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OSNOVE SINDIKALNEGA 

DELOVANJA V ZSSS 
 

Predavatelj:

mag. Staša Pernat Lesjak

 



Program
1. Reprezentativnost in moč sindikata
2. Organiziranje sindikata pri delodajalcu
3. Delovanje sindikalnih zaupnikov
4. Varstvo

11.30 - 11.45 ODMOR

5. Predstavitev Zveze in njenega delovanja
6. Evidenca članstva
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ZAKONODAJA RS POMEMBNA ZA DELOVANJE SINDIKATOV

– USTAVA RS: v 76. členu je zapisano, da je ustanavljanje in 
delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. 
Ustava ureja tudi pravico do stavke(77. člen).

– Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 
13/1993) daje organizacijsko sindikalno svobodo, ki 
neposredno ureja ustanavljanje sindikatov.

– Zakonu o stavki (Ur. l. SFRJ, 23/1991)
– Zakon o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 43/2006) 
– Pravico do sindikalnega delovanja in varstvo sindikalnega 

zaupnika obravnava še Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. 
RS, št. 21/2013) v členih od 203 do 207.
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• KAZENSKI ZAKONIK  - KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/2008) v 
svojem 200. členu obravnava kršitev pravic do 
sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih 
pravic: 
– (1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči 

delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te 
pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do enega leta.

– (2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov 
prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne 
dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame 
sindikat.
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REPREZENTATIVNOST

S pridobitvijo odločbe o reprezentativnosti na podlagi zakona 
(ZRSin) se sindikatu prizna nekatere posebne pravice:
• Sklepanje kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti /podjetja
• Sodelovanje v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in 

socialne varnosti delavcev
• Predlagajo kandidate delavcev, ki delujejo kot člani svetov 

delavcev
• Pristojnosti sodelovanja v tistih postopkih pri delodajalcu, ko 

gre za uveljavljanje / urejanje kolektivnih pravic vseh delavcev 
pri delodajalcu (po ZDR-1)
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POGOJI ZA REPREZENTATIVNOST
• Demokratičnost in svoboda včlanjevanja in delovanja
• Neprekinjeno delovanje vsaj 6 mesecev
• Neodvisnost od državnih organov in delodajalcev
• Financiranje pretežno iz članarine
• Določeno število članov skladno z določili ZRSin (podpisane pristopne izjave):

– Zveze in konfederacije, ki združujejo sindikate dejavnosti/panog/poklicev, v 
katere je včlanjeno najmanj 10 % delavcev v dejavnosti /panogi /poklicu

– Posamezen sindikat (izven reprezentativen Zveze) je reprezentativen na 
podlagi 15 % včlanjenih delavcev dejavnosti / panoge / poklica / organizacije

ODLOČITEV o reprezentativnosti sindikata v organizaciji sprejme delodajalec. Ta mora 
reprezentativnost sindikatu priznati.
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KAJ JE AKCIJSKA MOČ SINDIKATA

Sindikat potrebuje tebe in ti potrebuješ sindikat!

Raven delavskih pravic je sorazmerna z močjo sindikata: 
čim večje je število članov sindikata, tem višje so lahko 

pravice in obratno!
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Kakšne vrste moči ima delodajalec? Kakšne vrste moči ima delavec?

- gospodarske vire;
- obvladovanje kapitala in globalnega 

gospodarstva;
- poskuša dobiti nadzor nad delavci; 
- pravna sredstva in vire;
- povezave z vlado, mediji, drugimi podjetji 

in družbo;
- druge vrste moči.

- kolektivno solidarnost – če je organiziran…
- znanje in veščine ter možnost, da vpliva na 

proizvodnjo ali storitve – če je organiziran…
- nadzor nad ključnimi položaji v globalni 

preskrbovalni verigi  – če je organiziran… 
- zavezništvo z drugimi delavci in skupnostmi, 

lokalnimi in mednarodnimi – če je 
organiziran…

- pravna sredstva in vire – če je organiziran …
- povezanost z vlado in mediji – če je 

organiziran…
- druge vrste moči.
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SAMOUMEVNOST
• Delavci po navadi jemljejo pravice, ki jih uživajo za 

samoumevne. Delavske in socialne pravice niso samoumevne 
ampak so rezultat dolgoletnega sindikalnega boja. 

• Naj spomnimo na nekatere dosežke ZSSS:
– Prva kolektivna pogodba v zgodovini države in sistem KP;
– Uvedba sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij;
– Ohranitev medgeneracijske solidarnosti v pokojninskem sistemu;
– Sprejem zakona o varnosti in zdravju pri delu;
– Sprejem zakona o delovnih razmerjih;
– Preprečitev uvedbe enotne davčne stopnje;
– Sprejem zakona o udeležbi pri dobičku;
– Uvedba dvostopenjskega davka na dodano vrednost;
– Ohranitev medgeneracijske vzajemnosti v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in 

preprečitev znižanja bolniških nadomestil;
– Organiziranje referenduma o pokojninski reformi, škodljivi za delavke in delavce;
– Sodelovanje pri referendumu proti „malemu delu“.
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KAJ/KDO JE SINDIKAT?
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SINDIKAT

• Delavci se združujejo v sindikat z namenom 
izpolnitve svojih interesov. 

• kolektivno predstavništvo je bolj zaželeno od 
individualnega dogovarjanja ali enostranske 
moči menedžmenta. 

• organizirano silo, katera daje delavcu oporo v 
njegovih vsakdanjih nesporazumih z 
delovodjem
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Sindikalni predstavnik
• Ključna vloga v podjetju ali obratu, ki na eni strani 

deluje kot stična točka med člani in višjim sindikalnim 
vodstvom ter na drugi strani kot posrednik med 
delavci in delovodjem, nadzornikom ali vodstvom 
podjetja. 

• V administrativnem pogledu je sindikat vmesni člen 
med upravo in delavci, in sicer v treh pogledih: 

• na komunikacijski ravni, 
• na ravni skupnih pogajanj in 
• na ravni delavskih pritožb.
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• Sindikat mora o imenovanju oz. izvolitvi sindikalnega 
zaupnika obvestiti delodajalca. 

• Delavci, ki so člani nekega sindikata izvolijo ali 
imenujejo svojega sindikalnega zaupnika, ki jih bo 
zastopal pri delodajalcu. Pri tem ni nujno, da je 
sindikalni zaupnik zaposlen pri delodajalcu – lahko je 
zunanji sindikalni zaupnik. Če sindikalni zaupnik ni 
določen, zastopa sindikat njegov predsednik.
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ETIČNI PRINCIPI V SINDIKALNEM DELU

• Delovanje mora temeljiti na: Solidarnosti, Pravičnosti in poštenosti, 
Sočutnosti, Spoštovanju ljudi in človekovega dostojanstva, Odgovornosti, 
Pripadnosti organizaciji in sindikalnemu delu.

• Integriteta vseh deležnikov (skrb za spoštovanje vseh vključenih)
• Najboljši interes (rešitev naj ustreza vsem stranem)
• Aktivna participacija (vsakdo naj bo vključen pri delovanju in odločanju, če 

ga stvari zadevajo) 
• Skrb za ugled sindikalnega gibanja (ko se umaže eden, smo umazani vsi)
• Ne-izkoriščanje moči ali odnosa
• 80% poslušamo, 20% govorimo
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NAČRTOVANJE DELA SINDIKATA

• Pri načrtovanju dela sindikata moramo 
poznati:
– Vrednote sindikata
– Naše poslanstvo
– Potrebe in interese članov
– Potrebe in interese podjetja/zavoda
– Realnosti človeških, finančnih in materialnih virov
– Časovno razporeditev in opredelitev nalog
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DOKUMENTI POTREBNI ZA DELOVANJE 
SINDIKATA

• Sklep o ustanovitvi sindikata
• Odločba o reprezentativnosti (če ste reprezentativni)
• Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata 

podjetja/zavoda
• Pogodba/dogovor o pogojih dela sindikata v podjetju
• Pravila o finančnem in blagajniškem poslovanju
• Pravilnik (solidarnostna pomoč, priznanja,…)
• Evidenca članov
• Urejen arhiv (zapiski sej in sestankov, podjetniška pogodba, KP 

dejavnosti, splošni akti,…)
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USTANOVITEV SINDIKATA
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SINDIKAT V ZDR-1

• Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro 
in učinkovito opravljanje sindikalne dejavnosti in mu 
omogočiti dostop do podatkov! (prosto, št. zaupnikov, št. 
plačanih ur za sindikalno delo, plačana odsotnost za sindikalno 
izobraževanje in aktivnosti – dogovorjeno v KP ali v dogovoru med 
sindikatom in delodajalcem)  če delodajalec ne izvršuje obveznosti do 
sindikata glede zagotavljanja pogojev za dejavnost in omogočanja dostopa 
do podatkov, se kaznuje z globo. Za storjeni prekršek se kaznuje tudi 
odgovorna oseba delodajalca.
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PRISTOJNOSTI SINDIKATA po ZDR-1
• 6. člen: prepoved diskriminacije ker je oseba član sindikata

• 10. člen: Sindikat podaja mnenja na akt o sistemizaciji delovnih mest. 
Sindikat poda mnenje v 8 dneh.

• 59. člen: Na zahtevo sindikata mora delodajalec enkrat letno obveščati o 
razlogih za uporabo dela napotenih delavcev in njihovem številu.

• 76. člen: Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik se morata s 
sindikat posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah 
prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce. (globa od 1.500 do 4.000 
eurov)

• 85. člen: Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik 
sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.

• 86. člen: Sindikat mora biti obveščen o redni ali izredni odpovedi delavcu, 
če delavec tako želi.  Svoje mnenje poda v roku 6 dni. (globa od 3.000 do 
20.000 eurov)
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• 90. člen: Neutemeljen odpovedni razlog: članstvo v sindikatu

• 99. člen:  Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu 
delavcev, številu… pisno obvestiti sindikate. Delodajalec se posvetuje z 
sindikatom o predlaganih kriterijih pri oblikovanju kriterijev za presežne 
delavce ter možne načine za omilitev števila odpovedi. Kopijo o tem pošlje 
na zavod za zaposlovanje.

• 102. člen: delodajalec lahko v soglasju z sindikatom oblikuje lastne kriterije 
(namesto tistih iz KPD) za določitev presežnih delavcev.

• 104. člen: Posvetovanje stečajnega upravitelja z sindikatom v podjetju.

• 112. člen: Sindikalni zaupnik ima, zaradi svojega dela, imuniteto pred 
odpovedjo delovnega razmerja.

• 113. člen: Če sindikat poda negativno mnenje v zvezi z odpovedjo delavcu 
lahko sindikat zahteva 30 dnevni moratorij oz. moratorij do konca 
mediacije.
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• 147. člen: Delodajalec obvesti sindikat o letnem razporedu 
delovnega časa. Delodajalec mora sindikatu enkrat letno poročati o 
izrabi tega delovnega časa, o nadurah ter začasni prerazporeditvi 
delovnega časa.

• 153. člen: Pri uvedbi nočnega dela se mora delodajalec posvetovati 
z sindikatom. Delodajalec se posvetuje z sindikatom o 
organiziranosti dela, o ukrepih za varnost in zdravje pri delu ter o 
socialnih ukrepih. (globa od 1.500 do 4.000 eurov)

• 174. člen: Sindikat lahko pomaga delavcu v disciplinskih postopku.

• 203. člen:  Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in 
učinkovito delo s katerimi varujejo pravice delavcev, ter nuditi 
dostop do podatkov, ki so za to potrebni. (globa od 1.500 do 4.000 
eurov)
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• 204. člen: delodajalec lahko obvešča sindikat tudi z uporabo 
informacijske tehnologije – elektronsko.

• 205. člen: Člani sindikata lahko izvolijo sindikalne zaupnike. Če 
jih ne, člane zastopa sindikalni predsednik. Sindikat obvesti 
delodajalca o osebi, ki je izvoljena za sindikalnega 
predsednika. Predsednik zastopa delavce.

• 207. člen: Število zaupnikov se določi z kriteriji v KP ali v 
dogovoru z delodajalcem. Sindikalnim zaupnikom ni moč 
znižati plače. Delodajalec poskrbi, da se odvaja članarina 
sindikata.

Dodatne pristojnosti sindikata v podjetju so opredeljene še v 
kolektivni pogodbi dejavnosti ali v podjetniški KP.
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VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

• Posebno varstvo pred odpovedjo (112. člen ZDR-1)
• Potrebno soglasje sindikata (izjeme brez soglasja)
• Za čas trajanja funkcije + 1 leto

• Ni dovoljeno znižati plače ali začeti 
disciplinski postopek (le ta ravnanja v sindikalnih 
aktivnostih)

• Št. sindikalnih zaupnikov s posebnim varstvom se 
določi v  dogovoru med sindikatom in delodajalcem.
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________________________________________________________________

ZSSS
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE



ZGODOVINA

Prvi sindikati v Sloveniji so nastali v 19. Stoletju
Do leta 1989 je obstajala samo ena sindikalna 

organizacija
Leta 1988 so se začele pojavljati prve spremembe v 

sindikalnem gibanju 
Leta 1990 se pojavi sindikalni pluralizem
Aprila 1990  se stara ZSS preoblikuje v ZSSS
• Ustanovitev mnogih sindikatov
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ZSSS

April 6, 1990 – prenovljena ZSSS je ustanovljena kot 
prostovoljna, demokratična sindikalna zveza 
sindikatov 

Marec 1999 – sprejeta v Evropsko konfederacijo 
sindikatov (EKS). Edina iz Slovenije 
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SINDIKATI V SLOVENIJI 

 REPREZENTATIVNE ZVEZE SINDIKATOV NA NACIONALNI 
RAVNI 

1. ZSSS 
2. PERGAM
3. KNSS
4. K-90
5. ALTERNATIVA
6. SOLIDARNOST
7. KONFEDERACIJA JAVNEGA SEKTORJA

ČLANSTVO V SINDIKATIH

•  21% vseh zaposlenih
•  Več kot 50 % v ZSSS  
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Dušan SEMOLIČ
Predsednik

SOLIDARNOST

    SOCIALNA PRAVIČNOST

  ČLOVEŠKO DOSTOJANSTVO
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Pavle Vrhovec
Sekretar

VODSTVO ZSSS
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STRUKTURA  ZSSS

zsss

PANOŽNI 
SINDIKATI

(22)

PANOŽNI 
SINDIKATI

(22)

KONGRES
Predsednik

Sekretar

Konferenca

Predsedstvo

REGIJSKI  
ORGANIZACIJI 

- Vzhodna 
- Zahodna 

Območni odbori 
panožnih 
sindikatov

Sindikati v podjetjih, 
zavodih, 

organizacijah,…

Sindikati v podjetjih, 
zavodih, 

organizacijah,…

NADZORNI 
ODBOR

Izvršni sekretarji 
(5)
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DELITEV ČLANARINE
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NALOGE
 ZSSS

DO INSTITUCIJ
V DRŽAVI

ZNOTRAJ 
ZSSS

MEDNARODNO
PODROČJE
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NALOGE ZSSS
DO INSTITUCIJ V DRŽAVI

• Politična in gospodarska ureditev države

• Ekonomske in socialne pravice članov

• Varnost in zdravje pri delu, zdravstveno in pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje

• Urejanje pravic delavcev z mednarodnimi konvencijami, zakoni in drugimi 
predpisi

• Enake možnosti

• Gospodarski razvoj, ekonomska in socialna politika ter politika plač in 
drugih osebnih prejemkov

• Razvoj sistema KP

• Razvoj sistema socialnega dialoga

• Zastopanje interesov članov v institucijah na ravni države in na lokalni 
ravni
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NALOGE ZSSS
ZNOTRAJ ZSSS

• Zagotavljanje sistema pravnega varstva članov sindikata

• Razvijanje solidarnosti in usklajevanje interesov v Zvezi

• Usklajevanje, organiziranje in izvajanje različnih oblik 
sindikalnega boja

• Razvoj sistema soupravljanja

• Razvoj sindikalnega gibanja in organiziranosti sindikata

• Razvoj sistema sindikalnega izobraževanja, usposabljanja 
in informiranja
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NALOGE ZSSS 
MEDNARODNO PODROČJE

• Evropska konfederacija sindikatov
• ETUI (sindikalni inštitut za izobraževanje, raziskave in 

varstvo in zdravje pri delu)
• Evropski socialni dialog
• Sindikati v državah Evrope
• Tripartitni organi EU
• Mednarodni projekti
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VČLANJEVANJE IN EVIDENCA ČLANSTVA
• Podatki o članih (osebna privolitev, občutljivi osebni podatki, obdelava 

za namene dejavnosti)

• Včlanjuje pooblaščeni član sindikata (poznavanje sindikalnih aktov)

• Postopek (seznanitev s pravicami in dolžnostmi, izpolnitev pristopne 
izjave, preveritev podatkov, dopolnitev s podatki pooblaščenca in 
sopodpis, seznanitev člana s sindikalno organiziranostjo, pošiljanje 
pristopne izjave v službo za evidenco – Dalmatinova 4 – označitev vročanja 
članske izkaznice in KU)

• Služba za evidenco (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o 
zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS) 

• Dolžnost sporočanja (vsako spremembo podatkov člana sporočiti v 30 
dneh)
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