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1. Sindikalna organizacija 
Predstavitev 

• Sindikat:
– Interesna organizacija, ki združuje delavce – člane  sindikat na 

podlagi:
• Prostovoljnega včlanjevanje;
• Svobodnega sindikalnega organiziranja  in 
• Kolektivnega pogajanja.

– Temeljna naloga: 
• zaščita delavcev in
• Izboljšanje :

– Gospodarskih;
– Socialnih;
– Izobraževalnih in
– Kulturnih

interesov članov.
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1. Sindikalna organizacija
Nepridobitna organizacija – statusni predpisi

Pravno organizacijska oblika izvajanja dejavnosti
- Pridobitne: ustanovljene po ZGD (pravne in fizične osebe z dejavnostjo 

- ZDoh). 
     Pravila poslovanja določa ZGD; 

– Nepridobitne: ustanovljene po posebnih zakonih (javne, mešane, 
zasebne, nevladne, itd.).  Nimajo lastnika. 

     Pravila poslovanja  posamezne organizacije določata:
• Posebni zakon in
• Zakonom o računovodstvu (ZoR).

– Posebni zakon po katerem je ustanovljen sindikat (statusni predpisi):
• Zakon o reprezentativnosti sindikatov (UL 13/1993);
• Pravilnik o evidenci statutov sindikatov : UL 18/1993
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1. Sindikalna organizacija
Namen / cilji / trajni viri /SKD

Nepridobitne organizacije:
– Namen ustanovitve: izvajanje posebnih družbeno koristnih nalog 

različnih področij (sociala, zdravstvo, medicina, itd.), ki zagotavljajo 
višjo kakovost življenja prebivalstva (družbe) ali članov organizacije 
(posameznikov).

- Cilji:  
• ni doseganje dobička, ampak presežek (+ /-) dohodka. 
• če doseže dobiček ga usmeri v nepridobitno dejavnost.

- trajnost virov financiranja dejavnosti !!! zagotavlja:
• trajni obstoj in 
• kakovostno izpolnjevanje poslanstva !!!  - storitve za člane;

– Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) sindikate razvršča v 
dejavnost: S 94.2.
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1. Sindikalna organizacija
Poslovanje sindikatov 

Uporabniki podatkov in poročil:
- Zunanji: AJPES, FURS, itd.;
- Notranji: vodstvo, pristojni organi; itd.

Računovodski predpisi:
- Zakon o računovodstvu (uporaba od 2000) ;
- Slovenski računovodski standardi (uporaba 1994); SRS 2006;
- SRS 36 (uporaba 2002);
- Enotni kontni okvir (uporaba 2013).
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1. Sindikalna organizacija
Poslovanje sindikatov

Davčni predpisi - DDPO:
- Zakon o davku na dohodek pravnih oseb - ZDOHPO: UL 117 /2006; 
- Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb: UL 

67/2010; 
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti: UL 

109/2007:
- Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2: UL 117/2006.
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1. Sindikalna organizacija
Poslovanje sindikatov in davčni predpisi

Davčni predpisi – dohodki fizičnim osebam - ZDoh:
- Zakon o dohodnini;

Predpisi, ki urejajo socialne prispevke:

- Zakon o  prispevkih za  socialno varnost (Ul  51/96);
- Zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ul  96/12) ; 
- Zakon o trgu dela ( Ul 80/2010)
- Itd.
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1. Sindikalna organizacija
Opredelitev sindikata v ZSSS

– nepridobitna organizacija;
– ustanovljena po Zakonu o reprezentativnosti sindikatov;
– nima znanega ustanovitelja - lastnika;
– pravna oseba zasebnega prava – POZP;. 
– Pravila poslovanja določata:

• Zakon o reprezentativnosti in 
• Zakon o računovodstvu, 

– SKD: S 94.2.
– Trajani vir financiranja=članarina (Statuti: ZSSS in sindikatov v ZSSS)
– Pri poslovanju in poročanju uporablja: 

• Računovodske predpise: ZOR, SRS, SRS 36; Enotni kontni načrt, itd.
• Davčne predpise: ZDOHPO, Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti; 

ZDavp-2; ZDDV; Zdoh-2, itd.

– Ima TRR in posluje v svojem imenu za svoj račun.
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2. Predstavitev ZSSS

• Organiziranost – organizacijska struktura ZSSS:
– ZSSS: strokovni servis sindikatom pri izvedbi programa za člane;
– RO ZSSS: strokovni servis sindikatom na terenu za člane ;
– Sindikati v ZSSS (22): izvedba programa za člane;
– Sindikat pri delodajalcu (podjetju / družbi / zavodu /):

• Pravila / Statuti organiziranja in delovanja sindikata pri 
delodajalcu določajo:
– statuti:

» Sindikatov v ZSSS  (22) in
» ZSSS (posredno),

– ter drugi akti, ki veljajo za vse ravni sindikalnega 
organiziranja.

30.6.16 9



2.1 Predstavitev ZSSS
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• Delovanje podjetniškega sindikata in njegov položaj v 
ZSSS je slikovito predstavljeno na spletnem naslovu 
Sindikata Mladih:



2.2 Financiranje delovanja ZSSS
• ČLANARINA–nepridobitni prihodek (stabilni vir) :

– Obvezni prispevek člana organizaciji za njeno delovanje;
– Višino določi pristojni organ v skladu s statutom; 
– Pogoj za  pridobitev članstva;
– Ni plačilo / doplačilo za: proizvode / blago / storitve ali ugodnosti;

• STATUT ZSSS 7. KONGRES (10.6.2014):
– obravnava financiranje ZSSS od 16 – 20. člena;
– Vodenje/upravljanje poslovanja od 21 – 22. člena.
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2.2.1 Financiranje delovanja vseh 
nivojev

• Poslovanje mora biti:
– Gospodarno;
– Skrbno;
– Preudarno;
– Stroškovno učinkovito,
– Itd.
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2.2.1 Financiranje dejavnosti ZSSS in 
OO / RO ZSSS 

• Statutu ZSSS (7. KONGRES (10.6.2014) - ČLANARINA :
– 16. člen: VIR financiranja dejavnosti so: 

• Članarina; Prihodki projektov; Drugi prihodki;
• Presežki - se namenijo za sindikalno dejavnost.

– 17. člen: KDO zagotavlja članarino za delovanje ZSSS in RO ZSSS ?

– 18. člen: DELEŽ za delovanje ZSSS in RO ZSSS :
• Od 1% od bruto plače članov;
• Delež se določi v PFFMP, ki ga sprejme konferenca ZSSS – z večino. 
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2.2.2 Vodenje - Upravljanje FMP ZSSS

• Statutu ZSSS (7. KONGRES (10.6.2014) – VODENJE 
FMP ZSSS in RO ZSSS
– 21. člen: Vodenje FMP skladno z: Zakoni in SRS.

• Izvršni odbor določi pridobitne in druge dejavnosti, ki se 
financirajo iz drugih virov;

– 22. člen: Pravilnika o FMP:
• Podrobnosti: načina financiranja in FMP ZSSS in RO ZSSS določi:  

– Pravilnik o financiranju in finančno materialnem poslovanju,ki ga 
sprejme konferenca ZSSS - z večino.
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2.2.3 Organi, ki obravnavajo 
financiranje v ZSSS – Statut ZSSS

• Konferenca ZSSS: 
– PFFMP ZSSS (18. in 22. člen Statuta)
– Drugi akti za delovanje ZSSS.

• Predsedstvo ZSSS:
– Pravilnike: o računovodstvu; krogotoku dokumentov, itd.
– Itd.

• Izvršni odbor (operativni organ: izvaja odločitve P in konference ZSSS):
– Določi pridobitne dejavnosti ZSSS in RO ZSSS (21. člen Statuta)
– Usklajuje skupne naloge ZSSS,
– Itd.
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3. SINDIKAT PRI DELODAJALCU
• Temeljna pravica delavcev;
• Oblika organiziranega delovanja članov 

sindikata v ZSSS;
• Posebnega predpisa organiziranosti ni;
• Organiziranje in delovanje določa statut 

sindikata v ZSSS;
• Sindikat:

– JE pravna oseba: omogoča nastopanje v pravnem prometu ;
– NI pravna oseba: ne nastopa v pravnem prometu.
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3.1 SINDIKAT PRI DELODAJALCU
• Sindikat pri delodajalcu:
– Člani;
– Sindikalne podružnice;
– Sindikalne skupine;

• Sindikalni zaupnik – zunanji;
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3.1 SINDIKAT PRI DELODAJALCU
• Ustanovitev:
– Pravila / Statut ali drug temeljni akt;
– Določiti pooblaščeno osebo;
– Izvolijo organe;
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3.2 SINDIKAT PRI DELODAJALCU
• Odgovorna oseba – pooblaščena oseba – 

zakoniti zastopnik – predsednik (običajno):
– Predstavlja in zastopa;
– Vpis / sporočanje sprememb / izbris  v / iz: evidenc; 

registrov (matični, davčni, itd.); 
– Odpreti / zapreti TR, seznam pooblaščenih;
– organizira vodenje poslovnih knjig (prejeti, izdani računi, 

poslovni račun, blagajniško poslovanje, itd.). 
– Organizirati hrambo listin;
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3.2 SINDIKAT PRI DELODAJALCU
• Dolžnosti in odgovornosti za:
– Izvajanje sprejetih sklepov organov sindikata;
– Izvajanje sprejetih aktov / sklepov organov 

sindikata v ZSSS, katerega član je;
– Ostale naloge opredeljene v PRAVILIH SINDIKATA 

PRI DELODAJALCU;
– Itd.
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3.2 SINDIKAT PRI DELODJALCU 
-PRAVNA OSEBA

• Vodenje poslovnih knjig;
• Pravočasna priprava in oddaja letnega poročila 

na AJPES– 28.2.;
• Obračun davka na dohodek pravnih oseb – 

31.3.
Nepredložitev se kaznuje (prekršek):
- Odgovorna oseba in
- Sindikat pri delodajalcu, 
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3.3 SINDIKAT PRI DELODAJALCU
• TEMELJNI AKTI:
– Pravila ali Statut mora biti skladen s Statutom 

sindikata v ZSSS in ZSSS;
– Pogodba za sindikalno delo;
– Drugi akti:
• Pravilnik o solidarnih pomočeh;
• Pravilnik o računovodstvu;
• Pravilnik o krogotoku dokumentov;
• Itd.
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

30.6.16 23



4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.1 Upravljanje članarine:
– nadzorovana poraba sredstev članarine: (Pridobivanje, 

Poraba in nadzor).

– Sindikati financiramo izvajanje storitev za člane iz lastnih 
virov, ki jih zagotavljajo člani, po solidarnem načelu: ko jih 
potrebuje in ne ko jih plača. Gospodarno ravnanje!

– pri izvajanju storitev ne veljajo tržne zakonitosti oblikovanja 
prodajanih cen, zato je problematična tudi njihova 
obdavčitev.
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.1 Upravljanje članarine:
– Pridobitne dejavnosti, ki jih določi pristojni organ 

sindikata (ZSSS: IO), kot spremljajoče so predmet 
obdavčitve.

– nepridobitne organizacije problema razmejevanja 
med nepridobitnimi in pridobitnimi dejavnostmi 
niso rešile same v svojih aktih, zato je to storila 
država. 
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.1 Upravljanje članarine:
– Država je možnost nelojalne tržne konkurence 

(cene brez DDV, ITD.) in neplačevanja davkov pri 
nepridobitnih organizacijah v primeru pridobitnih 
dejavnosti rešila v:
• Zakonu o davku na dodano vrednost in
• Zakonu o davku na dohodek pravnih oseb.
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• Članarina:
– obvezni denarni prispevek člana,;
– ne predstavlja plačila za opravljane storitve, ugodnosti ali dobavljene 

proizvode;
– Kot izhaja iz ustanovnih aktov organizacije je namenjena financiranju 

dejavnosti organizacije, katere član je plačnik članarine. 

Takšne članarine so:
– izven sistema davka na dodano vrednost (16. Člen ZDDV) in 
– predstavljajo nepridobitne prihodke pri obračunu davka na dohodek 

pravnih oseb.

30.6.16 27



4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.2 Predpisi in poslovanje sindikatov pri 
delodajalcu
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.3 Zakon o davku na dodano vrednost -ZDDV:
– opredeli:
• obdavčljive transakcije (promet B/S) in 
• oproščene dejavnosti v javnem interesu. 

– Meja 50.000 EVR obdavčljivega prometa od 
1.4.2013;

Primer obdavčene članarine:
- Članarina za katero član kluba uporablja 1 x tedensko igrišče za tenis – 2 uri. 
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.4 ZDDPO:
– Izvajanje nepridobitne dejavnosti in doseganje 

nepridobitnih prihodkov so natančno opredeljeni 
v:
•  9. členu Zakona o davku na dohodek pravnih oseb in v
• 2. členu Pravilnika o opredelitvi pridobitne in 

nepridobitne dejavnosti.
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.4 ZDDPO:
– Da je pri nepridobitni organizaciji dejavnost 

pridobitna mora biti izpolnjen vsaj eden od 
pogojev:
• dejavnost se opravlja na trgu zaradi doseganja dobička;
• z njenim opravljanjem organizacija konkurira na trgu z 

drugimi osebami.

– Izjema so prihodki iz naslova obresti, ki so do 
višine 1.000,00 EVR neobdavčljivi. 
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.4 ZDDPO (Kuhar Puc, 2004, str. 105-107) :
– Skladno s 6. točko Uvoda k SRS  in 
– Zakona o davku na dohodek pravnih oseb 

je pri evidentiranju stroškov sindikata (tudi pri 
delodajalcu) potrebno upoštevati načela: 

• ekonomske upravičenosti;
• povezanosti z obdavčenimi prihodki;
• poslovne potrebnosti; 
• privatnosti in skladnosti z običajno poslovno prakso.
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.4 ZDoh:
Prejemki fizičnih oseb brez obdavčitve:
– 20. člen: Solidarne pomoči po pravilih sindikata;
– 2. točka 107. člena: Potni stroški z vabilom za delo organov 

do višine Uredbe Vlade z ustreznimi prilogami;
– 108. člen: darila, ugodnosti  2 x letno po 42 EVR.
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV 
ČLANARINE

• 4.5 Zakon o računovodstvu – ZOR:
– Lastna dejavnost (28. člen ZOR)- je dejavnost, ki ni 

opravljanje javne službe (negospodarska 
dejavnost) in je opredeljena v ustanovnem aktu 
(16.(39); 19; 21; in 67 (43). členu Statuta ZSSS).

• 4.6 Financiranje dejavnosti = ČLANARINA
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4.7 UPRAVLJANJE SREDSTEV ČLANARINE V 
SINDIKATU PRI DELODAJALCU

• 4.7.1 Upravljanje članarine:
– Razpolaga samostojno zato mora poskrbeti za:
• preglednost in 
• Skladnost s sprejetimi programi sindikatov pri 

delodajalcih in sindikatov v ZSSS
• Za gospodarno ravnanje z zbranimi sredstvi članarine so 

odgovorni svojim članom in sindikatu. 
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4.7 UPRAVLJANJE SREDSTEV ČLANARINE V 
SINDIKATU PRI DELODAJALCU

• 4.7.2 Pridobivanje članarine in vloga organov:
– Zbor članov / konferenca: 
• poročilo o delu preteklega obdobja;
• program ali smernice za delo v prihodnjem obdobju – 

plan ali načrt dela.

– Izvršni odbor / predsedstvo:
• Zbiranje / odvajanje članarine – evidence;

– Nadzorni  odbor:
• Pravilnost zbiranje / odvajanje članarine ;
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4.7 UPRAVLJANJE SREDSTEV ČLANARINE V 
SINDIKATU PRI DELODAJALCU

• 4.7.3 Porabljanje članarine s primeri in vloga 
predsednika
– programske naloge (Statut);
– Pogoji in nameni  (PFFMP) se v finančnem načrtu 

ovrednotijo.

Vsaka drugačna poraba sredstev zbrane članarine, ki:
– ni določena in predvidena v programu ter
– finančnem načrtu 
sindikata pri delodajalcu je nenamenska, neupravičena in 

nedopustna. Potrebni sklepi organov.
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4.7 UPRAVLJANJE SREDSTEV ČLANARINE V 
SINDIKATU PRI DELODAJALCU

• 4.7.4 Nadzor nad upravljanjem članarine:
NO: 
– Nadzira letni obračun in 
– Poroča pristojnim organom.
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5. POSLOVANJE SINDIKATA PRI 
DELODAJALCU

• 5.1 Ustanovni in drugi akti
• 5.2 Predpisi
• 5.3 Računovodska opravila
• 5.4 Letno poročilo – sestavine:

– IPO
– BS
– Obračun davka na dohodek pravnih oseb
– Finančni načrt prihodnjega leta
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6. ODGOVORNOST IN NADZOR 
ZAKONITOSTI POSLOVANJA

• 6.1 Predsednik
• 6.2 Nadzorni odbor
• 6.3 Izvršni odbor
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6. ODGOVORNOST IN NADZOR 
ZAKONITOSTI POSLOVANJA

• 6.4 Primeri denarnih kazni :
– ZOR:

• Sindikat: prekršek od 420 – 25.100  EVR;
• Odgovorna oseba: 40 – 2.100 EVR;

– ZDavP (lažji prekrški):
• Sindikat: prekršek od 1.200 – 15.000  EVR;
• Odgovorna oseba: 600 – 4.000 EVR;

– ZDavP (lažji prekrški):
• Sindikat: prekršek od 1.200 – 41.000  EVR;
• Odgovorna oseba: 200 – 4.100 EVR;
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7. PRAKTIČNI NAPOTKI PRI PRIPRAVI 
POROČIL

• 7.1 Popis
• 7.2 Poročanje Ajpes
• 7.3 Poročanje DURS
• 7.4 Poročanje ZPIZ
• 7.5 Podatki za odmero dohodnine
• 7.6 Poročanje Nadzornemu odboru 

30.6.16 42



8. STROKOVNE ZAHTEVE ODGOVORNIH ZA 
POSLOVANJE SINDIKATA PRI DELODAJALCU

• 8.1 Predsednik

• 8.2 Računovodja
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9. PREGLED SPREMEMB PREDPISOV - 
PRETEKLOST

• 9.1 Blagajniško poslovanje
• 9.2 ZUJF
• 9.3 Enotni kontni okvir
• 9.4 ZDFS
• 9.5 Prijava transakcijskega računa
• 9.6 ZDPN
• 9,7 Prenova bančnega okolja
• 9.8 Prenova IS DURS
• 9.9 Spremembe pri obračunu dohodkov v 2014
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9. PREGLED SPREMEMB PREDPISOV - 
PRETEKLOST

• 9.10 Obvezna izdaja E – računov
• 9.11. Sprememba Z DDV
• 9.12 itd.
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10. NAPOVED SPREMEMB PREDPISOV 
- PRIHODNOST

• 10.1 Uvedba Davčnih blagajn s 1.1.2016
• 10.2. SRS 2016, uporaba 1.1.2016
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11. ZA KONEC

• NOVOSTI V DELAVSKI ENOTNOSTI

• Vprašanja?

• Hvala za vašo pozornost!
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