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Na osnovi 13. člena Statuta SVIZ in na podlagi pridobljenih mnenj posameznih 
območnih odborov je Glavni odbor na svoji 8. seji dne 15.11.2011 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O POSTOPKIH IN MERILIH ZA USTANOVITEV, RAZDRUŽITEV, 
ZDRUŽITEV IN UKINITEV OBMOČNIH ODBOROV 

 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom Glavni odbor na podlagi 13. člena Statuta SVIZ ureja postopke, 
merila in način za ustanovitev, razdružitev, združitev in ukinitev območnih odborov. 
 
 
II. POMEN POSAMEZNIH IZRAZOV 
 

2. člen 
 
Ustanovitev območnega odbora pomeni, da se na geografsko povezanem območju 
ustanovi nov območni odbor. 
 
Razdružitev območnega odbora pomeni, da se območni odbor razdeli na dva ali več 
novih območnih odborov. 
 
Združitev območnih odborov pomeni, da se dva ali več območnih odborov združi v 
nov območni odbor. 
 
Ukinitev območnega odbora pomeni, da posamezen območni odbor preneha delovati 
kot pravna oseba. 
 
 
III. USTANOVITEV OBMOČNEGA ODBORA 
 

3. člen 
 

Na geografsko povezanem območju se lahko ustanovi nov območni obor, če se 
spremeni zakonodaja, ki na območju Republike Slovenije ureja lokalno/regionalno 
organizacijo državnega ozemlja.  
Pobudo za ustanovitev novega območnega odbora lahko podajo zainteresirani 
sindikati zavodov na geografsko povezanem območju, in sicer ne manj kot deset 
zavodov s skupno najmanj 500 člani, predsedstvo območnega odbora in Izvršilni 
odbor SVIZ. Predlagatelj mora pobudo za ustanovitev novega območnega odbora 
pisno utemeljiti in navesti vzroke za ustanovitev. 
 



 

 

Zainteresirani sindikati zavodov o ustanovitvi novega območnega odbora odločajo 
soglasno.  
 
Glavni odbor daje soglasje k ustanovitvi. V primeru, da glavni odbor ne poda soglasja 
k ustanovitvi, ustanovitev ni možna.  
 
 
IV. RAZDRUŽITEV OBMOČNEGA ODBORA 
 

4. člen 
 

Območni odbor se lahko razdeli na dva ali več novih območnih odborov. 
 
Pobudo za razdružitev območnega odbora lahko podajo zainteresirani sindikati 
zavodov, predsedstvo območnega odbora in Izvršilni odbor SVIZ. Predlagatelj mora 
pobudo za razdružitev pisno utemeljiti in navesti vzroke za razdružitev.  
 
Zbor območnega odbora sprejme sklep o razdružitvi z 2/3 večino. Soglasje k sklepu 
o razdružitvi mora podati najmanj 2/3 sindikatov zavodov na posameznem 
območnem odboru, in sicer v roku 30 dni od prejetja sklepa na zboru. V kolikor 
posamezni sindikat zavoda v roku 30 dni ne poda soglasja, se smatra, da se s 
sklepom strinja. 
 
Sklep o razdružitvi mora vsebovati obrazložitev razlogov za razdružitev in natančen 
predlog nove organiziranosti (seznam zavodov po novih območnih odborih).  
 
Glavni odbor daje soglasje k razdružitvi. V primeru, da glavni odbor ne poda soglasja 
k razdružitvi, razdružitev ni možna. 
 
 
V. ZDRUŽITEV OBMOČNIH ODBOROV 
 

5. člen 
 
Dva ali več območnih odborov se lahko združi v nov območni odbor. 
 
Pobudo za združitev območnih odborov lahko podajo zainteresirani območni odbori, 
ki se nameravajo združiti, predsedstvo območnega odbora in Izvršilni odbor SVIZ. 
Predlagatelj mora pobudo za združitev pisno utemeljiti in navesti vzroke za združitev. 
 
Posamezen območni odbor, ki se namerava združiti, sprejme sklep o združitvi z 2/3 
večino. Soglasje k sklepu o združitvi posameznega območnega odbora mora podati 
najmanj 2/3 sindikatov zavodov na posameznem območnem odboru, in sicer v roku 
30 dni od sprejetja sklepa na zboru. V kolikor posamezni zavod v roku 30 dni ne 
poda soglasja, se smatra, da se s sklepom strinja. 
 
Glavni odbor daje soglasje k združitvi. V primeru, da glavni odbor ne poda soglasja k 
združitvi, združitev ni možna. 
 
 



 

 

VI. UKINITEV OBMOČNEGA ODBORA 
 

6. člen 
 
Območni odbor se lahko ukine in preneha delovati kot pravna in sindikalna oseba, in 
sicer v sledečih primerih:  

 če se število članov sindikata zniža pod 200 članov, 

 če območni odbor ostane brez vodstva, 

 če ne obstaja interes sindikatov zavodov območnega odbora za nadaljnji 
obstoj in organiziranost območnega odbora v okviru obstoječega območnega 
odbora.  

 
Pobudo za ukinitev območnega odbora lahko podajo zainteresirani sindikati zavodov, 
predsedstvo območnega odbora in Izvršilni odbor SVIZ. Predlagatelj mora pobudo za 
ukinitev pisno utemeljiti in navesti vzroke za ukinitev.  
 
Zbor območnega odbora sprejme sklep o ukinitvi z 2/3 večino. S sklepom o ukinitvi 
se seznani vse sindikate zavodov območnega odbora, ki se ukinja in se jih hkrati 
pozove, da se v roku 30 dni pisno opredelijo, h kateremu območnemu odboru se 
želijo priključiti. Zavodi lahko izbirajo le med območnimi odbori, ki geografsko mejijo 
na posamezen sindikat zavoda.  
 
Glavni odbor daje soglasje k ukinitvi. V primeru, da glavni odbor ne poda soglasja k 
ukinitvi, ukinitev ni možna. 
 
Glavni odbor mora pred podajo soglasja o ukinitvi pridobiti soglasja tistih območnih 
odborov, v katere se bodo vključili zavodi ukinjenega območnega odbora. 
 
 
VII. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

7. člen 
 
Posamezen sindikat zavoda ne more odločati o tem, v kateri območni odbor bi želeli 
biti vključeni, razen v primeru ukinitve posameznega območnega odbora. 
 
 
VIII. KONČNA DOLOČBA 
 

8. člen 
 

Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme glavni odbor. Pravilnik mora biti 
sprejet z 2/3 večino vseh članov glavnega odbora ter na osnovi mnenj posameznih 
območnih odborov. 
 
 
                                                                                               Predsednica GO  
         Jelka Velički 
 
Ljubljana, 15.11.2011 


