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V mandatnem obdobju 2014–2018 je Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ (KSVP 

SVIZ) delovala v sestavi Igor Jeram, Janez Galzinja, Jelka Žugelj, Janez Virtič in Stanko Vorih, 

nadomestni članici komisije pa sta bili Andreja Škorjanc Gril in Andreja Grom. Na konstitutivni 

seji sem bil za predsednika komisije soglasno potrjen Stanko Vorih, za tajnika komisije je bil 

imenovan strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve Tone Seliškar. Sprejeli smo tudi 

Poslovnik o delu komisije KSVP SVIZ Slovenije. Članice in člani komisije smo se nadaljnjih sej v 

mandatnem obdobju udeleževali v polni sestavi, bili konstruktivni in odločali v skladu s Statutom 

SVIZ Slovenije.  

 

Komisija je v obdobju 2014–2018 prejela v obravnavo dva predloga za spremembo Statuta SVIZ 

Slovenije: prvi se je nanašal na spremembo višine članarine in delitveno razmerje, o čemer lahko 

odločajo delegatke in delegati na kongresu sindikata, drugi predlog pa na določitev obdobja 

sklica kongresa SVIZ. Prejeli smo dva ugovora na delo sindikalnega zaupnika (ugotovitve so bile 

neutemeljene) in en ugovor na postopek volitev sindikalnega zaupnika v zavodu, v primeru 

katerega smo predlagali ponovitev volitev v skladu s Statutom SVIZ in Pravilnikom o volitvah.  

 

Vsako posamezno leto v mandatnem obdobju smo prejeli precej ugovorov k zavrnjenim 

prošnjam za štipendije in za subvencionirano izobraževanje za članice in člane SVIZ. Zmeraj smo 

ugotovili, da sta komisiji za dodelitev štipendij in podelitev subvencij svoje delo opravili dobro – 

štipendije in subvencije so dobili tisti kandidati, ki so zbrali več točk v skladu z merili, določenimi 

z ustreznim pravilnikom. KSVP je predlagala spremembo Pravilnika o štipendiranju. Smatra, da so 

kriteriji neusklajeni, in sicer da sta premalo poudarjena pomen dobe članstva in učni uspeh 

kandidata, prevlada pa socialni status. Komisija meni tudi, da bi morali pridobiti povratne 

informacije o uspešnosti  izbranih štipendistov v času, ko le-ti prejemajo štipendijo. 

 

Na pobudo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije je komisija predlagala dopolnitev Pravilnika o 

plačilih za delo v organih SVIZ in podala svoje mnenje. Na predlog člana KSVP smo predlagali 

spremembo Pravilnika o priznanjih SVIZ Slovenije in le-to utemeljili. 

 

Komisija si mora prizadevati za to, da temeljito pregleda vsako posamezno zadevo, ki jo prejme v 

obravnavo, da jo odgovorno preuči s konsenzom vseh članic in članov komisije ter v skladu s 

pravilniki in Statutom SVIZ Slovenije. To pripomore k zaupanju članstva in dobrem ugledu SVIZ-a.  

 

V mandatnem obdobju 2014–2018 se je Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe srečala na 

enajstih sejah, na katerih smo obravnavali pritožbe in predloge članstva. Ob tem smo sodelovali z 

izvršilnim in glavnim odborom SVIZ, z nadzornim odborom, komisijo za štipendiranje in komisijo 

za podelitev subvencij za izobraževanje. Komisija je presojala skrbno, odločali smo v skladu s 

pravili in statutom sindikata. Sej smo se zmeraj udeležili v polni sestavi, sklepi so bili sprejeti s 

potrditvijo vseh članic in članov. Na sejah je bil vsakokrat navzoč strokovni sodelavec GO za 

pravne zadeve SVIZ Tone Seliškar, sodelovanje je bilo odlično. V zadnjih štirih letih je bilo sej 

Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ v primerjavi s preteklim obdobjem manj, kar 

pomeni, da je bilo manj tudi pritožb. To kaže, da vsi odbori in komisije SVIZ delujejo dobro in 



usklajeno ter da je sindikat dobro organiziran. Hkrati pa smo bili primorani veliko več dela vložiti 

v izboljšanje položaja vzgoje in izobraževanja ter vseh zaposlenih na teh področjih, za kar si bomo 

morali odločno prizadevati tudi v naslednjem mandatu. 

 

 


