Glavni odbor SVIZ Slovenije je v skladu s 15. členom Statuta SVIZ Slovenije na 13. redni
seji 4. oktobra 2005 sprejel

PRAVILNIK O ČLANARINI*
1. člen
Članice in člani SVIZ Slovenije imajo dolžnost in pravico plačevati članarino. S prvim plačilom članarine
pripadejo članu vse pravice iz 8. člena Statuta SVIZ, razen tistih iz 3. in 4. alineje 8. člena Statuta
SVIZ. Član lahko uveljavlja ugodnosti in pravice iz 3. in 4. alineje 8. člena Statuta SVIZ šele po treh
mesecih članstva, če je plačal predpisano članarino. Pogoj za uveljavljanje pravice iz 3. in 4. alineje 8.
člena Statuta SVIZ je polno plačana članarina.
Po treh mesecih neplačevanja članarine, članstvo v SVIZ Slovenije preneha. Članstvo upokojenega
člana preneha, če ne plača članarine v koledarskem letu.
2. člen
Višina mesečne članarine za zaposlene člane je 0,6 odstotka bruto plače zaposlenega. Članarina se
plača in nakaže na račun GO SVIZ Slovenije najpozneje tri dni po tem, ko član prejme plačo.
3. člen
Članarina se plačuje mesečno, vseh 12 mesecev v letu.
4. člen
Članarina posameznega zaposlenega člana se razdeli tako, da 42 odstotkov (0,252 K) članarine
pripada sindikatu zavoda, 58 odstotkov (0,348 K) članarine pa se nakaže na račun GO SVIZ Slovenije.
Če v zavodu sindikat ni organiziran, plačuje član članarino kot posameznik, in sicer v višini 0,6
odstotka svoje bruto plače na račun GO SVIZ Slovenije.
5. člen
Članarina, nakazana na račun GO SVIZ Slovenije, se razdeli na del, ki pripada glavnemu odboru (71
odstotkov), in na del, ki ga GO SVIZ Slovenije odvede območnemu odboru plačnika članarine (29
odstotkov).
GO SVIZ Slovenije odvede območnim odborom del članarine, ki jim pripada, najpozneje do 20. dne v
mesecu.
6. člen
Upokojeni člani plačujejo članarino letno na račun GO SVIZ Slovenije, in sicer v znesku, ki ga s
sklepom vsako leto določi GO SVIZ Slovenije.
Članice in člani, ki niso zaposleni, plačujejo članarino mesečno na račun GO SVIZ Slovenije, in sicer v
znesku, ki ga vsako leto s sklepom določi GO SVIZ Slovenije.
Članice in člani na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka plačujejo članarino
mesečno na račun GO SVIZ Slovenije, v skladu z 2. členom tega pravilnika.

Članice in člani na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka plačujejo članarino v
višini 0,6 odstotka svoje bruto plače mesečno na račun GO SVIZ Slovenije prek centrov za socialno
delo.
Če plačevanje prek centra za socialno delo ni mogoče, plačujeta članica ali član na porodniškem
dopustu članarino mesečno na račun GO SVIZ Slovenije, in sicer v znesku, ki ga vsako leto s sklepom
določi GO SVIZ Slovenije.
7. člen
Članarina iz 6. člena se ne deli med GO in območne odbore SVIZ Slovenije.
8. člen
Članarina se v nobenem primeru ne more vrniti posamezniku ali sindikatu zavoda.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Glavni odbor SVIZ Slovenije.
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* Spremembe pravilnika sprejete na 10. seji Glavnega odbora SVIZ, 17., 18. marec 2008

