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Na podlagi 13. člena Statuta SVIZ Slovenije sprejema SVIZ Območni odbor Ptuj 
 

 

PRAVILA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN NAČINU DELOVANJA 

SVIZ OBMOČNEGA ODBORA PTUJ 

 
 
I. Temeljne določbe 
 

1. člen 
 

S temi pravili se določa notranja organiziranost in način delovanja Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OBMOČNEGA ODBORA PTUJ (v 
nadaljevanju: območni odbor). 

 
Okrajšano ime za uradno uporabo: SVIZ Območni odbor Ptuj, Potrčeva cesta 58, 
2250 Ptuj. 

 
2. člen 

 
Območni odbor so s sklepi ustanovili sindikati javnih zavodov iz občin  
Ptuj, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Cirkulane, Zavrč, Markovci, Gorišnica, 
Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Dornava, Hajdina, Majšperk. 

 
 
Seznam sindikatov javnih zavodov, ustanoviteljic območnega odbora, je priloga teh 
pravil. 
 

3. člen 
 
Območni odbor je oblika organiziranega delovanja članov SVIZ na geografsko 
povezanem območju navedenih občin, z lastno vsebinsko ter akcijsko in 
koordinacijsko vlogo pri aktivnostih sindikata na območju. 
 

 
4. člen 

 
Za primere, ki jih ta Pravila ne določajo, se smiselno uporabljajo določila Statuta 
SVIZ Slovenije in pravilniki SVIZ Slovenije. 
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II. Naloge in pristojnosti 

 
5. člen 

 
Območni odbor: 

- spremlja izvajanje kolektivnih pogodb na območju, 
- glavnemu odboru predlaga ukrepe in vodi akcije na  območju, 
- članom sindikata na  območju v skladu s Pravilnikom o solidarnostnih in 

finančnih pomočeh nudi solidarnostno pomoč in finančno pomoč, 
- v okviru organizirane pravne službe SVIZ Slovenije in samo izjemoma izven 

nje zagotavlja članom sindikata na območju brezplačno pravno pomoč in  
brezplačno pravno zastopanje pred organi v zavodu in pred sodišči, v skladu s 
Pravilnikom o pravni pomoči, 

- zagotavlja varstvo pravic po kolektivnih pogodbah in zakonih, 
- enkrat na leto poroča glavnemu odboru o delu in finančno-materialnem 

poslovanju območnega odbora, 
- predlaga sklic območne sindikalne konference ali zbora sindikata zavoda, 
- samostojno organizira in vodi  kulturne, športne, izobraževalne in socialne 

aktivnosti, ki so neprofitnega značaja, 
- enakopravno obravnava problematiko vseh sekcij in aktivov.  

 
III. Organi območnega odbora 

 

6. člen 
 
Organi območne organiziranosti so: 
 

- zbor območnega odbora, 
- predsednik območnega odbora, 
- predsedstvo območnega odbora,  
- nadzorni odbor območnega odbora. 

 
 

7. člen 
 
Zbor območnega odbora je najvišji organ območne organiziranosti. Sestavljajo ga vsi 
sindikalni zaupniki posameznih sindikatov zavodov, vključenih v območni odbor.  
 
 
 
 
 

8. člen 
 
Za izvajanje nalog območnega odbora zbor območnega odbora: 
 

- izvoli člane glavnega odbora v primeru iz 3. odstavka 17. člena Statuta SVIZ 
Slovenije, 

- izmed članov sindikata območnega odbora izvoli delegate za kongres, 
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      -  izvoli tričlanski nadzorni odbor območnega odbora, 
      -  izmed članov zbora območnega odbora izvoli predsednika območnega  
           odbora, 
      -  izmed članov zbora območnega odbora  izvoli predsedstvo območnega  
           odbora, 
      -  izmed članov območnega odbora  izvoli podpredsednika območnega odbora, 

- sprejme letni program nalog, finančni načrt in pregled realizacije nalog in 
realizacijo finančnega načrta,  

- sprejme zaključni račun, 
- oblikuje stališča, ugotovitve in zahteve s področja svojih pristojnosti, 
- odloča o prenehanju, združitvi ali razdružitvi območnega odbora, v skladu s 

postopkom in merili za ustanovitev, razdružitev in ukinitev območnih odborov 
in ob predhodnem soglasju z glavnega odbora, 

- lahko spremeni, dopolni ali razveljavi posamezne odločitve organov 
območnega odbora, 

- obravnava pobude in predloge sindikatov zavodov,  
- zagotavlja obveščenost članstva o svojih sklepih in aktivnostih,  
- po potrebi imenuje komisije in delovna telesa. 

 
9. člen 

 
Zbor območnega odbora se sestaja po potrebi. Obvezno pa se sestane najmanj 
enkrat letno in oceni delo v preteklem letu ter sprejema načrt dela za naslednje leto. 
 
Seje zbora območnega odbora in predsedstva območnega odbora sklicuje in vodi 
predsednik ali podpredsednik po pooblastilu predsednika. Zbor območnega odbora 
lahko skliče tudi predsedstvo območnega odbora na pobudo ene tretjine sindikatov 
zavodov, ki so vključeni v območni odbor. 
 
Sklepi zbora območnega odbora so veljavni, če so sprejeti na seji, kjer je prisotna 
večina sindikalnih zaupnikov zavodov, vključenih v območni odbor. Odločitve 
sprejema zbor območnega odbora z večino navzočih članov. 
 
Pobudo za sklic seje območnega odbora lahko da vsak član območnega odbora, 
sindikat zavoda, glavni odbor SVIZ Slovenije. 
 
Z vsem sklepi, stališči oziroma sprejetimi ugotovitvami mora območni odbor seznaniti 
vse sindikate zavodov. 
 
 
Gradivo za seje zbora območnega odbora in drugih organov se praviloma posreduje 
najmanj 7 dni pred sejo.  
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10. člen 
 

Predsednik območnega odbora:  
 
- pripravlja gradiva, sklicuje in vodi sestanke zbora območnega odbora in   
           predsedstva območnega odbora,     
- nudi organizacijsko in strokovno pomoč sindikatom zavodov in sindikalnim 
           zaupnikom, 
- v organih sindikata zastopa pobude, predloge in stališča zbora območnega  
           odbora in predsedstva območnega odbora,      
- predstavlja območni odbor v stikih z institucijami in organizacijami na ravni  
           občine oz. občin, v okviru katerih deluje posamezni območni odbor,  
- zastopa območni odbor v pravnem prometu, 
- zastopa člana sindikata zavoda, če v njegovem zavodu ni izvoljenega  
           sindikalnega zaupnika, 
- izvaja odločitve o organizacijskih in finančnih zadevah območne  
           organiziranosti, 
- koordinira delo območnega odbora z glavnim odborom SVIZ Slovenije. 
 
Predsednik in podpredsednik sta izvoljena za 4 leta z možnostjo večkratne 
ponovitve.  
Na podlagi izrecnega pisnega pooblastila predsednika lahko posamezne naloge iz 
tega člena opravlja podpredsednik. 
 
 
 

11. člen 
 
Predsedstvo je izvršilni organ območnega odbora. 
 
Predsedstvo: 

- samostojno izvaja sklepe območnega odbora, 
- sprejema ukrepe, ki so potrebni za uresničitev sklepov območnega odbora in 

interesov članstva, 
- obravnava pobude in predloge sindikatov zavodov in daje pobude 

območnemu odboru, 
- po potrebi imenuje stalna in občasna delovna telesa, 
- predlaga program dela, finančni načrt in zaključni račun, 
- sodeluje z glavnim odborom in s tajništvom sindikata, 
- zagotavlja opravljanje strokovnih, administrativno tehničnih in drugih del za 

potrebe območnega odbora (tajnik-blagajnik), 
- lahko predlaga sindikatu zavoda, da zaradi neaktivnosti zamenja svojega 

zaupnika, 
- opravlja druge naloge v skladu s sklepi območnega odbora, 
- o svojem delu poroča zboru območnega odbora. 

 
Predsedstvo območnega odbora ima 7 članov. Sestava predsedstva mora odražati 
interese članstva območnega odbora. Člani predsedstva so predstavniki: 

- predšolske vzgoje - 1 član, 
- osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih - 3 člani, 



 5 

- srednjih šol - 2 člana, 
- osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami - 1 

član, 
  

 
 
Člana predsedstva sta po funkciji predsednik in podpredsednik območnega odbora, 
ostali člani se izvolijo v skladu s 13. členom tega pravilnika. Drugi člani predsedstva 
se v skladu s tretjim odstavkom tega člena izvolijo iz področij, ki jih predsednik in 
podpredsednik ne pokrivata. 
 
 
                                                         12. člen 
 
Nadzorni odbor: 
 

1. Nadzorni odbor ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega 
odbora. Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih 
organih SVIZ na ravni območja ali na ravni zavoda. 
 

2. Naloge in pristojnosti: 
- nadzira finančno materialno poslovanje območnega odbora in o rezultatih 
     obvešča nadzorni odbor SVIZ, 
- nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,  
- daje pobude in predloge za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, 
- o svojih ugotovitvah poroča zboru območnega odbora, 
- ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic zbora območnega odbora,  
- za svoje delo odgovarja zboru območnega odbora. 

 
 
 
 
 

IV. Kandidacijski postopek in volitve 
 

13. člen 
 

Volitve v sindikatu so praviloma tajne. 
Volitve izvede volilna komisija, ki jo imenuje zbor območnega odbora. 
Volitve so veljavne, če je glasovala več kot polovica članov volilnega telesa. Izvoljen 
je kandidat, ki je dobil največ glasov volivcev, ki so glasovali. Mandati organov trajajo 
4 leta z možnostjo večkratne ponovitve.   
 
Kandidacijski in volilni postopki ter imenovanja in razrešitve se opravijo v skladu s 
Pravilnikom o volitvah v organe SVIZ Slovenije. 
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V. Financiranje 
 

14. člen 
 
Dejavnost območnega odbora se financira iz sindikalne članarine v skladu s 
Pravilnikom o članarini. Delitev in poraba sindikalne članarine se izvaja skladno s 
Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. 
 
 
 
 
VI. Priznanja 

15. člen 
 
Območni odbor lahko zaslužnim članom območnega odbora podeljuje priznanja in 
pohvale. Predlog priznanj in pohval pripravi predsedstvo območnega odbora, 
sprejme pa ga zbor območnega odbora. 
 
 
 
VII. Pravna oseba 
 

16. člen 
 
Območni odbor PTUJ je pravna oseba zasebnega prava – nepridobitne dejavnosti. 
Ima svoj transakcijski račun in žig. Žig je okrogle oblike, premera 32 mm, z naslednjo 
vsebino: 

- na obodu: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
- v sredini: logotip      SVIZ   Območni odbor  PTUJ 

 
 

 
17. člen 

 
Sedež območnega odbora je v Ptuju, Potrčeva cesta 58. 
 

 

 
VIII. Prehodne in končne določbe 
 
 

18. člen 
 
Pravila so usklajena s sklepi 9. kongresa SVIZ Slovenije.  Veljajo od sprejetja na seji 
območnega odbora in se uporabljajo od  21. 01. 2016. 
 
Pravila sprejme, spreminja in dopolnjuje zbor območnega odbora z večino glasov 
vseh članov zbora. 
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Pobudo za spremembo in dopolnitev pravil lahko da vsak član sindikata na 
območnem odboru, sindikat zavoda, ki je vključen v območni odbor in organi 
območnega odbora.  
 
 
Predsednica SVIZ Območnega odbora Ptuj: 
Majda Anzelc 

 

                                             
 

V Ptuju, dne 20. 01. 2016 
 
 


