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Ljubljana, marec 2018 

 
NAVODILA 

za volitve sindikalnih zaupnikov in zaupnic SVIZ Slovenije 
 
 
 
GO SVIZ Slovenije je na svoji 24. seji, dne 26. in 27. 3. 2018, sprejel sledeče sklepe: 
 
 

1. Rok za izvedbo volitev za sindikalnega zaupnika, izvršilni odbor sindikata zavoda in 

nadzorni odbor sindikata zavoda je v aprilu in maju 2018. 

 
2. Mandat sindikalnega zaupnika, izvršilnega odbora sindikata zavoda in nadzornega 

odbora sindikata zavoda, izvoljenih za mandatno obdobje 2014-2018, poteče 31. 
5. 2018.   

 
3. Vsem sindikalnim zaupnikom, izvršilnim odborom sindikata zavoda in nadzornim 

odborom sindikata zavoda, ki bodo izvoljeni v aprilu in maju 2018, prične teči nov 
mandat od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022. 

 
V primeru, da bodo sindikalni zaupniki, izvršilni odbor in nadzorni odbor sindikata 
zavoda izvoljeni po 1. 6. 2018, jim začne teči mandat z dnem izvolitve in traja do 31. 5. 
2022. V času od 1. junija letos do volilnega zbora je sindikat zavoda brez sindikalnega 
zaupnika, zato mora vsaj na dan izteka mandata (31. 5. 2018) zbor članov ali izvršilni 
odbor sprejeti sklep, kdo začasno vodi sindikat zavoda. 
 
Naloge ob tokratnih volitvah sindikalnega zaupnika: 

 
I. Aktualni sindikalni zaupnik skliče izvršilni odbor (če ga zavod ima), sicer skliče zbor 

sindikata zavoda. 
 

II. Naloge izvršilnega odbora sindikata zavoda ali zbora sindikata zavoda1 (v kolikor ni 
izvršilnega odbora): 

 
1. Določi datum volitev, način volitev (praviloma tajno, izjemoma javno) in kraj 

volitev. 
 

2. Imenuje kandidacijsko–volilno komisijo sindikata zavoda. Ta ima najmanj tri 
člane (lahko imenujete tudi 2 nadomestna člana). Kandidat za funkcijo 

                                            

1 Zbor sindikata zavoda mora biti sklepčen. Zbor je sklepčen, ko je na zboru prisotnih več kot polovica vseh članov zbora sindikata 

zavoda. 
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sindikalnega zaupnika, izvršilni odbor sindikata zavoda in nadzorni odbor  
sindikata zavoda ne more biti član volilne komisije in ne more voditi volilnega 
zbora sindikata zavoda na dan volitev. 
 

3. Pozove člane sindikata zavoda, da predlagajo kandidate za sindikalnega 
zaupnika, člane nadzornega odbora sindikata zavoda in člane izvršilnega 
odbora sindikata zavoda (če ga bodo imeli). Predlagatelji morajo k vsaki 
kandidaturi priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata. Kandidati za 
sindikalnega zaupnika lahko priložijo tudi program dela za novo mandatno 
obdobje (ni obvezujoč). 
 

4. Določi rok za vlaganje kandidatur, ki naj se izteče praviloma najkasneje 10 dni 
pred izvedbo volitev. Kandidature sprejema kandidacijsko–volilna komisija, ki 
vodi in izpelje vse postopke volitev v skladu s Pravilnikom o volitvah. 

 
5. Volitve so veljavne, če glasuje več kot polovica članov volilnega telesa. Izvoljen 

je kandidat, ki je dobil večino glasov navzočih članov volilnega telesa. 

 
6. Zapisnik o izvolitvi sindikalnega zaupnika je treba poslati na GO SVIZ, 

Oražnova 3, 1000 Ljubljana najkasneje do 1. 6. 2018. Predlagamo, da kopijo 
zapisnika posredujete tudi matičnemu območnemu odboru SVIZ. 

 
 

III. Sindikati zavodov oz. sindikalni zaupniki območnega odbora lahko predlagajo: 

 kandidate za predsednika območnega odbora (izmed sindikalnih zaupnikov 
območnega odbora),  

 kandidate za člane nadzornega odbora (NO) območnega odbora (OO) (izmed 
članov sindikata zavoda - opozorilo: člani NO OO ne morejo biti istočasno člani 
drugih organov v zavodu ali na OO),  

 kandidate za predsednika in člane predsedstva sindikalne konference (izmed 
sindikalnih zaupnikov iz področja delovanja sindikalne konference – 
predlagatelj je lahko le sindikat zavoda oz. sindikalni zaupnik iz področja 
delovanja konference) 

 
 
Tajništvo SVIZ Slovenije 

 
Priloge: 
 

 Pravilnik o volitvah2 

 Zapisnik o izvolitvi sindikalnega zaupnika SVIZ Slovenije 

 Obvestilo sindikata delodajalcu o izvolitvi sindikalnega zaupnika SVIZ Slovenije 

 Soglasje h kandidaturi 

                                            

2 Pravilnik o volitvah najdete v Rokovniku SVIZ za letošnje leto in tudi na spletni strani 
http://www.sviz.si/Predpisi_SVIZ_interni/media/Pravilnik%20o%20volitvah%20verzija%20NOVEMBER2011.pdf 

http://www.sviz.si/Predpisi_SVIZ_interni/media/Pravilnik%20o%20volitvah%20verzija%20NOVEMBER2011.pdf

