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PREDLOG KANDIDATURE  
ZA IZVOLITEV V ORGANE SINDIKATA OBMOČNEGA ODBORA1 

(Kandidatura se skupaj s soglasjem kandidata v predvidenem roku posreduje kandidacijsko-volilni komisiji sindikata 
območnega odbora) 

 

Podpisani/a  _____________________________________________, sindikalni zaupnik/-ica SVIZ 

Slovenije v zavodu _______________________________________________________________, 

ALI 

sindikat zavoda____________________________________________________, na podlagi 

sklepa zbora članov oz. izvršilnega odbora sindikata zavoda  (sklep v prilogi) 

 

predlagam(o) 

 

člana (ime in priimek)________________________________________________, zaposlenega v 

_________________________________________________ kot kandidata za (ustrezno obkroži): 

a) predsednika območnega odbora**    

b) člana predsedstva območnega odbora (če obstaja)   

c) predsednika sindikalne konference območnega odbora  (če obstaja, dopolnite katere) 

_____________________________________________           

d) člana predsedstva sindikalne konference območnega odbora  (če obstaja, dopolnite katere) 

_____________________________________________ 

e) člana nadzornega odbora območnega odbora*  

 

 

Kraj:________________ 

Datum:_____________ 

Podpis predlagatelja: ______________________ 

     žig 
 
 
Opombe: 
1.      Upoštevajte pravila pristojnega območnega odbora 
- Član sindikata je lahko voljen v organe sindikata šele po 3 mesecih članstva, če redno plačuje članarino. Za člana predsedstva 

in predsednika OO ter predsednika in člana predsedstva sindikalnih konferenc OO lahko kandidirajo le sindikalni zaupniki 
območja. 

- *Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata, razen sindikalnega zaupnika. Člani le-teh 
praviloma ne morejo biti v vodstvih političnih strank in vodilni delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik 
direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja). Ni nujno, da je kandidat sindikalni zaupnik (lahko je zgolj član). 

- ** Na te funkcije ne more biti izvoljen član, ki je funkcionar politične stranke na lokalni ali državni ravni.    
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SOGLASJE  
H KANDIDATURI ZA IZVOLITEV V ORGANE SVIZ NA RAVNI OBMOČJA   

(soglasje posreduje predlagatelj skupaj s kandidaturo v predpisanem roku kandidacijsko-volilni komisiji območnega 

odbora) 
 

 

Podpisani/a  _____________________________________________ član/ica SVIZ Slovenije, 

zaposlen/-a v zavodu _________________________________________________________ 

Sindikalni zaupnik/-ica (obkroži):   DA  NE* 

 

soglašam s kandidaturo za organe na ravni pristojnega območnega odbora SVIZ (obkroži):  

a) predsednika območnega odbora**    

b) člana predsedstva območnega odbora (če obstaja)   

c) predsednika sindikalne konference območnega odbora  (če obstaja, dopolnite katere) 

_____________________________________________           

d) člana predsedstva sindikalne konference območnega odbora  (če obstaja, dopolnite katere) 

_____________________________________________ 

e) člana nadzornega odbora območnega odbora*  

 

 

Kraj:________________ 

Datum:_____________ 

 

     Podpis kandidata/kandidatke: ______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opombe:  
- Član sindikata je lahko voljen v organe sindikata šele po 3 mesecih članstva, če redno plačuje članarino. Za člana predsedstva 

in predsednika OO ter predsednika in člana predsedstva sindikalnih konferenc OO lahko kandidirajo le sindikalni zaupniki 
območja. 

- *Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata, razen sindikalnega zaupnika. Člani le-teh 
praviloma ne morejo biti v vodstvih političnih strank in vodilni delavci v zavodih (direktor, pomočnik oziroma namestnik 
direktorja, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja). Ni nujno, da je kandidat sindikalni zaupnik (lahko je zgolj član). 

- ** Na te funkcije ne more biti izvoljen član, ki je funkcionar politične stranke na lokalni ali državni ravni.    


