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V letošnjem letu volitve v SVIZ potekajo na vseh nivojih, in sicer:

– na ravni sindikata zavoda;

– na ravni območnih odborov;

– na ravni sindikalnih konferenc;

– na ravni sekcij;

– na ravni kongresa.

11. Kongres SVIZ

Član sindikata voli člane v organe sindikata in je lahko izvoljen 

šele po treh mesecih članstva, če redno plačuje članarino.



Na ravni sindikata zavoda se izvolijo:

- sindikalni zaupnik,

- izvršilni odbor sindikata zavoda (opcijsko – večji zavodi, več OE),

- nadzorni odbor SZ (obvezno!).

Volitve so potekale aprila in maja 2022.
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Na ravni območnih odborov se izvolijo:

- predsednik/ca OO,

- predsedstvo OO (opcijsko, le dva največja območna odbora – sestavljajo

predsedniki območnih sindikalnih konferenc),

- nadzorni odbor OO (obvezno!)

Območni odbori imenujejo tudi delegate za kongres, dodatne člane Glavnega

odbora SVIZ in predstavnike sekcij, predlagajo pa tudi kandidate za člane

nadzornega odbora SVIZ in člane komisije za statutarna vprašanja in

pritožbe, kandidate za predsednika in člane predsedstva sindikalne

konference ter kandidate za glavnega tajnika.

Volitve potekajo v mesecu juniju 2022. 

ROK za predložitev kandidatur praviloma vsaj 5 dni pred izvedbo volitev. 
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Na ravni sindikalnih konferenc se izvolijo: 

- predsednik/ca SK, 

- predsedstvo SK. 

Volitve bodo potekale v mesecu septembru 2022.

SK OŠPP – 29. 8. 2022

SK KO – 5. 9. 2022

SK PV – 6. 9. 2022

SK SVŠDD – 13. 9. 2022

SK VŠZ – 15. 9. 2022

SK OŠGŠ – 20. 9. 2022
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Kandidate za predsednika in člane predsedstva sindikalne konference

predlagajo sindikati zavodov oziroma sindikalni zaupniki s področja delovanja

sindikalnih konferenc oziroma območni odbori.

ROK za vložitev kandidatur za predsednike in člane predsedstev sindikalnih

konferenc: najpozneje 15 dni pred izvedbo volitev.

11. Kongres SVIZ



Na ravni sekcije se izvolijo: 

- predsednik/ca sekcije, 

- predsedstvo sekcije. 

Volitve bodo potekale oktobra 2022. 
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• Najvišji organ sindikata.

• Sestane se najpozneje vsaka 4 leta.

• Kongres sestavljajo delegati območnih odborov in GT po funkciji. Na

letošnjem kongresu bo sodelovalo 161 delegatk in delegatov.

• Potekal bo 21. in 22. novembra 2022 v Portorožu.
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Na kongresu SVIZ se izvolijo:

- glavni tajnik/ca SVIZ,

- člani Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe,

- člani Nadzornega odbora SVIZ. 

Kongres SVIZ sprejme: 

- spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ, 

- Programske usmeritve SVIZ Slovenije, 

- Načela in cilje SVIZ Slovenije, 

- poročilo o delovanju sindikata, 

- določi začetek in konec mandata organov sindikata, 

- in drugo. 
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ROK za vložitev kandidatur kandidacijsko-volilni komisiji GO SVIZ:

- za glavnega tajnika, 

- nadzorni odbor SVIZ in 

- komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ 

je najpozneje 30 dni pred izvedbo volitev.
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Predlogi za spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ

- Rok za zbiranje predlogov je 30. junij 2022.

- Pobudo za spremembo in dopolnitev statuta lahko poda vsak član

sindikata.

- Predlagatelji sprememb in dopolnitev statuta so lahko:

- zbor sindikata zavoda,

- ustrezni organ območnega odbora,

- izvršilni odbor,

- glavni odbor,

- predsedstvo sindikalne konference,

- komisija za statutarna vprašanja in pritožbe ali

- najmanj ena petina delegatov na kongresu.
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Želim vam uspešno 

sindikalno delo!


