 
- zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, 
- srednjih šol in dijaških domov. 

 
Naloge sindikalne konference OO: 

- aktivno vključevanje v razpravo o zakonih in podzakonskih aktih, ki urejajo področje 
dejavnosti sindikalne konference OO, 

- obravnavanje specifičnih problemov s področja dejavnosti sindikalne konference OO 
ter predlaganje ustreznih rešitev, 

- skrb za sodelovanje s sindikalnimi konferencami SVIZ Slovenije, 
- usposabljanje sindikalnih zaupnikov. 

Sklep o ustanovitvi sindikalne konference posamezne dejavnosti lahko sprejmejo sindikati 
zavodov te dejavnosti na OO. Pogoj za ustanovitev je število članstva, ki ga s sklepom določi 
predsedstvo OO. 
 
Sindikalno konferenco sestavljajo vsi sindikalni zaupniki sindikatov zavodov (člani sindikalne 
konference OO), ki se združujejo v sindikalno konferenco OO. Sindikalna konferenca OO 
izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika. Predlog kandidata za  predsednika 
in podpredsednika lahko poda vsak član sindikalne konference OO. 
 
Predsednik sindikalne konference OO: 

- v dogovoru s predsednikom OO sklicuje zbor sindikalne konference OO, 
- organizira in vodi delo sindikalne konference OO, 
- sodeluje s člani sindikalne konference OO, 
- predsedstvu OO poroča o delovanju in aktivnostih  sindikalne konference OO, 
- opravlja druge naloge v skladu s sklepi sindikalne konference OO, 
- sodeluje s predsednikom oz. predsedstvom konference na ravni SVIZ Slovenije.  

 
Sindikalna konferenca OO v skladu s ključem, ki ga določi predsedstvo OO, s predhodnim 
glasovanjem določi kandidate, ki jih nato zboru OO predlaga v izvolitev za delegate kongresa 
ter za člane glavnega odbora. Kandidate, o katerih glasuje sindikalna konferenca OO, lahko 
izmed članov sindikalne konference OO predlaga vsak član sindikalne konference OO ali 
sindikat zavoda OO iz dejavnosti konference.  
 
Sindikalna konferenca OO lahko, s predhodnim glasovanjem, v izvolitev zboru OO v 
potrebnem številu predlaga tudi kandidate za predsednika OO, člane nadzornega odbora OO 
in sekretarja OO. Kandidate, o katerih glasuje sindikalna konferenca OO, lahko predlaga vsak 
član sindikalne konference OO ali sindikat zavoda OO iz dejavnosti konference.    
 

10. člen 
 
Sindikati zavodov dejavnosti, ki se ne vključujejo v sindikalne konference OO, v skladu s 
ključem, ki ga določi predsedstvo OO, s predhodnim glasovanjem sindikalnih zaupnikov teh 
zavodov določijo kandidate, ki jih nato zboru OO predlagajo v izvolitev za delegate kongresa 
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ter za člane glavnega odbora. Kandidate, o katerih glasujejo sindikati zavodov dejavnosti, ki 
se ne vključujejo v sindikalne konference OO, lahko izmed sindikalnih zaupnikov teh zavodov 
predlaga vsak sindikalni zaupnik teh zavodov ali sindikat zavoda OO iz teh dejavnosti. 
 

11. člen 
 
OO ima tričlanski nadzorni odbor, ki izmed sebe izvoli predsednika. Članstvo v nadzornem 
odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata. 
 
Nadzorni odbor OO: 

- nadzoruje finančno materialno poslovanje območnega odbora, 
- daje pobude in predloge za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, 
- o svojih ugotovitvah poroča predsedstvu OO, 
- o rezultatih nadzora obvešča nadzorni odbor SVIZ. 

 
Nadzorni odbor OO za svoje delo odgovarja zboru OO. 
 
Člane nadzornega odbora OO na predlog sindikalne konference OO, sindikata zavoda OO ali 
vsaj 10 sindikalnih zaupnikov OO izvoli zbor OO.  
 

12. člen 
 
Sekretar območnega odbora: 

- organizira in usklajuje delo OO,  
- pripravlja gradiva in skrbi za sklic sej oz. drugih oblik dela (posveti, razgovori, okrogle 

mize, itd.) za potrebe OO,  
- skrbi za uresničevanje in izvrševanje sklepov ter dogovorov organov in teles OO, 
- nudi organizacijsko in strokovno pomoč sindikatom zavodov in sindikalnim 

zaupnikom, 
- izvaja odločitve o organizacijskih in finančnih zadevah območne organiziranosti, 
- sodeluje s tajništvom sindikata ter koordinira delo OO z glavnim odborom SVIZ 

Slovenije, 
- v skladu z odredbami pristojnih organov OO opravlja druge naloge, določene v  

Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v SVIZ Slovenije. 
 

Sekretarja OO na predlog sindikalne konference OO ali vsaj 10 sindikalnih zaupnikov OO na 
podlagi predhodno opravljenih volitev imenuje zbor OO.  
 

13. člen 
 
Opravljanje strokovnih, administrativno-tehničnih in drugih del za delovanje območnega 
odbora zagotavlja tajništvo OO. Za zaposlene v tajništvu OO veljajo splošni akti o pravicah in 
obveznostih iz delovnih razmerij, ki jih sprejema glavni odbor SVIZ Slovenije. 
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IV. Sprejemanje sklepov 
 

14. člen 
 
Sprejemanje sklepov je veljavno, če glasuje več kot polovica članov glasovalnega telesa. 
 
V primeru nesklepčnosti telesa, ki  sprejema sklepe, glasujejo vsi prisotni člani, odsotne člane 
pa se praviloma v roku treh dni po pošti pisno pozove, da glasujejo naknadno. Svoj glas na 
glasovnici, priloženi pisnemu pozivu, morajo v roku sedmih dni od datuma na žigu prejetega 
pisnega poziva oddati na pošto oziroma ga osebno dostaviti na sedež OO. Glasovnice, 
oddane ali dostavljene po tem roku, so neveljavne.   
 
 

V. Financiranje in lastnina 
 

15. člen 
 

Dejavnost OO se financira iz sindikalne članarine. Delitev in poraba sindikalne članarine se 
izvaja skladno s Statutom SVIZ Slovenije in sklepom kongresa o delitvi članarine. 
 
Območni odbor Ljubljane in okolice je lastnik poslovnih prostorov na Bobenčkovi 14 v 
Ljubljani. 
 
 

VI. Priznanja in pohvale 
 

16. člen 
 
Zbor OO lahko zaslužnim posameznikom in organizacijam podeljuje priznanja in pohvale OO. 
Predlog priznanj in pohval pripravi predsedstvo OO na pobudo sindikalne konference OO ali 
sindikata zavoda OO. 
 
 

VII. Pravna oseba 
 

17. člen 
 
Območni odbor Ljubljane in okolice je pravna oseba. Ima svoj transakcijski račun in žig. Žig je 
okrogle oblike, premera 32 mm, z naslednjo vsebino: 

- na obodu: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
- v sredini: Območni odbor Ljubljane in okolice 

 
18. člen 

 
Sedež območnega odbora je v Ljubljani, na Bobenčkovi 14. 
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VIII. Prehodne in končne določbe 
 

19. člen 
 
Usklajevanje s temi pravili v okviru OO poteka smiselno na način in v rokih, ki jih določa 34. 
člen Statuta SVIZ Slovenije. 
 

20. člen 
 
Ta pravila pričnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejetja. 
 
S sprejemom teh pravil prenehajo veljati Pravila o notranji organizaciji in načinu delovanja 
SVIZ Območnega odbora Ljubljane in okolice, sprejeta dne 7.4.2003. 
 

20.a člen 
 
Spremembe teh pravil, ki vnašajo možnost izvolitve podpredsednika OO (leto 2022), pričnejo 
veljati in se uporabljati z dnem sprejetja. 

 
21. člen 
 

Predlog za spremembo teh pravil lahko poda predsedstvo OO, sindikalna konferenca OO ali 
najmanj 10 sindikalnih zaupnikov  OO.  
 
Ta pravila razlaga predsedstvo OO. 
 
 
 
V Ljubljani, 1. 8. 2022     predsednik OO: Viktor Klampfer 


