SVIZ SLOVENIJE
s poudarkom na nalogah
in vlogi sindikalnih
zaupnic in zaupnikov

SVIZ je samostojna, demokratična in nestrankarska
interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji,
izobraževanju, znanosti in kulturi prostovoljno
vključujejo:
• da bi na organiziran način izražali in uresničevali
svoje interese,
• da bi varovali svoj ekonomski in socialni položaj,
• da bi zaščitili pravice zaposlenih in članov
sindikata,
• da bi izražali stališča in se samostojno
opredeljevali do družbenega dogajanja v državi in
v svetu,
• da bi uveljavili vlogo in pomen izobraževanja,
znanosti ter kulture kot temeljnih stebrov uspešne
prihodnosti naše države,
• bi vplivali na oblikovanje politike v izobraževanju,
znanosti in kulturi.

Organiziranost (9. – 10. člen)
Sindikat je organiziran na ravni:
• zavoda oziroma druge organizacije,
• območja,
• (pokrajine),
• države.

27 OBMOČNIH
ODBOROV

Združuje

34.404
članic in članov.

Več kot 800
SINDIKATOV
ZAVODOV

SVIZ je vključen v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja.

SVIZ
• sodeluje v parlamentarnih odborih;
• je od 1993 ustanovni član Izobraževalne internacionale (EI);
• sodeluje z Evropskim sindikalnim odborom za izobraževanje (ETUCE), z ILO in Unescom;
• je ustanovni član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS)
• od junija 2011 je član Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians FIM)

Od 2006

SINDIKAT
VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN
KULTURE
SLOVENIJE

SINDIKAT
DELAVCEV V
PRAVOSODJU
SLOVENIJE

Združuje več kot 71
tisoč članov oz. več
kot 80% vseh
sindikalno
organiziranih javnih
uslužbencev

Organi sindikata

(10. člen)

Organi sindikata so:
• kongres,
• glavni odbor,
• predsednik glavnega odbora,
• komisija za statutarna vprašanja in pritožbe,
• nadzorni odbori na vseh ravneh organiziranosti,
• izvršilni odbor,

• glavni tajnik,
• zbor sindikalne konference,
• predsedstvo sindikalne konference,
• zbor pokrajinskega odbora,
• predsednik pokrajinskega odbora,

• zbor območnega odbora,
• predsednik območnega odbora,
• zbor sindikata zavoda,
• sindikalni zaupnik.

SINDIKAT
ZAVODA

34.404

ČLANI
SINDIKALNA
KONFERENCA

SINDIKAT
ZAVODA

SINDIKALNI
ZAUPNIK
Glavnega
odbora
SVIZ

STROKOVNA
SLUŽBA SVIZ
https://www.sviz.
si/strokovnasluzba/

OO Ljubljane
in okolice

OO Podravja
(in druga OO SV
dela Slovenije)

OBMOČNI
ODBOR

Članstvo v sindikatu (6. – 7. člen)

• Član sindikata lahko postane vsak, ki je v delovnem razmerju na področjih, opredeljenih v 5. členu statuta.
• Opredeljuje postopek vključitve in izključitve člana iz sindikata.
• Opredeljuje pravice in obveznosti člana sindikata.

Pravice in obveznosti člana (8. člen)
• sodeluje pri oblikovanju stališč, predlogov in zahtev sindikata na vseh ravneh
organiziranosti,
• neposredno uveljavlja sindikalna stališča in zahteve v svojem okolju,
• ima pravico do solidarnostne in finančne pomoči, če je zdravstveno ali socialno
ogrožen, v skladu s Pravilnikom o solidarnostnih in finančnih pomočeh, po 3 mesecih
članstva

• ima pravico do brezplačne pravne pomoči in brezplačnega pravnega zastopanja, v
skladu s Pravilnikom o pravni pomoči, po 3 mesecih članstva
• pridobi pravico do zahteve sindikata po višji jubilejni nagradi in višji solidarnostni
pomoči pri delodajalcu, po 3 mesecih članstva
• se izobražuje in usposablja za sindikalno delo,

• voli člane v organe sindikata in je lahko izvoljen, po 3 mesecih članstva
• ima pravico do uporabe počitniških stanovanj, v skladu s Pravilnikom o najemu,
vzdrževanju in najemnini počitniških stanovanj v lasti SVIZ Slovenije,
• uveljavlja druge pravice in ugodnosti,

• plačuje sindikalno članarino v skladu s Pravilnikom o članarini.

Sindikalni zaupnik

(11. člen)

• zastopa, predstavlja in ščiti interese članstva,

• sklicuje sestanke zbora sindikata v zavodu ali delu zavoda najmanj dvakrat na leto,
• sodeluje v postopkih uveljavljanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev iz
delovnih razmerij in poda mnenje sindikata,
• na zahtevo delavca ali z njegovo privolitvijo zastopa delavca pred organi v zavodu, ki
odločajo o njegovi odgovornosti, ugovoru ali pravicah,
• sodeluje v delu organov zavoda, ko gre za uresničevanje specifičnih interesov članov,
• spremlja uresničevanje določil zakonov, kolektivnih pogodb in drugih aktov v zavodu,
• vodi aktivnosti, povezane s pripravo in organiziranjem stavke,

• sodeluje v organih sindikata območja, pokrajine in države,
• vodi evidenco članstva in plačevanja članarine ter sproti sporoča spremembe
tajništvu sindikata,
• se izobražuje.

SINDIKALNI
ZAUPNIK

ČLANSTVO

Sindikat zavoda

(12. člen)

• Sindikat zavoda je pravna oseba. Sindikat zavoda sprejme pravila sindikata zavoda.
• V sindikatu zavoda se lahko izvoli najmanj tričlanski izvršilni odbor.
• Naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obravnava predloge aktov, ki se sprejemajo na ravni zavoda, in daje mnenja,
z glasovanjem odloča o stavki in drugih oblikah protesta,
obravnava in sklepa o pobudah in predlogih članov sindikata zavoda in organov SVIZ,
uveljavlja pravico do skupnega posvetovanja po kolektivni pogodbi dejavnosti,
spremlja in nadzoruje izvajanje zakonov in kolektivnih pogodb,
lahko obravnava pritožbe o uveljavljanju pravic članov iz delovnega razmerja,
sprejema poročila sindikalnega zaupnika, nadzornega odbora in izvršilnega odbora ter sprejema
smernice za njihovo delo,
lahko predlaga kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavodov,
ČLAN
predlaga kandidate za člane organov na ravni območja in države,
ČLAN
ČLAN
predlaga ukrepe za varno delo in humanizacijo delovnega okolja,
ČLAN
organizira kulturne, športne in druge dejavnosti, ki so v interesu članstva
ČLAN
SINDIKALNI
odloča o pravicah in dolžnostih članov SVIZ
ZAUPNIK
ČLAN

Območni odbor

(13. člen)

• Povezovanje sindikatov zavodov na geografsko povezanem območju.
• Najvišji organ na ravni območnega odbora je zbor območnega odbora, ki
ga sestavljajo sindikalni zaupniki posameznih sindikatov zavodov,
vključenih v območni odbor.

• Zbor območnega odbora izmed sebe izvoli predsednika območnega odbora. (zbor lahko izvoli tudi predsedstvo območnega odbora, podpredsednika
območnega odbora, sprejme pravila) – zastopa pobude, predloge, stališča
zbora OO v organih sindikata.
• Naloge:
• glavnemu odboru predlaga ukrepe in vodi akcije na območju,
• članom OO nudi solidarnostno in finančno pomoč, brezplačno pravno pomoč,
• zagotavlja varstvo pravic po KP in zakonih.
SINDIKALNI
ZAUPNIKI
visoko
šolstvo

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
raziskovalni
zavodi

OBMOČNI
ODBOR

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
OŠ
SINDIKALNI
ZAUPNIKI
OŠPP in
zavodi

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
kultura
SINDIKALNI
ZAUPNIKI
SŠ in DD

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
GŠ

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
vrtci

Predsedstvo
sindikalne
konference

Sindikalne konference (18. člen)
108
SINDIKALNI
ZAUPNIKI
VRTCI

490
SINDIKALNI
ZAUPNIKI
OŠ in GŠ

45

ZBOR
SINDIKALNE
KONFERENCE

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
KULTURA

40
45
SINDIKALNI
ZAUPNIKI
OŠPP in
zavodi

140

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
VŠZ

SINDIKALNI
ZAUPNIKI
SŠ in DD

V sindikatu delujejo:
• sindikalna konferenca predšolske vzgoje,
• sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih,
• sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami,
• sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov,
• sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti,
• sindikalna konferenca kulturnih organizacij.
• Zbor sindikalne konference sestavljajo vsi sindikalni zaupniki, izvoljeni v dejavnosti, ki jo pokriva sindikalna konferenca.

• Sindikalna konferenca izvoli izmed članov zbora sindikalne konference predsednika in štiri
ali šest članov predsedstva.

Sekcije (20. člen)
• V sindikatu delujejo sekcije.
• V sekcijo se lahko povežejo člani sindikata, ki so vključeni v sindikate zavodov s področja delovanja vsaj treh sindikalnih konferenc oziroma so v pristojnosti vsaj treh ministrstev.
• Sekcija se ustanovi s sklepom GO SVIZ.
• Sekcija obravnava in uveljavlja specifične interese članov in skupna
vprašanja, vezane na njihov delovnopravni položaj, ter daje pobude in predloge organom SVIZ.
• V sekciji se ustanovi koordinacijski odbor sekcije.

ATRD

ŠOLSKIH
KNJIŽNIČARJEV

SVETOVALNIH
DELAVCEV

?
☺☺☺

Aktivi, delovne skupine (17. člen)
• Aktive, delovne skupine, komisije imenuje GO SVIZ po potrebi.
• Aktiv se ustanovi za razreševanje strokovnih in organizacijskih vprašanj,
omejenih na ožje področje delovanja posamezne sindikalne konference.
• Merila za ustanovitev in delovanje določi GO SVIZ.

Aktiv mladih
raziskovalcev – v
nastajanju

Aktiv socialnovarstvenih
zavodov
Odbor za enakost
https://www.sviz.si/odb
or-za-enakost/

Aktiv mobilnih
učiteljev za DSP
– v nastajanju

?
☺☺☺

Kongres (16. člen)
Najvišji organ sindikata, sestane se najpozneje vsaka štiri leta, sestavljajo ga delegati
območnih odborov.

Glavni odbor (17. člen)
• Najvišji organ sindikata med dvema kongresoma.
• Člani glavnega odbora: predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik (dodatni člani območnih odborov, dodatna
člana iz SKVŠZ).
• Predsednik glavnega odbora: izvoljen z večino glasov vseh članov glavnega odbora
izmed predsednikov sindikalnih konferenc za mandatno obdobje štirih let.

Izvršilni odbor (21. člen)
• Izvršilni odbor ima sedem članov in ga sestavljajo predsedniki sindikalnih konferenc in glavni tajnik.

• Naloge – glej 21. člen statuta

KSVP (24. člen)
• Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe:
• razlaga določila tega statuta,
• ocenjuje usklajenost splošnih aktov sindikata s tem statutom,
• ocenjuje usklajenost posamičnih aktov organov sindikata s statutom in drugimi
splošnimi akti sindikata,
• odloča o izključitvi člana iz sindikata,
• odloča o zahtevah za varstvo pravic zaposlenih v sindikatu,
• odloča o pritožbah članov.

• Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe sestavljajo predsednik, štirje
člani in dva namestnika članov.

Nadzorni odbor SVIZ (25. člen)
• Nadzorni odbor SVIZ ima predsednika, dva člana in dva namestnika.
• Naloge nadzornega odbora:
• nadzoruje finančno-materialno poslovanje sindikata in njegovih organov na vseh
ravneh organiziranosti,
• nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,
• o svojih ugotovitvah poroča skupščini,
• o svojih ugotovitvah poroča glavnemu odboru najmanj enkrat na leto pri obravnavi
finančnega poročila za preteklo koledarsko leto,
• ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic glavnega ali območnega odbora,
• predlaga glavnemu odboru sklic kongresa.

• Smiselna uporaba teh določb za delovanje nadzornega odbora območnega
odbora in nadzornega odbora sindikata zavoda.
• Nezdružljivost s članstvom v drugih organih sindikata, razen s funkcijo
sindikalnega zaupnika v zavodu.

Želim vam uspešno
sindikalno delo!

