STATUT
SINDIKATA OSEBNE ASISTENCE
1. člen
Z namenom organiziranega zavzemanja za naše interese in interese
delavskega razreda nasploh, se delavci in delavke na področju osebne
asistence združujemo v Sindikat osebne asistence.
Sindikat osebne asistence je prostovoljna, nepridobitna, politična, a
nestrankarska organizacija članov in članic.
Temeljni vrednoti delovanja sindikata sta delavska solidarnost in
demokratičnost. Z namenom krepitve teh vrednot se sindikat povezuje in
sodeluje z drugimi naprednimi delavskimi organizacijami.
2.

člen

Celotno ime sindikata je Sindikat osebne asistence, skrajšano SOA.
SOA je pravna oseba in samostojni nosilec pravic in obveznosti, na
podlagi tega statuta in lastnega programa ter statuta in programa
Svobodnega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: SSS) in Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju: ZSSS) deluje na
celotnem območju Republike Slovenije.
SOA je na podlagi 8. člena statuta SSS interesna oblika organiziranja
članov SSS, sindikata dejavnosti ZSSS.
3.

člen

SOA ima svoj pečat z znakom iz celostne podobe, ki jo določi glavni
odbor (GO), in transakcijski račun. Sedež SOA je Dalmatinova ulica 4,
1000 Ljubljana.
SOA zastopa zastopnik sindikata, ki ga izmed sebe izbere predsedstvo,
v njegovi odsotnosti pa pooblaščena članica predsedstva.
4. člen
Delovanje SOA je javno. Javnost delovanja je zagotovljena z vpogledi v
dokumente SOA, poročila NO in z obveščanjem članstva ter širše
javnosti. Organi SOA na sejah vodijo zapisnike. GO lahko začasno
suspendira javnost delovanja, kadar je to potrebno za zagotavljanje
interesov članstva.
Sodelovanje članov SOA zagotavlja z obveščanjem prek elektronskih in
drugih komunikacijskih kanalov ter z omogočanjem osebne udeležbe
članov pri delu organov in sindikalnih aktivnostih.

ČLANSTVO
5. člen
Članstvo v SOA je prostovoljno, izkaže se s podpisom pisne pristopne
izjave. O morebitnem navzkrižju interesov članov odloča GO SOA.
Z včlanitvijo članica (izraz v ženskem spolu velja tudi za moški spol)
sprejema statut in program SOA in pravila o finančno materialnem
poslovanju SSS in ZSSS. Članica prejme člansko izkaznico in kartico
ugodnosti ZSSS. Evidenco članstva vodi služba za evidenco ZSSS, svoj
pregled članstva lahko vodi tudi GO.
Članica SOA lahko postane vsak, ki dela na področju osebne asistence
oz. v dejavnosti invalidskih organizacij. V SOA se lahko včlanijo tudi
drugi, ki delajo v sorodnih ali drugih dejavnostih.
Vodstvene delavke in izvajalke osebne asistence so lahko članice
sindikata, ne morejo biti pa članice GO.
6. člen
Pravice članice SOA so:
• aktivno sodelovanje pri dejavnostih sindikata,
• vplivanje na odločitve organizacije,
• voliti in biti voljen,
• sindikalno zastopanje, zaščita in ukrepanje,
• usposabljanje za sindikalno delovanje,
• stavka,
• brezplačna pravna pomoč (pravno svetovanje in zastopanje) v skladu
s pravili SOA, SSS in ZSSS,
• pridobivanje informacij o spremembah ureditve osebne asistence,
delavnopravne zakonodaje in o položaju delavskega razreda,
• solidarnostna in druga pomoč ter ugodnosti, ki jih SOA, SSS in ZSSS
nudijo svojim članom.
Dolžnosti članice SOA so:
• delovanje, skladno s pravili, odločitvami in usmeritvami sindikata,
• sodelovanje v akcijah SOA, SSS in ZSSS,
• opredeljevanje do različnih oblik in načinov sindikalnih aktivnosti,
• redno plačilo članarine.
Članstvo v SOA preneha:
• z izstopom s pisno izjavo,
• z izbrisom zaradi neupravičenega neplačevanja članarine,
• z izključitvijo zaradi kršenja pravil SOA,
O izbrisu ali izključitvi članice odloča GO, ki v ta namen ustanovi
tričlansko disciplinsko komisijo, sestavljeno iz članice GO, članice

nadzornega odbora (NO) in članice, ki ni del GO in NO. Članica se lahko
zoper sklep disciplinske komisije pritoži na GO, ki o pritožbi odloča z
dvotretjinsko večino. Za včlanitev ali prečlanitev v drug sindikat, ki je član
ZSSS, se uporabljajo pravila SSS in ZSSS.
ORGANI
7. člen
Organi SOA so:
• skupščina,
• glavni odbor,
• predsedstvo,
• nadzorni odbor.
8.

člen

Članica je v posamezen organ SOA lahko izvoljena največ dvakrat
zapored. Skupno število mandatov ni omejeno.
9.

člen

Skupščino sestavlja vse članstvo. Je najvišji organ SOA in se redno
sestaja enkrat letno, po potrebi tudi na izrednih srečanjih. Volilna
skupščina SOA poteka na vsake tri leta.
Redno skupščino skliče predsedstvo. Izredno skupščino lahko zahteva
najmanj petina članstva.
Skupščina SOA:
• sprejema statut in program dela SOA,
• na elektronskih in drugih komunikacijskih kanalih predstavlja svoja
stališča in predloge za GO,
• določa politiko in programske usmeritve SOA,
• voli člane predsedstva, glavnega odbora in nadzornega odbora SOA,
• obravnava poročila drugih organov SOA,
• odloča o združevanju z drugimi organizacijami,
• odloča o ukinitvi SOA.
Skupščina se lahko na predlog GO prek elektronskih kanalov z večino
vseh, ki so glasovali, izreče o bistvenih odločitvah SOA. Odločitev je
zavezujoča. Skupščina lahko na predlog GO prek elektronskih kanalov
glasuje o popolnitvi organov SOA.
10.

člen

Glavni odbor (GO) sestavlja predsedstvo in deset izvoljenih članic. Med
desetimi izvoljenimi članicami mora biti vsaj tretjinsko zastopan en od
obeh spolov. Med desetimi izvoljenimi morajo biti vsaj tri članice
zaposlene pri različnih izvajalcih. Največ pet članic od desetih izvoljenih
lahko prihaja iz iste statistične regije.

Glavni odbor se redno sestaja na tri mesece. Izredno sejo lahko skliče
predsedstvo ali sedem članic GO.
Glavni odbor:
• izvaja politiko in uresničuje programske usmeritve SOA,
• določa usmeritve za kolektivne pogodbe,
• usmerja in vodi pogajanja z zaposlovalci in državo,
• zastopa članice v pogajanjih s predstavniki državnih in drugih
institucij,
• odloča o sindikalnih akcijah,
• pripravlja predlog programa,
• sprejema notranje akte SOA,
• obravnava in odloča o pobudah članic, o katerih je dolžan odgovoriti
v 10 dneh,
• obvešča, usposablja in organizira članstvo SOA,
• spodbuja družbeni angažma in športno-kulturno življenje ter
napredne nazore članstva,
• odloča o sodelovanju SOA z drugimi organizacijami,
• pripravlja skupščino SOA,
• spremlja spoštovanje Statuta in drugih dokumentov SOA,
• ustanovi disciplinsko komisijo,
• opravlja druge potrebne naloge.
Članice GO imajo status sindikalnega zaupnika. GO lahko pri
posameznem izvajalcu glede na potrebe (število zaposlenih,
dislociranost) imenuje sindikalnega zaupnika.
11.

člen

Predsedstvo je kolektivni izvršni organ SOA. Sestavljajo ga tri članice, ki
jih izvoli skupščina. Vsaj ena od treh članic mora zastopati drug spol kot
ostali dve, vsaj ena članica mora biti zaposlena pri drugem izvajalcu
osebne asistence kot ostali dve. Predsedstvo se redno sestaja enkrat
mesečno.
Predsedstvo:
• izvaja odločitve in uresničuje cilje SOA,
• zagotavlja pomoč članicam,
• nudi organizacijsko, kadrovsko in administrativno podporo glavnemu
in nadzornemu odboru,
• nadzoruje plačevanje in delitev članarine v skladu s pravili SSS in
ZSSS,
• oblikuje in predstavlja stališča do vprašanj na ravni SSS in ZSSS,
• skrbi za finančno-materialno poslovanje SOA,
• opravlja druge naloge, pomembne za nemoteno delovanje sindikata.
12.

člen

Nadzorni odbor (NO) sestavljajo tri članice, izvoljene na skupščini SOA.
Članice nadzornega odbora ne morejo biti članice GO SOA.

Nadzorni odbor:
• nadzira finančno in materialno poslovanje SOA in predlaga ukrepe
predsedstvu,
• o svojih ugotovitvah poroča predsedstvu in skupščini SOA,
• vodi evidentiranje in postopek volitev.
ODLOČANJE IN VOLITVE
13.

člen

Odločitve organov SOA se sprejemajo z večino glasov prisotnih članic.
Organi SOA veljavno sklepajo, če je navzoča večina njihovih članic;
razen v primeru skupščine. Če skupščina ob sklicani uri ni sklepčna, po
30-minutnem čakanju veljavno odloča z večino navzočih članic.
Organi lahko odločajo tudi na dopisnih sejah. V primeru elektronskega
glasovanja skupščine odloča večina vseh, ki so oddali glas.
14.

člen

Volitve so javne, razen če skupščina ne odloči drugače.
Postopek evidentiranja in volitev vodi NO. V organe so izvoljene
kandidatke, ki dobijo največ glasov, ob upoštevanju omejitev o
zastopanosti, ki jih določata 10. in 11. člen tega statuta.
FINANCIRANJE
15.

člen

Viri financiranja SOA so članarina in drugi prihodki (donacije, obresti,
drugi viri). Zbrana sredstva se uporabljajo za izvajanje programa in
delovanje SOA.
Financiranje in finančno materialno poslovanje se izvajata po pravilih
SOA, SSS in ZSSS.
Višino in delitev članarine v dogovoru s predsedstvom SSS sprejme
predsedstvo SOA.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16.

člen

Statut SOA razlaga GO.
Spremembe statuta SOA sprejema skupščina SOA z dvotretjinsko
večino prisotnih članic.
17.

člen

Statut začne veljati z dnem sprejetja na ustanovni skupščini.
V Ljubljani, 21. februarja 2020

