
POROČILO NADZORNEGA ODBORA SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014–2018 

Pripravila: Erika Rozman Logar, predsednica Nadzornega odbora SVIZ 

 

V mandatnem obdobju 2014–2018 smo v Nadzornem odboru SVIZ (NO) sodelovali Sonja Mlinarič 

in Robert Brezovnik kot člana, predsednica Erika Rozman Logar ter strokovna sodelavka Nina 

Štangl. Sestali smo se štiriintridesetkrat.  

 

Naloge nadzornega odbora, da spremlja finančno-materialno poslovanje sindikata in njegovih 

organov na vseh ravneh organiziranosti, da nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa, 

da o svojih ugotovitvah poroča kongresu, da ob obravnavi finančnega poročila za vsako 

posamezno koledarsko leto z ugotovljenim najmanj enkrat na leto seznani glavni odbor 

sindikata, da ob morebitnih nepravilnostih zahteva sklic seje glavnega ali območnega odbora, 

smo ves mandat opravljali resno in zavzeto.  

 

Nadzorni odbor SVIZ je kot svojo poglavitno zadolžitev opravljal preglede finančno-materialnega 

poslovanja Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ): realizacijo in  načrt za vsako posamezno leto. Vsako 

leto smo pregledali gradivo, ki nam je bilo predloženo, ter se seznanili s posameznimi postavkami 

letnega poročila in načrta GO SVIZ. Ugotavljali smo, da je poslovanje urejeno in da bistvenih 

nepravilnosti ni. O svojih ugotovitvah smo poročali na sejah glavnega odbora in predlagali, da le-

ta potrdi letna poročila in finančne  načrte.  

 

Po razpravi o upravljanju s počitniških stanovanj, ki jih ima v lasti sindikat, na seji glavnega 

odbora leta 2017, smo se pri svojem delu osredotočili na gospodarjenje z le-temi. Na eni od 

naslednjih sej našega odbora smo glavnega tajnika SVIZ seznanili s priporočili, ki smo jih ob tem 

oblikovali: svetovali smo, naj SVIZ na leto prenovi od pet do šest stanovanj in vzpostavi sistem 

sporočanja večjih škod v stanovanjih, priporočili smo, da se upravitelju počitniških stanovanj 

zagotovi pri delu dodatno pomoč in da naj upravitelj pripravi terminski načrt prenove kapacitet. 

Tajništvu GO SVIZ, predsednicam in predsednikom območnih odborov sindikata ter sindikalnim 

zaupnicam in zaupnikom smo predlagali, naj spodbujajo skrbno ravnanje s počitniškimi 

stanovanji SVIZ. 

 

Vsako posamezno leto v mandatnem obdobju smo pripravili, dopolnjevali in usklajevali obrazce o 

finančnem poslovanju območij, na podlagi katerih je strokovni sodelavec nadzornega odbora 

Marjan Gojkovič pripravil primerjave med podatki, ki so jih posredovali območni odbori, in 

podatki, ki so bili oddani na AJPES. Ugotovili smo, da ostaja na transakcijskih računih nekaterih 

območnih odborov precej sredstev, hkrati pa so ti dodelili malo sredstev za solidarnostne in 

finančne pomoči. V skladu s tem smo predlagali, naj ta območja uravnotežijo razmerje med 

solidarnostnimi in nepovratnimi finančnimi pomočmi s sredstvi, ki so na razpolago. Glede na 

visoke stroške provizij za bančne storitve smo predlagali območnim odborom, naj svoje 

transakcijske račune prenesejo k Delavski hranilnici. Predlagali smo tudi, da naj vsa območja 

ukinejo gotovinsko poslovanje. Nadzorni odbor je ugotovil, da območni odbori porabo sredstev 

formalnopravno uredijo s sklepi svojih pristojnih organov, a je ob tem poraba sredstev 

neprimerna. 

 

Članice in člani nadzornega odbora smo se letno udeleževali seminarjev o letnem poročilu za 

sindikate, ki jih je NO SVIZ organiziral za članice in člane nadzornih odborov z območij SVIZ  ter 



predsednice in predsednike območnih odborov. Pripravili smo tudi posvet s predsednicami in 

predsedniki območij ter glavnim tajnikom, na katerem smo si izmenjali mnenja o načinu dela NO 

SVIZ. Pripravili smo dopis z nasveti in priporočili za delo z računovodskimi servisi. Nadzorni odbor 

v sklopu le-teh predlaga območnim odborom, naj za sindikalne zaupnice in zaupnike ter članice 

in člane nadzornih odborov organizirajo predavanja o pripravi letnega poročila za sindikate, z 

možnostjo, da pridobijo del sredstev za to izobraževanje v dogovoru z izvršilnim odborom SVIZ. 

  

V minulem mandatnem obdobju smo članice in člani NO SVIZ obiskali enega od zavodov na 

območnem odboru Nova Gorica, pregledali poslovanje ter podali predloge in mnenja. Letno smo 

pregledovali finančno-materialno poslovanje OO SVIZ Ljubljane in okolice in OO SVIZ Podravja. 

Pri poslovanju OO SVIZ Ljubljane in okolice smo ugotovili, da je vse bolje urejeno in da ni več 

bistvenih nepravilnosti. Glede poslovanja OO SVIZ Podravje smo se srečali z njihovim 

predsedstvom, članico nadzornega odbora in glavnim tajnikom. Kljub temu da predsedstvo OO 

SVIZ Podravja vztraja pri zdajšnjem načinu dela in ne upošteva priporočil NO SVIZ, smo se 

dogovorili o možnosti boljšega sodelovanja. Srečali smo se tudi s predsednico OO SVIZ Jesenice 

in ji predlagali, naj območje ukine poslovanje lastne blagajne vzajemne pomoči ter se vključi v 

tovrstno blagajno, ki je organizirana za vse članice in člane SVIZ preko Delavske hranilnice. 

 

Za naslednje mandatno obdobje NO SVIZ priporoča, da se predsednika in člane nadzornih 

odborov na območjih vabi na seje območnih odborov ter da se zanje organizira izobraževanja. 

Prav tako naj bi nadzorni odbor pripravil priporočila za delo nadzornih odborov na vseh ravneh 

organiziranosti SVIZ. V skladu s priporočili naj se – z večjo intenziteto kot do zdaj – glede na 

finančne zmožnosti nadaljujeta tudi obnova in vzdrževanje počitniških stanovanj. 

 

 


