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Cenjene sindikalne zaupnice in zaupniki! 

 
Ta priročnik je zasnovan kot pripomoček za delo sindikalnih zaupnikov, ki ste najpomembnejši 
steber delovanja sindikata, most med člani sindikata in delodajalcem ter posrednik informacij 
in kontaktna točka za člane sindikata in organizacijami sindikata na ravni dejavnosti in 
sindikalno centralo. 
 
Brez zaupanja vrednih, angažiranih, proaktivnih in opolnomočenih sindikalnih zaupnikov si ni 
mogoče zamišljati učinkovitega sindikalnega dela. Vsebina tega priročnika predstavi ključne 
vsebine, ki jih mora poznati sindikalni zaupnik za svoje delo, od pomena, vloge in pristojnosti 
sindikata, ustanovitve sindikata, pravnega okvira, v katerem deluje ipd..  
 
Ključ do učinkovitega sindikalnega dela je tudi čim bolj številčno članstvo, ki sindikatu daje 
legitimnost in moč pri izvajanju sindikalnih aktivnosti. Zato je pomembno, da sindikalni 
zaupnik pristopa k novo zaposlenim in jih povabi v sindikat, jim predstavi razloge, zaradi 
katerih je pomembno biti član sindikata, hkrati pa da redno sklicuje sestanke članov sindikata 
in jih redno obvešča o dogajanju, pomembnem zanje in o aktivnostih sindikata. Le na tak način 
je mogoče vzdrževati povezavo s članstvom in pričakovati odziv v primeru potrebe po 
angažiranju članstva za sindikalne aktivnosti. 
 
Seveda priročnik ne more predvideti vseh situacij, v katerih se znajde sindikalni zaupnik, niti 
ni ambicija podati natančne napotke za postopanje v vsaki od teh situacij. V primeru situacij, v 
katerih sindikalni zaupnik potrebuje dodatne informacije ali pomoč, so vedno na voljo tudi 
strokovne službe KSS PERGAM, ki se po potrebi vključijo in pomagajo v takšnih situacijah.  
 
Nenazadnje so vsebine pričujočega priročnika redno tudi tema izobraževanj, ki jih organiziramo 
v KSS PERGAM, zlasti vsakoletnega tradicionalnega izobraževanja za sindikalne zaupnike, 
kot tudi drugih izobraževanj, namenjenih sindikalnim zaupnikom za pridobivanje znanj in 
veščin za učinkovito opravljanje del in nalog sindikalnih zaupnikov. Namen teh izobraževanj, 
pa tudi priročnika, ki je pred vami, je seveda tudi v tem, da se znanja in veščine, ki jih sindikalni 
zaupniki pridobijo, uporabijo v praksi in jih posredujejo članom skupaj z informacijami, ki jih 
pošiljamo sindikalnim zaupnikom, objavljamo na naših spletnih straneh, ki so podane na 
organih sindikatov in na izobraževanjih. Na ta način želimo prispevati h kakovostnemu delu 
sindikalnih zaupnikov in k obveščenemu in osveščenemu članstvu. 
 
Verjamemo, da bo pričujoči priročnik dobrodošla dodatna pomoč pri opravljanju sindikalnega 
dela. Vsem sindikalnim zaupnikom KSS PERGAM se na tem mestu zahvaljujemo za 
požrtvovalno delo in veliko skupnih sindikalnih uspehov tudi v prihodnje! 
 

SKUPAJ – SOLIDARNI – MOČNEJŠI! 
 

Jakob Počivavšek 
Predsednik 

KSS PERGAM 
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Predgovor  

 

Publikacija Priročnik za delo sindikalnih zaupnikov: Boljša usposobljenost socialnih partnerjev 
za boljši socialni dialog na praktičen in pregleden način predstavlja najpomembnejše vsebine, 
ki jih potrebujejo sindikalni zaupniki za učinkovito varstvo delavskih pravic na ravni podjetja 
in zavoda, kot tudi na širših ravneh socialnega dialoga.  

Vsebina je razdeljena na pet poglavij. V prvem poglavju VLOGA IN POMEN SINDIKATOV 
ZA POSAMEZNIKA IN DRUŽBO je najprej opisano poslanstvo sindikata ter pomen in 
prednosti sindikalnega članstva. V drugem poglavju SOCIALNI DIALOG IN SINDIKATI so 
razloženi osnovni pojmi in temeljne značilnosti socialnega dialoga ter so na enem mestu zbrane 
osnovne informacije o slovenskih, evropskih in mednarodnih institucijah in pravnih predpisih, 
ki so pomembni za delo sindikata. Tretje poglavje USTANOVITEV IN DELOVANJE 
SINDIKATA najprej opiše, kako se ustanovi sindikat in pridobi status reprezentativnosti, nato 
pa predstavi vsa področja sindikalnega delovanja, od kolektivnega pogajanja, organiziranja 
stavke, sodelovanja sindikata s svetom delavcev do reševanja sporov med sindikati in 
delodajalci ter njihovimi združenji. Četrto poglavje VLOGA SINDIKALNIH 
PREDSTAVNIKOV ZA VARSTVO DELAVSKIH PRAVIC V PODJETJIH IN ZAVODIH 
predstavi pristojnosti sindikalnih zaupnikov na področju delovnih in uslužbenskih razmerij ter 
varnosti in zdravja pri delu ter sindikalno imuniteto, ki varuje sindikalne zaupnike pri izvajanju 
sindikalnih dejavnosti. Posebej so izpostavljene teme kot so prepoved diskriminacije, 
enakopravnost spolov, lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti ter prekarno delo. 
V petem poglavju so zbrane preglednice, tabele, koristne spletne povezave ter seznam literature. 

Temeljni namen priročnika je dvig znanja ter informiranje in ozaveščanje sindikalnih 
zaupnikov, s ciljem izboljšanja kvalitete socialnega dialoga na vseh ravneh (v podjetjih in 
zavodih, na ravni dejavnosti in poklicev ter na nacionalni ravni). Napisan je tako, da bi bil lahko 
koristen pripomoček za prav vsakega sindikalnega zaupnika, za začetnike brez predhodnih 
sindikalnih izkušenj ali pravnega znanja, pa vendar dovolj natančen in celovit ter z ustreznim 
napotilom v vsakem poglavju na literaturo za bolj zahtevne, že prekaljene sindikalne zaupnike 
in sindikalne pravne strokovnjake.  

 

        Dr. Katarina Kresal Šoltes 
      Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
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1. VLOGA IN POMEN SINDIKATOV ZA POSAMEZNIKA IN DRUŽBO 

 

1.1. Pojem in poslanstvo sindikata 
 
Sindikat je organizirana skupina delavcev, ki se zavzema za izboljšanje in varstvo 
delavskih pravic. Močnejši kot so sindikati, boljše plače in delovne pogoje lahko 
dogovorijo v socialnem dialogu z delodajalci in obratno. 
 
Posamezen delavec ima precej manjše pogajalske možnosti, da se z delodajalcem dogovori za 
dostojno plačilo ter kvalitetne in varne delovne pogoje, če pa se združi več delavcev ali vsi 
delavci skupaj, in se organizirajo v sindikat, so pogajalsko močnejši in enakopravnejši partner 
delodajalcu in njihovim združenjem. 
 
Dostojne plače, osemurni delovnik, plačan letni dopust, bolniška, pokojnina in druge delavske 
in socialne pravice, ki so sedaj določene z zakoni, so bile v preteklosti najprej dogovorjene s 
kolektivnimi pogodbami, ki so jih sindikati sklepali z delodajalci. So torej rezultat kolektivnega, 
sindikalnega delovanja delavcev v zadnjih 150 letih. 
 
Brez sindikalnega delovanja ne bi bilo delovne zakonodaje in socialne države kot jo danes 
poznamo v Sloveniji in drugih gospodarsko in socialno razvitih državah. To lepo ilustrira 
primerjava pravic med redno zaposlenimi in prekarnimi delavci, med katerimi sindikalno 
delovanje zaenkrat še ni dovolj razvito (platformski raznašalci hrane brez delovnega razmerja 
in brez socialnih pravic, za golo tarifo opravljajo delo za naročnika, ki je v bistvu njihov 
delodajalec). Brez sindikatov in sindikalnega boja bi bili še vedno (ali ponovno spet) vsi 
prekarni delavci. 
 
Ker iz zgodovine vemo, da so pravice vedno priborjene in ne podeljene, je kolektivno, 
sindikalno delovanje delavcev potrebno krepiti tudi v prihodnje, da ohranimo dostojne plače in 
dostojne delovne pogoje za vse, ki sredstva za preživljanje sebe in svoje družine pridobivamo 
z delom.  
 
Večje kot je članstvo, močnejši so sindikati. Sindikalna moč izhaja iz njegovih 
članov, delavcev. 
 
Med evropskimi državami so velike razlike glede včlanjenosti delavcev v sindikate, praviloma 
pa velja, da je sindikalna včlanjenost višja v javnem kot v zasebnem sektorju. Največjo in 
najbolj stabilno sindikalno včlanjenost imajo skandinavske države, kjer je sindikalno včlanjenih 
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tudi več kot dve tretjini zaposlenih. Za skandinavske države je značilno, da socialni dialog 
tradicionalno igra ključno vlogo pri regulaciji trga dela, sindikalno delovanje pa je močno 
razvito na vseh ravneh, od podjetja do nacionalne ravni. Koordiniran in usklajen socialni dialog 
na vseh ravneh se je v skandinavskih državah zgodovinsko izkazal za jamstvo za družbeno 
blaginjo in socialni napredek.  
 
V drugih evropskih državah članstvo v sindikatih ni tako stabilno kot v skandinavskih državah 
in upada, tudi v Sloveniji, kjer naj bi bil delež sindikalno včlanjenih delavcev 23,8 % po 
trenutnih, zadnje znanih podatkih OECD za leto 2015.1 Brez članstva pa ni sindikata. Zato je 
treba sindikalni duh in njegove pozitivne vrednote razširjati v vseh podjetjih in zavodih, pa tudi 
med prekarnimi delavci, katerih delež na trgu dela vedno bolj narašča, ter še zlasti med mladimi.  
 
V pomoč je lahko zloženka »Priporočila za vključevanje mladih v sindikate«, ki jo je 
pripravila Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in je prosto dostopna vsem, tudi v 
slovenščini na spletnih straneh:  
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2021-03/ETUC-Youth%20guide_SL.pdf. 
 

 
 
Zgodovinski razvoj in pomen sindikatov na Slovenskem je opisan v knjigi z naslovom 
»Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem : od začetkov strokovnega 
gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije : (1868-1945)«, profesorja Miroslava Stiplovška. 
Dostopna je na povezavi: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/nuk/24052993. 
 
 

                                                           
1 Https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CBC (na dan 12.8.2021).  

zgodovinski kotiček

•na Slovenskem je bila v 
okviru tedanje Avstro -
ogrske pravica do 
združevanja prvič priznana 
leta 1867

•9. februarja 1868 so 
ljubljanski tiskarji 
ustanovili prvo delavsko 
organizacijo pri nas

•na svetovni ravni je bila 
pravica do sindikalnega 
združevanja prvič priznana 
v Versajski mirovni 
pogodbi leta 1919 po 
koncu 1. svetovne vojne, 
kot jamsto za socialno 
pravičnost in ohranitev 
svetovnega miru

ali ste vedeli

•najvišjo sindikalno 
včlanjenost imajo 
skandinavske države, 
približno dve tretjini vseh 
zaposlenih, na Islandiji po 
podatkih OECD za leto 
2020 kar 92,2 % delavcev

•v Sloveniji je v sindikate 
včlanjenih dobra petina 
zaposlenih 

•najnižjo včlanjenost v 
sindikate imajo vzhodno 
evropske države, 
Madžarska, Litva, Estonija 
le 6 % v letu 2019

rešitve

•širiti sindikalno članstvo v 
vse dejavnosti, tudi med 
prekarce in mlade

•zavezništvo sindikatov z 
nevladnimi organizacijami 
in drugimi naprednimi 
skupinami civilne družbe

•približati sindikate mladim, 
s sodobnim 
komuniciranjem in temami 
kot so prekarnost, 
platformsko delo, 
ekologija, enakost spolov, 
usklajevanje dela in 
družine, nediskriminacija
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•na svetovni ravni je bila 
pravica do sindikalnega 
združevanja prvič priznana 
v Versajski mirovni 
pogodbi leta 1919 po 
koncu 1. svetovne vojne, 
kot jamsto za socialno 
pravičnost in ohranitev 
svetovnega miru

ali ste vedeli

•najvišjo sindikalno 
včlanjenost imajo 
skandinavske države, 
približno dve tretjini vseh 
zaposlenih, na Islandiji po 
podatkih OECD za leto 
2020 kar 92,2 % delavcev

•v Sloveniji je v sindikate 
včlanjenih dobra petina 
zaposlenih 

•najnižjo včlanjenost v 
sindikate imajo vzhodno 
evropske države, 
Madžarska, Litva, Estonija 
le 6 % v letu 2019

rešitve

•širiti sindikalno članstvo v 
vse dejavnosti, tudi med 
prekarce in mlade

•zavezništvo sindikatov z 
nevladnimi organizacijami 
in drugimi naprednimi 
skupinami civilne družbe

•približati sindikate mladim, 
s sodobnim 
komuniciranjem in temami 
kot so prekarnost, 
platformsko delo, 
ekologija, enakost spolov, 
usklajevanje dela in 
družine, nediskriminacija
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1.2. Pomembnost in vloga sindikatov v slovenski in evropski družbi 
 
Sindikati igrajo pomembno vlogo za izboljšanje položaja delavcev v družbi in s tem za 
izboljšanje ekonomsko-socialnega razvoja celotne družbe.  
 
Priznanje sindikalne svobode kot temeljne človekove pravice v ustavi in 
mednarodnih aktih odraža njeno zgodovinsko družbeno pozitivno vlogo. 
 
Pravica do svobodnega ustanavljanja in delovanja sindikatov je kot temeljna človekova pravica 
zapisana v 76. členu slovenske ustave. Kot samostojna pravica ali kot del splošne pravice do 
združevanja ljudi je priznana v vseh mednarodnih in evropskih pogodbah s področja človekovih 
pravic. Izhaja iz skupne evropske ustavne tradicije (zapisana je na primer v tretjem odstavku 9. 
člena nemške ustave, 28. členu španske ustave ali kot splošna pravica do združevanja na primer 
v 78. členu danske ustave).  
 
Na družbeno pozitivno vlogo sindikatov se sklicujejo v svojih odločitvah tudi evropska in 
mednarodna sodišča ter nacionalna sodišča evropskih držav. Tako na primer iz sodne prakse 
nemškega zveznega delovnega sodišča (BAG, Urteil v.10.11.1993, BAG Urteil v.27.6.1989) 
izhaja, da:  
 

»sindikati izvajajo zelo pomembne in ustavno varovane javne socialne funkcije s 
sklepanjem kolektivnih pogodb ….. trg dela potrebuje posebno urejanje v luči njegove 
socialne funkcije«.  

 
Nemško ustavno sodišče (BVerfG 2-3-1993, BVerfGE 88, 103, 114) na primer utemeljuje 
avtonomijo kolektivnega pogajanja, ki je bistvo sindikalnega delovanja (Tarifautonomie) z 
argumentacijo: 
 

»… avtonomija, ustavno priznana, pridržuje polje, na katerem delavci in delodajalci 
lahko svobodno odločajo o svojih nasprotujočih si interesih. Legitimnost te svobode 
izhaja iz zgodovinske izkušnje, da kolektivna pogajanja uspešno rešujejo, in to bolje 
kot državna intervencija, konflikte različnih ekonomskih in interesnih skupin«.  

 
Slovensko ustavno sodišče (Odl. USRS, opr. št. U-I-249/10, z dne 5. aprila 2012) na primer 
glede kolektivnih pogodb kot rezultata sindikalnega delovanja pravi, da so:  
 

»vitalni gradnik in promotor socialne pravičnosti in socialnega miru«.  
 
Družbena funkcija sindikatov je, da blažijo pogajalsko neenakost na trgu dela 
in s svojim obstojem in delovanjem omejujejo svobodno gospodarsko pobudo 
ter gospodarske svoboščine z namenom doseganja socialnih ciljev.  
 
Sestavni elementi sindikalne svobode so:  

 pravica do svobodnega ustanavljanja in delovanja sindikatov,  
 pravica do svobodnega in avtonomnega kolektivnega pogajanja,  
 pravica do kolektivnih akcij, vključno tudi stavke.  
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1.3. Solidarnost kot temeljno načelo sindikalizma 
 
Sindikati naj bi delovali neodvisno od delodajalcev in državnih organov ter po 
demokratičnih načelih, kot so solidarnost, vključenost, sodelovanje, iskanje konsenza in 
usmerjenost h kompromisu, da bi skupaj z delodajalci in njihovimi združenji našli možnosti za 
reševanje sicer v osnovi različnih interesov dela in kapitala.  
 
Temeljno načelo sindikalizma je solidarnost, to je pripravljenost za medsebojno 
pomoč in sodelovanje ter podporo. Vsi za enega, eden za vse.  
 
Ljudje smo družbena bitja, odvisni drug od drugega in družbe kot celote. To zavedanje 
pripadnosti skupnosti ter medsebojne povezanosti in odvisnosti krepi solidarnost med 
posamezniki in pripravljenost za sodelovanje. Delavci se združujejo v sindikate zato, da bi 
sodelovali in si pomagali pri varstvu svojih ekonomskih in socialnih interesov po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti.  
 
Sindikalna solidarnost, ki velja med člani sindikata, se širi naprej do članov drugih 
sindikatov, njihovih zvez in konfederacij, tudi na evropsko in svetovno raven, in 
še širše, do članov drugih nevladnih organizacij za varstvo interesov manjšin, 
zatiranih, migrantov in na koncu do celotnega delavstva.  
 
Solidarnost med člani sindikata na primer pomeni, da finančno, s plačevanjem sindikalne 
članarine, vsak prispeva po svojih močeh, sorazmerno višini svoje plače. Solidarnost med člani 
sindikata prav tako pomeni, da bodo solidarnostne pomoči (finančne ali materialne) deležni vsi 
tisti člani, ki jo v danih okoliščinah najbolj potrebujejo, neodvisno od višine njihovih vplačanih 
članarin, odvisno le od njihovih potreb in stisk. Sindikalna solidarnost tudi pomeni, da 
sodelujejo v stavki ali drugih kolektivnih akcijah proti delodajalcu za boljše delovne pogoje za 
najbolj ranljive člane ali vse delavce, vsi delavci skupaj, četudi kateri izmed članov trenutno ni 
prikrajšan v svojih pravicah, ampak solidarno podpira druge.  
 
Slika 1: Krog solidarnosti 

 
 

solidarnost med 
člani istega sindikata

med različnimi sindikati, 
zvezami in 

konfederacijami

do članov drugih 
naprednih, nevladnih   

organizacij 
regionalna in 

evropska solidarnost

globalna solidarnost
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Solidarnost prežema celotno sindikalno skupnost. Različni sindikati naj bi medsebojno 
sodelovali, se združevali v zveze in konfederacije, vključno tudi na evropski in globalni ravni, 
ter si organizacijsko, finančno, informacijsko, svetovalno ali kakorkoli drugače medsebojno 
pomagali. Sodelovanje v generalni ali solidarnostni stavki je prav tako odraz solidarnosti med 
sindikati. Sindikati pogosto tudi s finančno pomočjo podpirajo stavkajoče delavce drugih 
sindikatov. 
 
Solidarnost pomeni tudi sodelovanje in pomoč sindikatov drugim nevladnim organizacijam. 
Zlasti je pomembno zavezništvo sindikatov s civilno družbo in njenimi naprednimi 
družbenimi skupinami, ki se borijo za enakost, pravice žensk, nediskriminacijo, pravice 
manjšin, zatiranih, migrantov, članov LGBT kot tudi z ekološkimi, mirovniškimi in drugimi 
naprednimi organizacijami.  
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1.4. Pomen in prednosti članstva v sindikatu za posameznika  
 
Glavna prednost članstva v sindikatu za posameznika je v tem, da v razmerju do 
delodajalca nikoli ne ostane sam, ampak za njim vedno stoji sindikat in vsi člani, 
ki so mu pripravljeni pomagati po načelu solidarnosti in vzajemnosti. 
 
Sindikat lahko delavcu pomaga s svetovanjem in zastopanjem v vseh postopkih pri 
delodajalcu, v katerih se odloča o njegovih pravicah: v primeru zakonite in nezakonite 
odpovedi, v primeru disciplinskega ali odškodninskega postopka, v primeru uveljavljanja 
letnega, bolniškega ali starševskega dopusta, v primeru uveljavljanja solidarnostne pomoči, v 
primeru mobinga, spolnega nadlegovanja ali drugih vrst diskriminacije, v primeru premalo 
izplačane plače, predolgih delovnikov ali katerekoli druge kršitve njegovih pravic, v primeru 
platformskega dela ali drugih prekarnih oblik dela za delodajalca idr.  
 
Sindikat lahko delavcu svetuje ali ga zastopa tudi v delovnih ali socialnih sporih pred 
pristojnim sodiščem, kar za delavca pomeni nižje sodne stroške, strokovno vešče zastopanje 
ter v vsakem pogledu lažji dostop do sodnega varstva svojih pravic.  
 
Članstvo v sindikatu omogoča, da se delavcu ni treba osebno izpostaviti ali konfrontirati 
pred delodajalcem v primeru neustreznih praks ali kršitev, ki jih delavec zazna v delovnem 
procesu. V delavčevem imenu ali namesto njega se lahko izpostavi in spregovori sindikat, ki je 
močnejši, strokovno podkovan in ima do delodajalca že utečene komunikacijske poti.  
 
Zakon tudi omogoča, da se za člane sindikatov lahko dogovorijo s kolektivnimi pogodbami na 
ravni dejavnosti ugodnejše pravice kot za ostale delavce, kar velja samo za tiste pravice, ki 
niso že urejene v zakonu. Tako je na primer za javni sektor dogovorjena višja solidarnostna 
pomoč in jubilejna nagrada za člane sindikatov, podpisnikov kolektivne pogodbe za 
negospodarske dejavnosti.  
 
Poleg tega so člani sindikata lahko upravičeni do različnih drugih ugodnosti in storitev, če je 
tako določeno s pravili sindikata in jih sindikat izvaja za svoje člane (na primer sindikalno 
izobraževanje, božična in novoletna darila ter sprejemi za otroke, dodatne solidarnostne pomoči 
ali dajatve ob izrednih osebnih dogodkih kot je rojstvo otroka, poroka, selitev, bolezen, 
dolgotrajna oskrba ali smrt družinskega člana, sindikalni izleti in počitnice, nezgodno 
zavarovanje ali druga dodatna zasebna zavarovanja ipd.).  
 
Članstvo v sindikatu posamezniku tudi omogoča možnost vpliva in dostopa do 
aktivnega sodelovanja v podjetju ter v različnih predstavništvih doma ali v tujini 
pri pripravi, izvajanju in nadzoru delovne in socialne ureditve. 
 
Preko članstva v sindikatu je delavec bolje informiran o stanju na področju zaposlovanja, 
plačne politike, razporejanja letnega fonda delovnih ur, politike usposabljanja in izobraževanja 
pri delodajalcu in o drugih pomembnih zadevah, ki se tičejo poslovanja podjetja ali zavoda. 
Delodajalec je namreč po zakonu dolžan sindikatu omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so 
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potrebni za opravljanje sindikalne dejavnosti. Dobra informiranost pa je ključna za aktivno 
sodelovanje v delovnem procesu ter dobre odločitve.  
 
Članstvo v sindikatu delavcu omogoča tudi večje možnosti za sodelovanje pri odločanju o 
pomembnih delovnopravnih zadevah v podjetju ali zavodu. Sindikati imajo pomembne 
pristojnosti tako glede sprejemanja splošnih aktov delodajalca kot tudi urejanja in varstva pravic 
pri delu, na področju varnosti in zdravja pri delu kot tudi pri oblikovanju in kandidiranju članov 
sveta delavcev.  
 
Za posebno socialno odgovorne, sposobne in zaupanja vredne sindikalne člane pa obstaja tudi 
možnost imenovanja oziroma izvolitve za delavskega oz. sindikalnega zaupnika, ki 
sindikat in njegove člane zastopa pri delodajalcu. Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati 
in varovati pravice in interese članov sindikata pri delodajalcu. To funkcijo lahko izvaja tudi 
profesionalno, če se sindikat tako dogovori z delodajalcem.  
 
Članstvo v sindikatu posamezniku omogoča tudi možnost vplivanja in dostopa do aktivnega 
sodelovanja doma in v tujini na področju priprave, izvajanja in nadzora zakonodaje s področja 
dela in socialne varnosti. Sindikati imajo v skladu z zakonodajo pravico imenovati svoje 
predstavnike v številne organe pomembnih domačih in tujih institucij, na primer v 
skupščine ali upravne organe Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Državnega sveta RS, za 
porotnike delovnih in socialnih sodišč ter člane arbitraž, za člane Ekonomsko socialnega sveta 
– ESS, Evropskega ekonomsko socialnega odbora na ravni EU – EESC, za člane delegacij 
konference Mednarodne organizacije dela idr.  
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1.5. Predstavitev Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, skrajšano ime je KSS Pergam, je bila 
ustanovljena 15. junija 1991 na ustanovni skupščini na podlagi sklepov skupščin naslednjih 
ustanovnih sindikatov: Sindikata papirne dejavnosti Slovenije, Sindikata grafične dejavnosti 
Slovenije, Sindikata založniške dejavnosti Slovenije, Sindikata časopisno-informativne 
dejavnosti Slovenije in Poklicnega sindikata vzdrževalcev. V kasnejših letih so se jim pridružili 
številni drugi sindikati, tako da danes združuje 15 sindikatov dejavnosti in poklicev, ter številne 
sindikate nižjih ravni v podjetjih in zavodih iz različnih dejavnosti, tako iz javnega kot 
zasebnega sektorja.  
 
KSS PERGAM ima status reprezentativnega sindikata in je kot ena od glavnih, najbolj 
reprezentativnih nacionalnih sindikalnih konfederacij članica v Ekonomsko socialnem svetu – 
ESS. Preko svojih predstavnikov v okviru ESS spremlja stanje na ekonomskem in socialnem 
področju, ga obravnava ter oblikuje stališča in predloge na nacionalni ravni. 
 
KSS Pergam je reprezentativna v naslednjih dejavnostih: 

 proizvodnja in predelava papirja, 
 grafična dejavnost, 
 časopisno informativna in založniška dejavnost, 
 dejavnost kopenskega prometa, 
 dejavnost zdravstva, 
 dejavnost gradnje cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, 
 dejavnost obveznega socialnega zavarovanja, 
 dejavnost centrov za socialno delo, 
 dejavnost veterinarstvo, 
 visokošolsko izobraževanje, 
 zračni promet,  

 
in v naslednjih poklicih: 

 medicinski biokemik, 
 pilot, 
 farmacevt/farmacevtka, 
 radiološki inženir/radiološka inženirka, 
 sprevodnik/sprevodnica, 
 veterinar/veterinarka, 
 visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke. 

 
KSS Pergam in v njej povezani reprezentativni sindikati dejavnosti se pogajajo in sklepajo 
kolektivne pogodbe dejavnosti s splošno veljavnostjo, sindikati podjetij, povezani v KSS 
Pergam, sklepajo kolektivne pogodbe na ravni delodajalca. 
 
KSS Pergam ima svoje predstavnike in zastopa interese delavcev tudi v tripartitno sestavljenih 
organih zavodov s področja socialnega zavarovanja (Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavodu RS za zaposlovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije) ter v raznih komisijah in drugih organih, kjer je prevideno sodelovanje predstavnikov 
sindikatov.  
 
KSS Pergam se povezuje z drugimi sindikati tudi na evropski in svetovni ravni. Je članica 
mednarodne sindikalne mreže UNI Global Union in evropske sindikalne mreže UNI-Europa 

18



18 
 

1.5. Predstavitev Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM 
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Graphical & Packaging ter evropske sindikalne zveze IndustriALL European Trade Union, ki 
povezuje delavce iz proizvodnih dejavnosti, rudarstva in energetike, s sedežem v Bruslju. 
 
V letu 2020 je KSS Pergam postala tudi enakopravna članica Evropske konfederacije sindikatov 
javnega sektorja EPSU in svetovne zveze sindikatov za javni sektor PSI. 
 
KSS Pergam ima svojega predstavnika tudi v Evropskem ekonomsko socialnem odboru – 
EESC. 
 
KSS Pergam ima sedež v Ljubljani, Trg osvobodilne fronte 14 (na vogalu z Miklošičevo cesto), 
v stavbi »Palača Grafike«. Palača je bila kot poslovno stanovanjska stavba zgrajena v letih 
1921 – 1931 po načrtih arhitekta Vladimirja Šubica in sodelavcev M. Mušiča ter kiparja F. 
Jurkoviča. Posebej zanimivo je, da je Palačo Grafika s svojim premoženjem dala zgraditi 
delavska organizacija tiskarjev, ki se je v tistem času med obema vojnama imenovala Društvo 
grafičnih delavcev v Sloveniji.  
 
Slika 2: Sindikalno povezovanje 
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2. SOCIALNI DIALOG IN SINDIKATI 

 

2.1.  Opredelitev temeljnih pojmov s področja socialnega dialoga  
 
Socialni dialog je proces, v katerem sodelujejo socialni partnerji z namenom usklajevanja, 
dogovarjanja in sprejemanja dogovorov in skupnih stališč na področju ekonomsko socialnih 
razmerij. Poteka po načelih vključevanja, medsebojnega spoštovanja in zaupanja, sodelovanja 
in iskanja kompromisa in konsenza s ciljem preseči nasprotujoče si interese socialnih 
partnerjev. Rezultati socialnega dialoga so lahko socialni sporazumi, kolektivne pogodbe 
različnih ravni, dogovori in različni drugi skupni dokumenti.  
 
Socialni partnerji so predstavniki treh interesnih skupin in sicer predstavniki dela (delavci in 
sindikati), predstavniki kapitala (delodajalci in delodajalska združenja) in predstavniki vlade.  
 
Socialni dialog je tripartiten, kadar sodelujejo v njem vse tri interesne skupine (sindikati, 
delodajalske organizacije in vlada).  
 
Socialni dialog je bipartiten, kadar sodelujeta dve interesni skupini (sindikati in delodajalska 
združenja).  
 
Socialni sporazum je rezultat uspešnega tripartitnega socialnega dialoga, ki se konča s 
podpisom skupnega dogovora vseh treh interesnih skupin o temeljnih izhodiščih, prioritetah in 
smereh ekonomsko socialnega razvoja za določeno večletno obdobje. Sklepa se na ravni države. 
Dogovorjene vsebine praviloma nimajo neposrednega normativnega učinka in se 
implementirajo s sprejemom ustrezne zakonodaje, izvršilnih predpisov ter s sklenitvijo 
kolektivnih pogodb različnih ravni.  
 
Kolektivna pogodba je vsak pisni sporazum med sindikati in delodajalcem ali delodajalskim 
združenjem o pravicah in obveznostih delavcev in delodajalcev iz njihovih medsebojnih 
razmerij, o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu (normativni del) ter o 
medsebojnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank, lahko tudi o načinu mirnega reševanja 
kolektivnih sporov (obligacijski del). Kolektivna pogodba ima neposredni normativni učinek 
tako kot predpisi, kar pomeni, da se lahko na pravice, dogovorjene v kolektivni pogodbi, vsak 
delavec neposredno sklicuje in jih lahko tudi sodno iztoži. Svobodno sklepanje kolektivnih 
pogodb je del ustavno zagotovljene temeljne človekove pravice do sindikalnega združevanja.  
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Kolektivna pogajanja so pomemben vidik ustavno zagotovljene pravice do sindikalnega 
združevanja. Potekajo med sindikati in delodajalci oz. njihovimi združenji, v javnem sektorju 
na strani delodajalca z vlado ali drugim pooblaščenim organom. Rezultat kolektivnih pogajanj 
so kolektivne pogodbe.  
 
Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih 
pravic in interesov iz dela. Pravica do stavke je ustavno zagotovljena temeljna človekova 
pravica.  
 
Sodelovanje delavcev pri upravljanju je ustavno zagotovljena temeljna človekova pravica, 
ki se v skladu z zakonom uresničuje s pravico do pobude, obveščenosti, dajanjem mnenj in 
predlogov, z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem, soodločanjem in 
zadržanjem odločitve delodajalca. Te pravice lahko delavci uresničujejo kot posamezniki ali 
kolektivno preko sveta delavcev ali delavskega zaupnika, zbora delavcev ali delavskih 
predstavnikov v organih vodenja in nadzora družb.  
 
Kolektivni delovni spori so spori iz kolektivnih delovnih razmerij med socialnimi partnerji 
glede vprašanj v zvezi s kolektivnimi pogodbami in pristojnostmi za kolektivno pogajanje, o 
zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij, o sodelovanju delavcev pri upravljanju, o 
pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji, v zvezi z določitvijo reprezentativnosti 
sindikata idr.  
 
Sindikalni zaupnik je imenovan ali izvoljen predstavnik sindikata, ki ima svoje člane 
zaposlene pri določenem delodajalcu in ima po zakonu pravico zagotavljati in varovati pravice 
in interese članov sindikata ter zastopati sindikat pri delodajalcu. 
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2.2.  Osnovne značilnosti slovenskega sistema industrijskih razmerij 
 

S pojmom industrijska razmerja označujemo kolektivna razmerja med socialnimi partnerji – 
med delavci in delodajalci ter njihovimi predstavniškimi organizacijami, ter vlado kot 
partnerjem v tripartitnem socialnem dialogu.  

 
V Sloveniji je dobro razvit sistem socialnega dialoga, ki temelji na sindikalnem 
pluralizmu, prostovoljnem članstvu v predstavniških delavskih in delodajalskih 
organizacijah, svobodnem kolektivnem pogajanju na vseh ravneh, tako v javnem 
kot zasebnem sektorju, ter razvitem sistemu delavske participacije v podjetjih.  
 
Slovenija ima dvotirni sistem zastopanja delavcev na ravni podjetij in sicer preko sindikalnih 
predstavnikov ter preko voljenih delavskih predstavnikov v svetih delavcev ter v organih 
družbe. Sindikati imajo pristojnost kandidirati svoje predstavnike v svete delavcev, tako da je 
v praksi njihovo sodelovanje prepleteno. Razmejitev pristojnosti med sveti delavcev in sindikati 
na ravni podjetij ureja zakon.  
 
Glavne, najbolj reprezentativne nacionalne sindikalne in delodajalske organizacije, članice 
slovenskega Ekonomsko socialnega sveta - ESS, so:  

 
- na strani delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije (2 predstavnika), Združenje 

delodajalcev Slovenije (2 predstavnika), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (1 
predstavnik), Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1 predstavnik) in 
Trgovinska zbornica Slovenije (1 predstavnik), 
 

- na strani delavcev: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (2 predstavnika), Konfederacija 
sindikatov Slovenije PERGAM (1 predstavnik), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1 
predstavnik), Konfederacija novih sindikatov Slovenije NEODVISNOST (1 predstavnik), 
Slovenska zveza sindikatov – ALTERNATIVA (1 predstavnik), Zveza delavskih 
sindikatov Slovenije SOLIDARNOST (1 predstavnik), Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije (1 predstavnik). 

 
Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Sloveniji 50 
reprezentativnih sindikatov, ki so pridobili status reprezentativnosti za območje države za 
posamezno dejavnost ali poklic (seznam je v 5. poglavju).  
 
Po kazalcih uspešnosti socialnega dialoga se je Slovenija tradicionalno uvrščala v 
sam vrh držav EU in je bila po deležu pokritosti zaposlenih s kolektivnimi 
pogajanji, včlanjenosti delavcev in delodajalcev v njihove predstavniške 
organizacije ter stopnjo centralizacije kolektivnega pogajanja primerljiva s 
skandinavskimi državami in državami zahodne Evrope.  
 
Od leta 2006 dalje v Sloveniji beležimo negativne trende, zlasti glede včlanjenosti v sindikalne 
in delodajalske organizacije ter posledično tudi pokritosti s kolektivnimi pogajanji. 
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Zadnji razpoložljivi podatki OECD izkazujejo za Slovenijo:2  
 

 78,6 % pokritost s kolektivnimi pogajanji (za leto 2017),  
 23,8 % včlanjenost zaposlenih v sindikalne organizacije (trade union 

density; zadnji podatek za leto 2015) in  
 72,6 % včlanjenost v delodajalske organizacije (employer organisation 

density; zadnji podatek za leto 2016)  
 
Visoka stopnja pokritosti s kolektivnimi pogajanji v Sloveniji je odraz zlasti tudi razvitega 
kolektivnega pogajanja na ravni dejavnosti in v javnem sektorju tudi na nacionalni ravni. 
Posledično je v Sloveniji v javnem sektorju 100 % pokritost zaposlenih s kolektivnimi 
pogajanji.  
 
Na višjo pokritost s kolektivnimi pogodbami vpliva tudi večja uporaba instituta razširjene 
veljavnosti. Iz raziskave Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani iz leta 2018 izhaja, da 
je bilo od tedanjih 26 veljavnih analiziranih kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja 
16 takih, z razširjeno veljavnostjo, kar je predstavljalo 61,5 % delež.3  
 
Preglednica 1: Pokritost s kolektivnimi pogajanji v Sloveniji od 2000 – 2017 

2000-2006 2007 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100 % 70 % 65,4 % 69,2 % 67,5 % 70,9 % 78,6 % 

Vir: lastna preglednica, podatki povzeti po OECD database;  https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CBC 
(na dan 27.6.2021). 

 
Primerljivost Slovenije z drugimi državami EU kaže slika 3. Primerjalno gledano, se Slovenija 
po pokritosti s kolektivnimi pogajanji uvršča v zgornji del lestvice držav EU. Na vrhu lestvice 
z najvišjo stopnjo pokritosti s kolektivnimi pogajanji so države iz skandinavskega kroga in 
zahodne kontinentalne Evrope: Avstrija, Belgija, Francija, Nizozemska, Islandija, Finska, 
Švedska, Danska, pa tudi Italija in Španija.  
 
Na repu lestvice so anglosaksonske države ter države bivšega vzhodnega bloka.  
 
Po letu 2006 je pokritost v Sloveniji sicer padla, vendar slika kaže, da je Slovenija še vedno 
med državami z visoko, nadpovprečno stopnjo pokritosti med državami EU. Po drugi strani pa 
ima Slovenija enega največjih padcev stopnje pokritosti s kolektivnimi pogajanji, od leta 2006 
do 2013 skoraj 35 % padec, večjega imata le še Romunija in Grčija.  
 
 
 
 
 

                                                           
2 Https://www.oecd.org/employment/collective-bargaining-database-slovenia.pdf (27.6.2021). 
3 Bagari Sara, str. 81, v: Kresal Šoltes Katarina, Bagari Sara, Franca Valentina, Senčur Peček Darja (2018). Analiza 
stanja na področju razširjenosti in pokritosti kolektivnih pogodb v Sloveniji, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani.  
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2 Https://www.oecd.org/employment/collective-bargaining-database-slovenia.pdf (27.6.2021). 
3 Bagari Sara, str. 81, v: Kresal Šoltes Katarina, Bagari Sara, Franca Valentina, Senčur Peček Darja (2018). Analiza 
stanja na področju razširjenosti in pokritosti kolektivnih pogodb v Sloveniji, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani.  
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Slika 3: Pokritost s kolektivnimi pogajanji v državah članicah EU (2002 – 2020) 

 
Vir: lastna preglednica, povzeto po reviji Delavci in Delodajalci 2021/2-3 (Kresal Šoltes K.). 
 
Pregled stanja in trendov na področju industrijskih razmerij je prikazan v publikaciji Industrial 
relations: Developments 2015 – 2019, ki je dostopna na spletnih straneh EUROFOUND: 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/industrial-relations.  
 

 
 
Zgodovinski prikaz industrijskih razmerij na Slovenskem je predstavljen v knjigi »Zgodovina 
socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge svetovne vojne«, 
zgodovinarja Franceta Kresala (Cankarjeva založba, 1998).  
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1921, je bila sprejeta 
uredba o delavskih 
zbornicah kot interesnih 
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•dajala je predloge 
zakonov, nadzorovala 
izvajanje socialne 
zakonodaje, preučevala 
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ali ste vedeli

•na prvih volitvah v 
skupščino Delavske 
zbornice februarja 1926 
so ženske (delavke) prvič 
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volilno pravico, ki je za 
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tedaj še niso uspele 
izboriti

•Palača Delavske zbornice 
na Miklošičevi cesti v 
Ljubljani je bila zgrajena 
prav zanjo leta 1929 in je 
delo arhitekta Vladimirja 
Šubica, kipi na strehi pa 
kiparja Lojzeta Dolinarja

rešitve

•tesnejše sodelovanje in 
povezovanje sindikatov, 
zlasti na nacionalni ravni
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2.3. Pregled mednarodnih pogodb in zakonov s področja sindikalnega prava 
 

a) Mednarodne pogodbe in evropsko pravo 
 
Slovenski zakoni in drugi predpisi, ki urejajo sindikalne pravice in svoboščine, 
morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 
Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.  
 
Slovenija je ratificirala ali od Jugoslavije nasledila vse najpomembnejše mednarodne pogodbe 
s področja sindikalne svobode, ki so bile sprejete na ravni OZN, MOD in Sveta Evrope. 
 
Na ravni Organizacije združenih narodov (OZN) je pravica do svobodnega združevanja, 
ustanavljanja in delovanja sindikatov, priznana kot temeljna človekova pravica v naslednjih 
mednarodnih pogodbah: 
 
- Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (SDČP)4,  
- Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP)5 in  
- Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP)6. 
 
Za varstvo sindikalnih pravic so najpomembnejše mednarodne pogodbe, ki jih je sprejela 
Mednarodna organizacija dela (MOD). Te mednarodne pogodbe imenujemo konvencije in 
so označene z zaporednimi številkami, kot so bile sprejete. Doslej je bilo sprejetih 190 
konvencij (in 5 protokolov), ki pokrivajo vsa področja dela in socialne varnosti, med njimi tudi 
področje sindikalnega združevanja. Posamezna konvencija zavezuje samo tiste države, ki so jo 
ratificirale. Slovenija je ratificirala ali od Jugoslavije nasledila skupaj do danes 84 konvencij in 
2 protokola, tudi vse konvencije s področja sindikalnega združevanja.  
 
Stanje ratifikacij vseh konvencij MOD po posameznih državah je dostopno na spletnih straneh 
MOD.7 
 
Najpomembnejši (temeljni) konvenciji s področja svobode združevanja in kolektivnega 
pogajanja na ravni Mednarodne organizacije dela (MOD) sta:  
- Konvencija MOD št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, 19488 

in  
- Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 

dogovarjanja, 1949.9  
 
 
                                                           
4 Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 
1948 (resolucija št. 217 A(III)). 
5 Uradni list SFRJ, št. 7/71 z dne 4.2.1971 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, MP-št. 9/92). 
6 Uradni list SFRJ, št. 7/71 z dne 4.2.1971 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, MP-št. 9/92). 
7 Https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103533. 
8 Uradni list FLRJ-MP, št. 8/58 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, MP – 15/92, dopol. Uradni 
list RS, št. 1/97). 
9 Uradni list FLRJ-MP, št. 11/58 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, MP – 15/92, dopol. Uradni 
list RS, št. 1/97).  
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7 Https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103533. 
8 Uradni list FLRJ-MP, št. 8/58 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, MP – 15/92, dopol. Uradni 
list RS, št. 1/97). 
9 Uradni list FLRJ-MP, št. 11/58 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, MP – 15/92, dopol. Uradni 
list RS, št. 1/97).  
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Konvenciji določata pravico vseh delavcev in delodajalcev, da svobodno, po svoji volji 
ustanovijo in se včlanijo v svoje predstavniške organizacije za pospeševanje in varstvo svojih 
interesov. Poleg tega določata, da imajo delavske in delodajalske organizacije pravico do 
svobodnega in avtonomnega delovanja, vključno tudi do kolektivnega pogajanja, brez 
vmešavanja druge strani ali države. Pravica do svobodnega delovanja sindikatov vključuje tudi 
pravico do stavke, pravico do izbire svojih predstavnikov, do povezovanja v zveze ali 
konfederacije, do avtonomnega financiranja idr. Katere vse pravice sindikatov so varovane s 
konvencijami MOD izhaja iz zelo obsežne prakse in stališč nadzornih organov MOD.  
 
Poleg navedenih dveh temeljnih konvencij so pomembne še naslednje konvencije in priporočila 
MOD:  
- Konvencija št. 151 o varstvu pravice do organiziranja in postopkih za določitev pogojev 

zaposlitve v javnem sektorju, 197810,  
- Konvencija št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja, 198111 in istoimensko 

priporočilo št. 163, 
- Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetjih, 197112, 
- Konvencija št. 144 o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih 

delovnih standardov, 197613 in  
- Priporočilo MOD št. 91 o kolektivnih pogodbah, 1951. 
 
Besedila ratificiranih konvencij MOD z opisom in komentarjem so objavljena v knjigi, ki sta 
jo leta 2006 izdala GV Založba in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani z naslovom 
»Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem«.  
 
Celotna baza konvencij, stališč nadzornih organov MOD glede uporabe konvencij v 
nacionalnih ureditvah ter številne raziskave s področja dela in socialne varnosti, socialne 
pravičnosti in dostojnega dela so dostopni na spletnih straneh MOD: 
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. 

                                                           
10 Uradni list RS – MP, št. 10/2010. 
11 Uradni list RS – MP, št. 22/05. 
12 Uradni list SFRJ-MP, št. 14/82 (Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. 54/92, MP – 15/92, dopol. 
Uradni list RS, št. 1/97). Konvencijo dopolnjuje istoimensko priporočilo št. 143. 
13 Uradni list RS – MP, št. 5/11. 
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Na ravni Sveta Evrope so relevantni:  
- 11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)14 ter  
- 5. in 6. člen Evropske socialne listine, spremenjene (MESL)15.  
 
Pravo EU ureja pravico do združevanja in kolektivnega pogajanja v 12. in 28. členu Listine 
EU o temeljnih pravicah.  
 
Pomembne se tudi določbe Pogodbe o delovanju EU, ki urejajo pravno podlago za socialni 
dialog na ravni EU. Te določbe so:  
 
- Unija si priznava in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na ravni Unije ob upoštevanju 

različnosti nacionalnih sistemov. Pospešuje dialog med socialnimi partnerji ob upoštevanju 
njihove avtonomije (152. Člen PDEU). 

- Če socialni partnerji tako želijo, lahko dialog med njimi na ravni Unije privede do 
pogodbenih razmerij, tudi sporazumov (1. odstavek 155. člena PDEU). 

- Sporazumi, sklenjeni na ravni Unije, se izvajajo bodisi v skladu s postopki in prakso 
socialnih partnerjev in držav članic ali v zadevah iz 153. člena na skupno zahtevo podpisnic 
s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije (2. odstavek 155. člena). 

 
Rezultati socialnega dialoga na ravni EU so številni okvirni sporazumi o minimalnih delovnih 
standardih (Framework agreements), okvirji ukrepov (Framework of actions) ter številni drugi 
dokumenti, ki jih sklepa Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) z evropskimi 
delodajalskimi organizacijami (Konfederacija evropskih gospodarskih združenj (UNICE) in 
Evropski center delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve in storitve splošnega 
pomena (CEEP).  
 
                                                           
14 Ur. l. RS – MP, št. 7/94. 
15 Ur. l. RS – MP, št. 7/99. 

zgodovinski kotiček

•Konvencija MOD št. 1 o 
delovnem času (Hours of 
Work Convention), ki je 
določala 8 urni dnevni in 
48 urni tedenski delavnik, 
je bila prva konvencija 
MOD, sprejeta leta 1919 

•Konvencija MOD št. 190 o 
nasilju in nadlegovanju 
pri delu (Violence and 
Harassment Convention) 
je zadnja sprejeta 
konvencija iz leta 2019 

ali ste vedeli

•obe temeljni konvenciji 
MOD o sindikalni svobodi 
so ratificirale skoraj vse 
države - od 187 držav 
članic MOD je Konvencijo 
št. 87 ratificiralo 157 
držav, Konvencijo št. 98 
pa 168 držav, vključno 
vse države EU

•ZDA in Kitajska nista 
ratificirali nobene od 
obeh temeljnih konvencij

rešitve

•spoštovati mednarodne 
in evropske standarde  
sindikalne svobode, ki so 
enako obvezujoči za vse 
države EU, tudi Slovenijo

•gojiti kakovosten 
tripartitni in bipartitni 
socialni dialog

•obuditi sklepanje 
socialnih sporazumov

•koordinirati in usklajevati 
kolektivna pogajanja
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•koordinirati in usklajevati 
kolektivna pogajanja
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Na ravni Sveta Evrope so relevantni:  
- 11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)14 ter  
- 5. in 6. člen Evropske socialne listine, spremenjene (MESL)15.  
 
Pravo EU ureja pravico do združevanja in kolektivnega pogajanja v 12. in 28. členu Listine 
EU o temeljnih pravicah.  
 
Pomembne se tudi določbe Pogodbe o delovanju EU, ki urejajo pravno podlago za socialni 
dialog na ravni EU. Te določbe so:  
 
- Unija si priznava in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na ravni Unije ob upoštevanju 

različnosti nacionalnih sistemov. Pospešuje dialog med socialnimi partnerji ob upoštevanju 
njihove avtonomije (152. Člen PDEU). 

- Če socialni partnerji tako želijo, lahko dialog med njimi na ravni Unije privede do 
pogodbenih razmerij, tudi sporazumov (1. odstavek 155. člena PDEU). 

- Sporazumi, sklenjeni na ravni Unije, se izvajajo bodisi v skladu s postopki in prakso 
socialnih partnerjev in držav članic ali v zadevah iz 153. člena na skupno zahtevo podpisnic 
s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije (2. odstavek 155. člena). 

 
Rezultati socialnega dialoga na ravni EU so številni okvirni sporazumi o minimalnih delovnih 
standardih (Framework agreements), okvirji ukrepov (Framework of actions) ter številni drugi 
dokumenti, ki jih sklepa Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) z evropskimi 
delodajalskimi organizacijami (Konfederacija evropskih gospodarskih združenj (UNICE) in 
Evropski center delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve in storitve splošnega 
pomena (CEEP).  
 
                                                           
14 Ur. l. RS – MP, št. 7/94. 
15 Ur. l. RS – MP, št. 7/99. 

zgodovinski kotiček

•Konvencija MOD št. 1 o 
delovnem času (Hours of 
Work Convention), ki je 
določala 8 urni dnevni in 
48 urni tedenski delavnik, 
je bila prva konvencija 
MOD, sprejeta leta 1919 

•Konvencija MOD št. 190 o 
nasilju in nadlegovanju 
pri delu (Violence and 
Harassment Convention) 
je zadnja sprejeta 
konvencija iz leta 2019 

ali ste vedeli

•obe temeljni konvenciji 
MOD o sindikalni svobodi 
so ratificirale skoraj vse 
države - od 187 držav 
članic MOD je Konvencijo 
št. 87 ratificiralo 157 
držav, Konvencijo št. 98 
pa 168 držav, vključno 
vse države EU

•ZDA in Kitajska nista 
ratificirali nobene od 
obeh temeljnih konvencij

rešitve

•spoštovati mednarodne 
in evropske standarde  
sindikalne svobode, ki so 
enako obvezujoči za vse 
države EU, tudi Slovenijo

•gojiti kakovosten 
tripartitni in bipartitni 
socialni dialog

•obuditi sklepanje 
socialnih sporazumov

•koordinirati in usklajevati 
kolektivna pogajanja
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Najbolj poznana sta na primer Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom (1997) in 
Okvirni sporazum o delu za določen čas (1997), ki sta bila uveljavljena z istoimenskima 
direktivama EU. Trenutno je aktualen Okvirni sporazum o delu na daljavo (2002), pa tudi 
Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom (2004) je lahko v veliko pomoč praksi.  
 
Pregled sporazumov je opisan v publikaciji, ki sta jo leta 2014 izdala ZSSS in Inštitut za delo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani z naslovom »Vodnik po sporazumih evropskih socialnih 
partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja«. 
 
 

b) Slovenska zakonodaja 
 
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) ureja temeljna statusna vprašanja glede 
ustanovitve in evidentiranja sindikatov, pogoje za pridobitev statusa reprezentativnosti ter 
pristojnosti, ki izhajajo iz tega statusa. 
 
Sistem kolektivnega pogajanja ureja Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP). Ta zakon ureja 
stranke, vsebino, postopek sklenitve kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in 
prenehanje, mirno reševanje kolektivnih delovnih sporov ter evidenco in objavo kolektivne 
pogodbe. 
 
Zakon o stavki (ZStk) določa definicijo stavke, kako se organizira in vodi, ter kakšne pravice 
in obveznosti imajo sindikati in stavkajoči delavci v času stavke. 
 
Položaj voljenih delavskih predstavnikov (svet delavcev oz. delavski zaupnik, predstavniki 
delavcev v organih družb) in razmejitev njihovih pristojnosti od pristojnosti sindikatov ureja 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU). To je temeljni zakon, ki določa 
načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb in zadrug, 
specialne določbe o tem pa lahko vsebujejo tudi drugi zakoni, ki urejajo statusna vprašanja 
določene konkretne organizacije. 
 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v VI. poglavju ureja delovanje in varstvo sindikalnih 
zaupnikov in sicer obveznosti delodajalca do sindikata (203. člen), pisno obveščanje sindikata 
(204. člen), položaj sindikalnih zaupnikov (205. člen), varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru 
prenosa podjetja (206. člen), varstvo sindikalnega zaupnika in obveznost delodajalca glede 
obračunavanja sindikalne članarine (207. člen). ZDR-1 ureja tudi posebno varstvo pred 
odpovedjo pogodbe sindikalnemu zaupniku (112. člen) ter možnost zadržanja učinkovanja 
odpovedi (113. člen). Številne določbe ZDR-1 urejajo pristojnosti sindikata v postopkih 
odločanja delodajalca o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja bodisi za posameznega 
delavca (odpoved, disciplinski postopek idr.) bodisi za vse delavce pri delodajalcu (sprejem 
splošnih aktov, prenos podjetja, urejanje delovnega časa idr.). Ta zakon določa tudi temeljno 
načelo in favorem in druga pravila, ki določajo razmerje med kolektivnimi pogodbami in 
zakonom.  
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD‑1) določa pravice in dolžnosti delavcev in 
delodajalcev v zvezi z varnim in zdravim delom, ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu ter organe, pristojne na tem področju.  
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V zvezi z možnostjo zastopanja delavcev v sporih pred delovnimi in socialnimi sodišči s strani 
sindikata ter glede reševanja kolektivnih delovnih sporov med delodajalci in sindikati je treba 
upoštevati Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS‑1).  
 
Glede posebnosti na področju javnega sektorja je treba upoštevati Zakon o javnih uslužbencih 
(ZJU) ter druge posebne predpise, ki veljajo za celotni ali posamezni del javnega sektorja.  
 
Besedila vseh zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb, direktiv EU kot tudi besedila 
sodnih odločb slovenskih sodišč in Sodišča EU, so dostopna na spletnem pravno 
informacijskem portalu: http://www.pisrs.si/Pis.web/. 
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2.4. Pregled mednarodnih in domačih institucij, pomembnih za varstvo 
sindikalnih pravic in svoboščin 

 
a) Mednarodne in evropske institucije 

 
Na globalni ravni je najpomembnejša organizacija za razvoj standardov 
sindikalne svobode Mednarodna organizacija dela (MOD).  
 
MOD je tripartitno organizirana, kar pomeni, da so v njenih organih enakopravno zastopani 
predstavniki vlad ter sindikalnih in delodajalskih organizacij iz vseh držav članic, ki jih je 187. 
Takšna tripartitna sestava MOD, v kateri enakopravno sodelujejo v organih, ki so pristojni za 
sprejem mednarodnih pogodb (konvencij) in nadzor nad njihovo implementacijo, tudi 
predstavniki sindikatov, je edinstvena.  
 
Kako je treba konvencije MOD razlagati in uporabljati v nacionalnih pravnih ureditvah, je 
razvidno iz obsežne prakse dveh nadzornih organov MOD. To sta:  
 
- Odbor strokovnjakov (Committee of Experts on the Aplication of Conventions and 

Recomendations, CEACR) in  
- tripartitno sestavljen Odbor za svobodo združevanja (Committee on Freedom of 

Association, CFA). 
 
Njuna kvazi sodna praksa je neprecenljiva zakladnica znanja s področja sindikalne svobode in 
je dostopna na spletnih straneh MOD.  
 
Izvlečki odločitev Odbora za svobodo združevanja so objavljeni v zbirkah Digest. Zadnja, 
6. izdaja je bila objavljena leta 2018: ILO, Freedom of Association. Compilation of decisions 
of the Committee on Freedom of Association / International Labour Office – Geneva: ILO, 6th 
edition, 2018. Dostopna je na spletnih straneh MOD: 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/freedom-of-association/WCMS_632659/lang--en/index.htm. 
 
Svet Evrope (SE) (Council of Europe) je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 držav iz 
evropske regije, med njimi tudi vseh 27 držav članic EU. Sedež organizacije je v Strasbourgu 
v Franciji. Je vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic v Evropi. Sprejela je dve 
ključni mednarodni pogodbi s področja človekovih pravic: Evropsko socialno listino (ESL) in 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP). Z vidika varstva sindikalnih pravic je 
pomembnejša Evropska socialna listina. Nadzor nad spoštovanjem prve izvaja Evropski odbor 
za socialne pravice, nadzor nad drugo pa Evropsko sodišče za človekove pravice.  
 
Evropski odbor za socialne pravice (EOSP) (European Committee of Social Rights) je 
nadzorni organ Sveta Evrope (SE), ki je pristojen za nadzor nad spoštovanjem pravic iz 
Evropske socialne listine s strani držav podpisnic. Sistem nadzora vključuje pregledovanje 
rednega letnega poročanja držav kot tudi postopek kolektivnih pritožb, ki jih lahko zoper države 
podpisnice vlagajo pristojni vlagatelji, med njimi tudi nacionalne reprezentativne organizacije 
delavcev in delodajalcev.  
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Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) (European Court of Human Rights) 
nadzoruje izvajane EKČP v državah podpisnicah. Z vidika sindikalnih pravic je pomembna 
sodna praksa v zvezi z 11. členom konvencije. V primerjavi s prakso EOSP glede sindikalne 
svobode je sodna praksa ESČP skromnejša in bolj zadržana.  
 
Odločitve EOSP so dostopne na spletni strani Evropske socialne listine in v bazi HUDOC-ESC, 
sodna praksa ESČP pa je dostopna na spletni strani v bazi HUDOC-ECHR.  
 

 
 

b) Institucije na ravni Evropske unije 
 
Evropska unija (EU) je gospodarska in politična povezava 27 evropskih držav. Slovenija je 
bila v članstvo EU sprejeta leta 2004. Na ravni unije državljane neposredno zastopa Evropski 
parlament, države članice pa Evropski svet in Svet EU. Evropska komisija je neodvisno izvršno 
telo in je odgovorna za pripravo predlogov evropske zakonodaje in izvaja odločitve Evropskega 
parlamenta in Sveta EU.  
 
Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ EU. Uradni sedež Evropskega 
parlamenta je sicer v Strasbourgu, vendar parlamentarni odbori zasedajo v Bruslju. Poleg 
nadzorne in proračunske ima tudi zakonodajne pristojnosti. Skupaj s predstavniki vlad držav 
članic EU v Svetu je pristojen za sprejemanje zakonodaje EU. V rednem zakonodajnem 
postopku obe instituciji nastopata kot enakovredna sozakonodajalca. 
 
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC) je svetovalno telo institucijam EU, ki zastopa 
organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine. Za Evropsko komisijo, Svet 
EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih EU in tako opravlja vlogo posrednika 
med institucijami odločanja EU in državljani EU. Člani odbora so razdeljeni v tri skupine in 
sicer delodajalci, delavci in druge interesne skupine (npr. kmetje, potrošniki). Slovenija ima v 
EESC 7 predstavnikov.  

zgodovinski kotiček

•Mednarodna organizacija 
dela (MOD), ustanovljena 
z Versajsko mirovno 
pogodbo 1919 leta, po 2. 
svetovni vojni kot 
specializirana agencija 
OZN,  je najstarejša 
mednarodna organizacija 
za varstvo temeljnih 
človekovih pravic na 
področju dela in socialne 
varnosti, z neprekinjenim 
več kot 100-letnim 
delovanjem

ali ste vedeli

•da obeležujemo 60-
letnico sprejema 
Evropske socialne listine 
in 25-letnico njene 
posodobljene verzije, ki jo 
je leta 1999 ratificirala 
tudi Slovenija 

•da lahko reprezentativni 
sindikati v slovenskem 
jeziku vlagajo kolektivne 
pritožbe zoper Slovenijo 
pred EOSP glede 
morebitnih kršitev 
Evropske socialne listine

rešitve

•uveljavljanje vseh možnih 
pravnih sredstev in poti, 
vključno tudi postopkov 
pred nadzornimi organi 
MOD, Evropskim 
odborom za socialne 
pravice pri Svetu Evrope, 
Sodišču EU in ESČP
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Član EESC je tudi predstavnik KSS Pergam – kot predstavnik skupine delavcev 
je član Strokovne skupine za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in 
socialno kohezijo (ECO), Strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo 
in informacijsko družbo (TEN), Strokovne skupine za enotni trg, proizvodnjo in 
potrošnjo (INT), posvetovalne skupine za industrijske spremembe ter ad hoc 
skupine za Evropski semester.  
 
ETUC (European Trade Union Confederation), Evropska konfederacija sindikatov je bila 
ustanovljena leta 1973 in združuje 90 nacionalnih sindikalnih central iz 38 držav in 10 
evropskih sindikalnih zvez. ETUC predstavlja interese vseh evropskih delavcev. Je krovna 
reprezentativna evropska konfederacija sindikatov, ki predstavlja interese delavcev v 
evropskem socialnem dialogu na ravni EU. Je podpisnica na strani delavcev, kadar se na ravni 
EU sklepajo okvirni sporazumi o minimalnih delovnih standardih, ki veljajo za vse sektorje (na 
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evropske sindikalne zveze, ki predstavljajo delavce iz različnih gospodarskih dejavnosti, od 
novinarjev do javnih uslužbencev in policije, pa so odgovorne za evropski socialni dialog na 
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ETUC. V njegovem okrilju deluje tudi svetovno ugledna ekspertna mreža ETUI TTUR 
Transnational Trade Union Rights Expert Network. ETUI je izdajatelj številnih uglednih knjig 
in strokovna referenca na tem področju.  
 
EUROFOUND (Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer) je 
tristranska agencija EU, ki opravlja raziskovalne in svetovalne podporne naloge v okviru EU. 
V njeni organizacijski strukturi so predstavniki vlad in organizacij delavcev in delodajalcev iz 
držav članic EU. Eurofound pripravlja številne raziskave s področja delovnih razmerij, socialne 
varnosti in socialnega dialoga, ki so dostopne na njegovih spletnih straneh: 
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c) Slovenske institucije 
 
Ekonomsko socialni svet (ESS) je tripartitno telo socialnih partnerjev na ravni države. 
Tripartitna sestava ESS odraža enakopravno zastopanost treh partnerjev in sicer predstavnikov 
delavcev, delodajalcev in vlade. Reprezentativni sindikati, delodajalske organizacije in Vlada 
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RS imenujejo vsak do največ 8 svojih predstavnikov v ESS. Njegova funkcija je obravnavanje 
vprašanj in ukrepov, povezanih z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se 
nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. ESS sodeluje pri pripravi zakonodaje, 
tako da daje mnenja in priporočila zakonodajalcu, daje pobude za sprejem nove zakonodaje, 
oblikuje stališča o delovnem gradivu, osnutkih in predlogih predpisov, oblikuje stališča in 
mnenja o proračunu idr. Ustanovljen je bil z dogovorom socialnih partnerjev, kot posebni 
sestavni del Socialnega sporazuma za leto 1994. Člani Ekonomsko socialnega sveta so glavne, 
najbolj reprezentativne sindikalne in delodajalske organizacije ter Vlada RS (seznam članov je 
v poglavju 2.2.).  
 
KSS Pergam ima enega predstavnika v ESS.  
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je pristojno 
ministrstvo za pripravo in izvajanje socialne politike in zakonodaje s tega področja. Ima 
pomembne pristojnosti tudi na področju socialnega dialoga ter sindikalnih pravic in svoboščin. 
To ministrstvo na predlog pogodbenih strank odloča o razglasitvi razširjene veljavnosti 
kolektivnih pogodb, prav tako je pristojno za vodenje evidence kolektivnih pogodb, 
sklenjenih za območje države. To ministrstvo tudi odloča o statusu reprezentativnosti 
sindikatov na ravni dejavnosti in poklica. Na spletnih straneh ministrstva so med drugim 
dostopni: 
 
- Evidenca kolektivnih pogodb (https://www.gov.si/teme/delovna-razmerja/  
- Seznam reprezentativnih sindikatov (https://www.gov.si/teme/sindikati/ 
- Relevantna zakonodaja (spletne povezave zgoraj).  
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3. USTANOVITEV IN DELOVANJE SINDIKATA 

 

3.1.   Pravica do svobodnega ustanavljanja in delovanja sindikatov 
 
Ustanavljanje in delovanje sindikatov je svobodno. Vsakdo ima pravico, da 
skupaj z drugimi ustanavlja sindikate in se po svoji izbiri vanje včlani, za zaščito 
in pospeševanje svojih ekonomskih in socialnih interesov. 
 
Slovenska ustava v 76. členu določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov svobodno. 
Sindikalna svoboda je del skupne ustavne tradicije evropskih držav, njeno varovanje kot 
temeljne človekove pravice pa izhaja iz mednarodnih pogodb in evropskega prava. 
 
Sindikalno delovanje je svobodno, dokler sindikati delujejo z namenom zastopanja 
ekonomskih in socialnih interesov delavcev (sindikalna avtonomija) ter ravnajo zakonito in 
demokratično. Nihče, niti delodajalci niti državni organi nimajo pravice vmešavati se ali 
omejevati ustanavljanja in delovanja sindikatov.  
 
Sindikati imajo pravico, da sprejmejo svoje statute in pravila svojega delovanja, da svobodno 
izbirajo svoje predstavnike, da se sami upravljajo in delujejo ter oblikujejo svoj plan 
delovanja. Državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njenega zakonitega 
izvrševanja. Tako določa 3. člen Konvencije MOD št. 87 o sindikalnih svoboščinah in 
varstvu sindikalnih pravic, ki zavezuje vse države EU, tudi Slovenijo.  
 
Sindikalne svobode ni dovoljeno omejevati ali prepovedati, razen če je 
posamezna omejitev predpisana z zakonom, nujna in sorazmerna.  
 
Kakršnakoli omejitev ali prepoved sindikalnega delovanja s strani delodajalca, vlade, 
zakonodajalca ali sodišč je po ustavi, evropskem in mednarodnem pravu dovoljena le 
izjemoma, kadar je predpisana z zakonom in je v demokratični družbi nujna za zaščito pravic 
in svoboščin drugih ali za zaščito javnega interesa, državne varnosti, javnega zdravja ali 
morale (tako na primer določa člen G iz V. dela Evropske socialne listine, spremenjene).  
 
To velja tudi, kadar je kakšna omejitev ali prepoved predpisana z zakonom in jo lahko 
sindikati izpodbijajo pred ustavnim sodiščem, da je neustavna ali v nasprotju z mednarodnim 
ali evropskim pravom, ker zakonsko predpisana konkretna prepoved sindikalnega delovanja 
ni utemeljena z legitimnim ciljem, nujna in sorazmerna.  
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Sindikati morajo biti zavarovani pred vmešavanjem delodajalcev ali državnih 
organov. Kdaj konkretno gre za tako vmešavanje izhaja iz primerov bogate sodne 
prakse in stališč nadzornih organov MOD, Evropskega odbora za socialne 
pravice, Evropskega sodišča za človekove pravice, slovenskega ustavnega sodišča 
in delovnih sodišč.  
 
Kot vmešavanje se na primer šteje, če se ustanavljajo sindikati, ki so pod vplivom delodajalcev 
ali če sindikate finančno ali kako drugače vzdržujejo delodajalci z namenom, da bi jih 
nadzorovali. To izrecno določa 2. člen Konvencije MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah 
organiziranja in kolektivnega pogajanja, ki zavezuje vse države članice EU, tudi Slovenijo.  
 
Kot vmešavanje in nedovoljeno omejevanje sindikalne svobode se na primer šteje, če 
delodajalec v pogodbah o zaposlitvi dogovarja višje pravice kot so dogovorjene s kolektivno 
pogodbo samo za tiste delavce, ki niso člani sindikata oziroma pod pogojem, da se delavci ne 
včlanijo v sindikat, z namenom, da bi oslabil oz. diskreditiral vlogo sindikata v podjetju. Tako 
je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice v enem od primerov, ko je ugotovilo kršitev 
11. člena EKČP (Wilson and The National Union of Journalists and Others v. The United 
Kingdom).  
 
Iz prakse Evropskega odbora za socialne pravice na primer izhaja, da se lahko pristojbina za 
registracijo sindikata določi le v razumni višini, ki pokriva le nujne administrativne stroške, 
sicer se šteje za čezmerno in v nasprotju s 5. členom MESL. Po mnenju Odbora tudi vsaka 
zakonodaja, ki natančneje ureja notranje funkcioniranje sindikatov, pomeni tveganje, da gre za 
vmešavanje v nasprotju s 5. členom, ker lahko v praksi ovira razvoj sindikatov. 
 
Vse odločitve in stališča EOSP so dostopna v zbirki HUDOC-ESC, najpomembnejša pa so 
zbrana v zbirki Digest, glejte zlasti 5. in 6. člen (https://www.coe.int/en/web/european-social-
charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-
rights).  
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3.2. Ustanovitev sindikata in pridobitev statusa reprezentativnosti  
 
Ustanovitev sindikata je proces, ki se začne tako, da se več delavcev odloči, da bodo skupaj 
delovali z namenom izboljšanja in varstva pravic pri delu. Sindikat se ustanovi tako, da se 
zainteresirani delavci zberejo na ustanovnem sestanku, na katerem sprejmejo sklep o 
ustanovitvi sindikata, podpišejo svoje pristopne izjave, sprejmejo pravila sindikata oz. Statut 
sindikata, v katerem določijo ime, kratico in znak sindikata, sedež, organe in druga statusna 
vprašanja sindikata, izvolijo svoje vodstvo oziroma svojega predsednika kot zastopnika 
sindikata ter druge svoje predstavnike v skladu s statutom. O poteku ustanovnega sestanka in 
odločitvah (sklepih) je treba pisati zapisnik, ki ga na koncu ustanovne seje podpiše zapisnikar 
in overovatelji zapisnika, ki jih določijo delavci izmed sodelujočih. Zapisnik s sklepi o 
imenovanju predsednika oziroma vodstva ter statut sindikata bo potrebno priložiti ob 
registraciji sindikata.  
 
Ko je sindikat enkrat ustanovljen, se ga registrira, da s tem pridobi pravno sposobnost in ko 
izpolni zakonske pogoje, lahko pridobi tudi status reprezentativnosti, ki mu zagotavlja večje 
pristojnosti. Večjo moč pridobi novoustanovljen sindikat tudi tako, da se včlani oziroma 
priključi sindikatu dejavnosti, na področju katere opravlja svojo dejavnost podjetje ali zavod 
oz. sindikatu poklica, v katerem opravljajo svoje delo člani sindikata. Seveda člani 
novoustanovljenega sindikata svobodno odločajo o tem, ali, kdaj in h katerim sindikatom bi 
želeli priključiti svoj sindikat.  
 
Delavci se lahko že v začetni fazi za pomoč pri ustanovitvi sindikata v podjetju 
ali zavodu obrnejo na sindikat dejavnosti ali poklica, v katerem delajo, ali kar na 
strokovno službo KSS Pergam, https://sindikat-pergam.si/, če se mu želijo 
priključiti. 
 
Način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikata določa Zakon o 
reprezentativnosti sindikatov (ZRSin).  
 
Sindikat pridobi lastnost pravne osebe in s tem pravno sposobnost, z dnem izdaje 
odločbe o hrambi statuta.  
 
Statute sindikatov, organiziranih v podjetjih in zavodih, hrani pristojna upravna enota, statute 
sindikatov, organiziranih za območje države, dejavnosti ali poklicev pa hrani ministrstvo za 
delo (MDDSZEM). Odločbo o hrambi statuta izda ministrstvo oz. upravna enota na zahtevo 
pooblaščene osebe sindikata. Zahtevi za hrambo morata biti priložena zapisnik z ustanovnega 
sestanka in statut sindikata, vlagatelj zahteve pa mora izkazati tudi svoje pooblastilo. Izrek 
odločbe o hrambi statuta se izda tudi v Uradnem listu RS, stroške za objavo pa mora plačati 
sindikat.  
 
Ko sindikat pridobi lastnost pravne osebe, odpre račun na banki in je lahko nosilec pravic in 
obveznosti v pravnem poslovanju. Sindikat mora sporočati ministrstvu oz. upravni enoti vse 
kasnejše spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco o hrambi statutov.  
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Po pričetku poslovanja sindikata kot pravne osebe v pravnem prometu, mora 
sindikat stalno skrbeti tudi za nekaj drugih obveznosti, določenih z državnimi ali 
internimi predpisi:  

- odpreti mora TRR oziroma bančni račun, 

- vpisati se mora v poslovni register, ki se vodi pri AJPES-u, 

- zakonitega zastopnika sindikata mora vpisati v t.i. register dejanskih lastnikov 
pravnih oseb, ki se prav tako vodi pri AJPES-u,  

- vsakoletno mora oddajati poročila in bilance davčnim organom v predpisanih 
rokih,  

- redno mora sklicevati organe sindikata in skrbeti za veljaven mandat vseh 
organov in funkcionarjev sindikata, 

- delodajalca mora obvestiti o imenovanju oziroma izvolitvi sindikalnega 
zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu.  

Tudi pri vseh teh opravilih se lahko sindikalni zaupniki sindikatov KSS PERGAM 
za pomoč obrnejo na sindikat dejavnosti ali poklica, v katerem delajo, ali kar na 
strokovno službo KSS PERGAM.  

Po šest mesečnem neprekinjenem delovanju lahko sindikat pridobi status reprezentativnosti.  
 
Reprezentativnost pridobi sindikat pod pogojem, da izpolnjuje z zakonom 
določene pogoje.  
 
Status reprezentativnosti lahko pridobijo sindikati, če izpolnjujejo vse, v zakonu določene 
pogoje:  

- so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja 
in uresničevanja članskih pravic in obveznosti,  

- neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev, 
- so neodvisni od državnih organov in delodajalcev, 
- se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov, 
- imajo z zakonom določeno število članov, ki jih dokazujejo s pristopnimi izjavami. 

 
Za območje države so reprezentativne zveze in konfederacije sindikatov, v katere se združujejo 
sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere je včlanjenih najmanj 10 % 
delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica.  
 
V panogi, dejavnosti, poklicu ali v organizaciji (podjetju ali zavodu) so reprezentativni 
sindikati, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo, ki je pridobila reprezentativnost za območje 
države v dotični panogi, dejavnosti ali poklicu. Sindikati, ki niso člani take zveze ali 
konfederacije, pa pridobijo reprezentativnost, če imajo najmanj 15 % včlanjenih delavcev iz 
posamezne panoge, dejavnosti, poklica ali v organizaciji.  
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O reprezentativnosti zveze ali konfederacije ter sindikatov na ravni panoge, 
dejavnosti ali poklica, izda odločbo minister za delo (MDDSZEM). O 
reprezentativnosti sindikata v podjetju ali zavodu odloča delodajalec.  
 
Izrek odločbe o reprezentativnosti sindikatov se objavi v Uradnem listu RS. Odločitev 
delodajalca o reprezentativnosti sindikata v podjetju ali zavodu se objavi v organizaciji na 
običajni način. Spor o določitvi reprezentativnosti sindikata je kolektivni delovni spor, za 
katerega je pristojno delovno sodišče.  
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3.3. Pristojnosti in razlike med reprezentativnimi in nereprezentativnimi 
sindikati 

 
Vsak sindikat, ne glede na to, ali je pridobil reprezentativnost ali ne, ima pravico 
predstavljati in zastopati svoje člane v razmerjih do delodajalca.  
 
Pravica predstavljati svoje člane in jih zastopati v razmerjih do delodajalca se nanaša na vsa 
ravnanja v zvezi z uveljavljanjem pravic člana sindikata iz delovnih in uslužbenskih razmerij, 
vključno v vseh postopkih pri delodajalcu, ko se odloča o pravicah in obveznostih člana (na 
primer v postopku odpovedi, disciplinskem postopku, predlogu za izrabo dopusta ali 
razporeditvijo delovnega časa idr.). Prav tako ima vsak sindikat pravico do kolektivnega 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb ali organiziranja stavke, ne glede na to, ali je 
reprezentativen ali ne.  
 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne pogojuje s statusom reprezentativnosti niti pogojev za 
učinkovito sindikalno delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov (kar ureja zakon v členih 
204 do 207 in v 112. in 113. členu). Na te ugodnosti sindikalnih zaupnikov se v skladu z 
zakonom lahko sklicuje tudi sindikat, ki ni reprezentativen, ker pa je obseg teh ugodnosti v 
veliki meri odvisen od dogovora z delodajalcem, imajo dejansko nereprezentativni sindikati 
manj možnosti. 
 
Vendar pa nima vsak sindikat nekaterih pomembnih pristojnosti, ko gre za zastopanja interesov 
vseh delavcev (preko kroga svojih članov), ki jih imajo po zakonu samo reprezentativni 
sindikati. 
 
Reprezentativni sindikati imajo dodane splošne pristojnosti v zvezi s 
predstavljanjem in zastopanjem vseh delavcev v socialnem dialogu.  
 
Te dodatne, splošne pristojnosti izhajajo iz njihove večje reprezentativne sposobnosti 
predstavljati in zastopati vse delavce, bodisi ker imajo večje sindikalno članstvo, bodisi ker je 
zaradi združitve v zveze in konfederacije njihovo delovanje bolj koordinirano in usklajeno, 
zaradi česar imajo v socialnem dialogu tudi dejansko večjo predstavniško težo.  
 
In katere so te posebne pristojnosti reprezentativnih sindikatov? 
 
ZRSin določa, da reprezentativni sindikati: 
- sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, 
- sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti 

delavcev, 
- predlagajo kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s 

posebnimi predpisi. 
 
Posebne pristojnosti reprezentativnih sindikatov med drugimi predpisi določajo tudi ZUTD, 
ZSDU, ZVZD-1, ZDR-1, ZDSS-1 idr..  
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ZDR-1 podeljuje nekatere pristojnosti samo reprezentativnim sindikatom, ki imenujejo ali 
izvolijo sindikalnega zaupnika pri delodajalcu – imenujejo jih sindikati pri delodajalcu. Gre 
za pristojnosti sodelovanja v postopkih, v katerih gre za kolektivno urejanje pravic in 
obveznosti vseh zaposlenih pri delodajalcu, na primer: 

 pri sprejemu splošnega akta delodajalca,  
 v postopku spremembe delodajalca, 
 v postopku odpovedi pogodbe večjemu številu delavcev,  
 glede urejanja delovnega časa,  
 glede obveščanja o agencijskem in nočnem delu idr. 

 
Sodnike porotnike v delovnih in socialnih sporih na podlagi Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih (ZDSS-1) predlagajo reprezentativni sindikati. Lista kandidatov delavcev za sodnike 
porotnike delovnih sodišč se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za območje 
Republike Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista kandidatov zavarovancev 
za sodnike porotnike socialnih sodišč se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za 
območje Republike Slovenije in združenj zavarovancev, ki so organizirana za območje 
Republike Slovenije, v sorazmerju s številom njihovih članov. 
 
Kandidate za volitve v svet delavcev ali za izvolitev delavskega zaupnika lahko predlaga 
poleg delavcev tudi vsak reprezentativni sindikat. Enako velja tudi za izvolitev delavskega 
zaupnika za varnost in zdravje pri delu.  
 
Reprezentativni sindikati imenujejo svoje predstavnike tudi v izvolitev v Državni svet ter v 
organe ZZZS, ZPIZ, ZRSZ, v ESS in v EESC.  
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3.4. Kolektivna pogajanja in kolektivne pogodbe 
 
Temeljna funkcija sindikatov je kolektivno pogajanje z delodajalci in njihovimi 
združenji z namenom sklenitve kolektivnih pogodb. 
 
Kolektivne pogodbe so pomemben vir delovnega prava. S kolektivnimi pogodbami se 
določajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (normativni del) in medsebojne pravice 
in obveznosti pogodbenih strank kolektivne pogodbe (obligacijski del). Sistem kolektivnih 
pogodb ureja Zakon o kolektivnih pogodbah iz leta 2006 (ZKolP). Posebnosti glede določanja 
plač v javnem sektorju s kolektivnimi pogodbami ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS), ki drugače od splošne ureditve določa pogoje za veljavno sklenitev kolektivne 
pogodbe v javnem sektorju (kvorum na strani sindikatov) in naknadni pristop h kolektivni 
pogodbi. Zakonsko ureditev kvoruma po ZSPJS je Ustavno sodišče ugotovilo za neskladno z 
ustavo in naložilo zakonodajalcu sprejem nove ureditve, do takrat pa se uporablja stara.  
 
Stranki kolektivne pogodbe sta sindikat na strani delavcev in posamezni delodajalec (kadar 
se sklepa kolektivna pogodba na ravni podjetja) oziroma delodajalsko združenje (kadar se 
sklepa kolektivna pogodba za območje države ali dejavnosti) na strani delodajalcev. V javnem 
sektorju nastopa kot stranka na strani delodajalcev vlada ali od nje pooblaščeno ministrstvo ali 
drug z zakonom pooblaščen organ. Svet delavcev ali skupina delavcev ne more biti stranka 
kolektivne pogodbe na strani delavcev.  
 
Glede vsebine kolektivne pogodbe velja načelo avtonomije pogodbenih strank. Kolektivna 
pogodba v normativnem delu ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju 
pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem delovnega 
razmerja, plačilo za delo in druge prejemke in povračila v zvezi z delom, varnost in zdravje pri 
delu ter katerekoli druge pravice iz razmerij med delavci in delodajalci, za katere se tako 
dogovorita pogodbeni stranki.  
 
Pogodbeni stranki svobodno odločata, katere pravice bosta urejali s kolektivno 
pogodbo, in v kakšnem obsegu (avtonomija kolektivnega pogajanja), vendar 
ne moreta urejati pravic manj ugodno od zakona (pravilo in favorem), razen 
v izjemnih primerih, ko ZDR-1 to omogoča. 
 
To omejitev avtonomije pogodbenih strank določa zakon (4. člen ZKolP in 9. člen ZDR-1). 
Pravilo in favorem (v korist delavca) je temeljno načelo urejanja pravic v okviru delovnega 
prava. V skladu s tem načelom se lahko s pogodbo o zaposlitvi določijo pravice, ki so za delavca 
ugodnejše, kot jih določata zakon in kolektivne pogodbe; v kolektivnih pogodbah se lahko 
določijo pravice, ki so ugodnejše od zakonskih; v kolektivni pogodbi ožje ravni (podjetniški 
kolektivni pogodbi) se lahko določajo pravice, ki so ugodnejše od pravic iz kolektivne pogodbe 
širše ravni (kolektivne pogodbe dejavnosti). Sankcija za kršitev pravila in favorem je 
neposredna uporaba ugodnejše določbe v zakonu ali kolektivni pogodbi namesto manj ugodne 
in zato neveljavne določbe iz pogodbe o zaposlitvi (32. člen ZDR-1).  
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Slika 4: Uporaba pravila in favorem (v korist) delavca 

 
 
Le zakon lahko določa izjeme od pravila in favorem v primerih, ko se lahko s kolektivno 
pogodbo določijo pravice za delavca manj ugodno od zakona (9. člen ZDR-1). Ti primeri so: 
opravljanje drugega dela, sklepanje pogodb za določen čas, kvota za agencijsko delo, minimalni 
odpovedni roki, pripravništvo, odpravnina ob upokojitvi, primeri nadurnega dela, časovne 
omejitve dnevne delovne obveznosti ter dnevnega in tedenskega počitka, vrste disciplinskih 
sankcij, dodatek na delovno dobo.  
 
Le kolektivna pogodba širše ravni lahko določa izjeme od pravila in favorem v primerih, ko se 
lahko s kolektivno pogodbo ožje ravni določijo pravice naj ugodno od kolektivne pogodbe širše 
ravni (5. člen ZKolP). Številne kolektivne pogodbe dejavnosti določajo možnost odstopanja od 
minimalnih delovnih standardov s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami, vendar praviloma le 
za določeno krajše obdobje, zaradi težje gospodarske situacije v podjetju, in ob soglasju 
reprezentativnih sindikatov v podjetju oziroma lahko tudi na ravni dejavnosti.  
 
Postopek za sklenitev kolektivne pogodbe se začne s pisnim predlogom ene od strank, v 
katerem opredeli tudi vsebino predlagane kolektivne pogodbe. Sledijo pogajanja, v katerih 
sodelujeta obe stranki, in kadar je na eni strani več sindikatov ali delodajalcev oz. združenj, 
določi stranka pogajalsko skupino, podpisnik pogodbe pa je vsak od njih. Kolektivna pogodba 
se sklene v pisni obliki in je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki. K podpisani pogodbi 
lahko kadarkoli kasneje pristopijo tudi drugi sindikati ali delodajalci oz. združenja, če se s tem 
strinjata obe pogodbeni stranki.  
 
Sklenjena kolektivna pogodba začne veljati šele, ko je objavljena.  
 
Kolektivne pogodbe veljavne za območje države se objavijo v Uradnem listu RS, podjetniške 
kolektivne pogodbe v organizaciji na običajen način. Kolektivne pogodbe, veljavne za območje 
države, se morajo poslati v evidenco, ki jo vodi ministrstvo za delo (MDDSZEM). Evidenca 
je dosegljiva na spletnih straneh ministrstva. Vse kolektivne pogodbe, veljavne za območje 
države, so dostopne tudi na pravno informacijskem spletnem portalu 
http://www.pisrs.si/Pis.web/.  
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Veljavne kolektivne pogodbe učinkujejo tako kot predpisi - imajo neposredni 
normativni učinek za vse delavce in delodajalce, za katere veljajo, in so sodno 
iztožljive.  
 
Sklenjena kolektivna pogodba velja za stranki in njune člane, če pa je podpisnik na strani 
delavcev reprezentativni sindikat, velja za vse delavce pri delodajalcu (ne glede na to, ali so 
člani sindikata podpisnika ali ne). Na strani delodajalcev velja kolektivna pogodba samo za 
člane delodajalskega združenja, ki je podpisalo pogodbo, za vse delodajalce (tudi tiste, ki niso 
člani podpisnika) pa le v primeru, če je minister na predlog stranke razglasil razširjeno 
veljavnost.  
 
Do razširjene veljavnosti kolektivne pogodbe lahko pride v primeru, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:  

- da gre za kolektivno pogodbo ene ali več dejavnosti, 
- da jo je sklenil vsaj en reprezentativni sindikat in delodajalsko združenje, 
- da zavezuje več kot polovico vseh delavcev na področju, za katerega se predlaga 

razširitev, 
- da razširjeno veljavnost predlaga vsaj ena od strank kolektivne pogodbe. 

 
Razširjena veljavnost kolektivnih pogodb je institut, ki bi ga morali stranki 
večkrat uporabiti v praksi, saj pozitivno vpliva na večjo pokritost zaposlenih s 
kolektivnimi pogodbami.  
 
Večja pokritost s kolektivnimi pogodbami je eden od ciljev evropske socialne politike, ki ga je 
določila na primer tudi Evropska komisija v najnovejšem predlogu direktive o ustreznih 
minimalnih plačah v EU. Po tem predlogu naj bi bila pokritost v državah članicah vsaj 70 
odstotna. 
 
Kolektivna pogodba preneha veljati:  

- s potekom časa, če je bila sklenjena za določen čas, 
- s sporazumom obeh strank, 
- z odpovedjo, če je bila sklenjena za nedoločen čas in sicer po izteku odpovednega roka, 

ki traja 6 mesecev, če stranki ne določita drugače. 
 
Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe, se normativni del kolektivne pogodbe 
uporablja še naprej do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdlje še 1 leto, če stranki 
ne določita krajšega obdobja.  
 
Spori v zvezi s kolektivnim pogajanjem in kolektivnimi pogodbami so kolektivni delovni spori, 
za katere so pristojna delovna sodišča, če jih stranke ne zmorejo rešiti na miren način s 
pogajanji, posredovanjem in arbitražo.  
 
Kolektivne pogodbe imajo učinke kot predpisi, zato morajo biti javno objavljene, 
v podjetju vedno na dostopnem mestu in na razpolago delavcem in se v nobenem 
primeru ne morejo šteti za poslovno skrivnost. 
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razširitev, 
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uporablja še naprej do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdlje še 1 leto, če stranki 
ne določita krajšega obdobja.  
 
Spori v zvezi s kolektivnim pogajanjem in kolektivnimi pogodbami so kolektivni delovni spori, 
za katere so pristojna delovna sodišča, če jih stranke ne zmorejo rešiti na miren način s 
pogajanji, posredovanjem in arbitražo.  
 
Kolektivne pogodbe imajo učinke kot predpisi, zato morajo biti javno objavljene, 
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primeru ne morejo šteti za poslovno skrivnost. 

45 
 

 
Učinkovito uresničevanje pravice do kolektivnega pogajanja predpostavlja in zahteva 
pospeševalno okolje. To je ustrezen zakonski okvir, institucije za pospeševanje kolektivnega 
pogajanja in reševanje kolektivnih sporov, učinkovito administracijo in kar je najpomembnejše 
- močne in neodvisne sindikalne in delodajalske organizacije, s sposobnostjo 
medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Ni učinkovitega kolektivnega pogajanja brez 
avtonomnih, močnih socialnih partnerjev. Prav tako ni učinkovitega kolektivnega pogajanja, če 
le-to ni svobodno in avtonomno. Številne raziskave poudarjajo, »da je družbeno pozitivna vloga 
in učinkovitost kolektivnega pogajanja utemeljena in mogoča samo v pogojih svobodnega in 
prostovoljnega kolektivnega pogajanja in avtonomije pogodbenih strank.« (Kresal Šoltes, K., 
2011, str. 284). 
 
Sistem kolektivnih pogodb pri nas in v tujini je opisan v knjigi z naslovom »Vsebina 
kolektivne pogodbe: pravni vidiki s prikazom sodne prakse in primerjalnopravnih 
ureditev«, ki je izšla leta 2011 pri GV Založbi (Kresal Šoltes, K., 2011, str. 331).  
 

 
 
Zgodovinski vpogled v kolektivna pogajanja na Slovenskem je opisan v brošuri, ki so jo leta 
1991 izdali Svobodni sindikati Slovenije z naslovom »Delavske zbornice, kolektivne pogodbe 
in soupravljanje« (Miroslav Stiplovšek, Katarina Kresal, Bogdan Kavčič, France Kresal).  

zgodovinski kotiček

•prve poznane kolektivne 
pogodbe so tarifna 
pogodba mizarjev za 
Ženevski kanton (1857), 
tiskarjev v Saint Gallenu 
(1861), tiskarjev v 
Leipzigu (1873)

•tudi na Slovenskem so 
prve kolektivne pogodbe 
sklepali sindikati grafičnih 
delavcev, mezdno 
pogodbo z ljubljanskimi 
tiskarnami (1872), 
kolektivno pogodbo za 
območje Ljubljane in 
Novega mesta (1890)

•leta 1895 je bila sklenjena 
kolektivna pogodba za vse 
grafično delavstvo v 
Avstriji

ali ste vedeli

•kolektivna pogodba 
grafičnih delavcev iz leta 
1895 je določala 
minimalne mezde in 
akordne postavke, 
skrajšanje delovnika na 9 
ur dnevno in druge 
zahteve sindikatov

•leta 2020 je Evropska 
komisija vložila predlog 
direktive o ustreznih 
minimalnih plačah v EU, ki 
zahteva od držav članic 
najmanj 70 % pokritost s 
kolektivnimi pogajanji, 
ker EK priznava, da imajo 
»države z višjo pokritostjo 
s kolektivnimi pogajanji 
običajno nižjo plačno 
neenakost in višje plače«

rešitve

•povečati pokritost 
delavcev s kolektivnimi 
pogajanji od 70 % - 100 %

•sklenitev Socialnega 
sporazuma

•sklenitev krovne 
kolektivne pogodbe za 
gospodarstvo

• koordiniranje kolektivnih 
pogajanj na vseh ravneh

•ureditev kvoruma za 
sklepanje kolektivne 
pogodbe v javnem 
sektorju

•pogosteje predlagati  
razglasitev razširjene 
veljavnosti kolektivnih 
pogodb

•spremeniti kvorum za 
razširjeno veljavnost 
kolektivnih pogodb
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3.5. Stavka 
 
Iz ustaljene prakse organov nadzora Mednarodne organizacije dela (MOD) izhaja, 
da je »pravica do stavke ena od bistvenih in legitimnih sredstev, z uporabo katerih 
delavci in njihove organizacije lahko uveljavljajo in branijo svoje socialne in 
ekonomske interese« (zbirka Digest, ILO-CFA, 2018, točki 752-753).  
 
Stavka se organizira z namenom, da se vrši pritisk na delodajalce oz. njihova združena, ali vlado 
kot delodajalca v javnem sektorju, da bi izpolnjevali obveznosti do delavcev iz že sklenjenih 
kolektivnih pogodb in drugih veljavnih predpisov, ali da bi sklenili novo kolektivno pogodbo. 
V prvem primeru delavci stavkajo zaradi varstva že obstoječih pravic, v drugem zaradi 
uveljavljanja interesov delavcev oz. bodočih pravic. Oba namena sta legitimna ter ustavno 
in mednarodnopravno varovana.  
 
Vsi delavci imajo pravico do stavke, ne glede na to, ali so sindikalno organizirani 
ali ne. Stavko lahko organizirajo delavci ali sindikati.  
 
Tako določa 77. člen slovenske ustave ter Zakon o stavki (ZStk), ki opredeljuje stavko kot 
organizirano prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in 
interesov iz dela. Zakonsko ureditev stavke je treba razlagati v smislu širokega koncepta pravice 
do stavke, ki izhaja iz ustave in mednarodnih pogodb.  
 
V skladu z mednarodnimi pogodbami je pravica do stavke temeljna človekova 
pravica.  
 
Pravico do stavke kot temeljno človekovo pravico, bodisi samostojno, bodisi kot sestavni del 
pravice do sindikalnega združevanja, priznavajo konvencije MOD, Evropska socialna listina in 
Evropska konvencija o človekovih pravicah kot jih razlagajo nadzorni organi MOD, EOSP in 
ESČP. Stavko je tako kot druge temeljne pravice dovoljeno urejati ali omejevati le z zakonom. 
 
Bogata praksa organov nadzora MOD v zvezi s pravico do stavke, vključno glede njene vsebine, 
oblike in načinov organiziranja ter možnega omejevanja v bistvenih službah, je zbrana v zbirki 
Digest, ILO-CFA, 2018, dostopni na povezavi: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-
covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_632659/lang--
en/index.htm.  
 
Postopek organiziranja stavke se začne s sklepom o začetku stavke, ki ga sprejme organ 
sindikata na področju, za katerega se organizira stavka, ali večina delavcev v organizaciji, delu 
organizacije ali pri delodajalcu. S sklepom o začetku stavke se določijo zahteve delavcev, čas, 
ko se začne stavka, kraj zbiranja udeležencev stavke in se oblikuje organ, ki zastopa interese 
delavcev in v njihovem imenu vodi stavko (stavkovni odbor). Stavka se mora napovedati 
nasprotni strani vnaprej, najpozneje 5 dni pred začetkom stavke, v dejavnostih posebnega 
pomena pa najmanj 10 dni prej. V času od napovedi stavke in med njenim trajanjem si morajo 
vpletene strani prizadevati za sporazumno rešitev spora. Stavka se konča bodisi tako, da se 
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sprejme sklep o prenehanju stavke s strani tistih, ki so sprejeli sklep o začetku stavke, bodisi 
tako, da obe strani skleneta sporazum. 
 
Slika 5: Potek stavke 

 
 
Zakon določa posebnosti glede organiziranja stavke v dejavnostih posebnega pomena. 
Bistveno je, da se mora v teh dejavnostih zagotoviti minimum delovnega procesa, ki zagotavlja 
varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo 
drugih organizacij ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Glede na zastarelo in okorno 
zakonsko dikcijo, se tudi tu lahko opremo na stališča nadzornih organov MOD glede obveznosti 
izvajanja minimalnega delovnega procesa v bistvenih službah (Digest ILO-CFA, 2018, točke 
836 – 906).  
 

Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji iz ZStk ne pomeni 
kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za 
ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za 
posledico prenehanja delovnega razmerja delavca. 
 
Ta jamstva določa 13. člen ZStk, izhajajo pa tudi iz ustavne in mednarodne ureditve pravice do 
stavke. Zakon še določa, da delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne pravice iz 
delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače, pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pa uveljavlja v skladu s temi predpisi. Denarno nadomestilo med 
stavko se lahko uveljavi, če je to predvideno s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom. 
Organizatorji stavke in udeleženci v stavki, ki ni zakonita, ne uživajo tega varstva.  
 
 

• sprejme se sklep o 
začetku stavke

• oblikuje se stavkovni 
odbor

napove se 5 oz 10 dni 
vnaprej  - pošlje se 

sklep o začetku stavke

• poskušati rešiti 
sporazumno spor

• izvajati minimalen 
obseg dela v 
bistvenih službah

med stavko

• sprejme se sklep o 
prenehanju stavke

• sklene se sporazum 
vpletenih strani

konec stavke
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3.6. Sodelovanje med sindikatom in svetom delavcev v podjetjih in zavodih 
 
V Sloveniji poznamo dvotirni sistem delavskih predstavnikov v organizacijah - sindikalne 
predstavnike in voljene delavske predstavnike (svet delavcev, delavski zaupnik). 
 
Ustava v 75. členu določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah 
in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Ta zakon je Zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju (ZSDU). Glede pristojnosti in delovnopravne imunitete voljenih 
delavskih predstavnikov je pomemben tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).  
 
Za razmejitev pristojnosti sindikatov in svetov delavcev (oz. delavskih zaupnikov) sta 
pomembni določbi 5. in 7. člena ZDSU, ki določata naslednje.  
 

S pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju se ne posega v pravice in 
obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev, da ščitijo interese svojih članov.  
Svet delavcev se mora vzdržati kakršnihkoli oblik sindikalnega boja. 
Z dogovorom, ki ga sklepata svet delavcev in delodajalec se ne določajo pravice 
iz delovnega razmerja, plače in tisti pogoji dela, ki se skladno s predpisi urejajo s 
splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami. Določbe dogovora, ki bi kaj takega 
urejale, so neveljavne in nične. 
 
Takšna razmejitev pristojnosti med sindikalnimi in voljenimi predstavniki v podjetju izhaja že 
iz Konvencije MOD št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetjih. 
Konvencija predvideva možnost dvotirnega zastopanja delavcev in pravi, da je v takem primeru 
treba storiti vse potrebno, da izvoljeni predstavniki delavcev (svet delavcev oz. delavski 
zaupnik) ne bodo izrabljeni za ogrožanje položaja zainteresiranih sindikatov, ampak da bo 
spodbujeno medsebojno sodelovanje.  
 
Sindikat in svet delavcev sklepata z delodajalcem vsak svoje sporazume, na nekaterih področjih 
imata ločene pristojnosti, na nekaterih pa se njune pristojnosti prepletajo in dopolnjujejo. Ker 
imajo po ZSDU sindikati pomembne pristojnosti v zvezi s kandidiranjem članov sveta 
delavcev, je pogosta praksa, da se funkcije prepletajo tudi personalno.  
 
Slika 6: Medsebojno sodelovanje 

 
 

delodajalec

svet 
delavcevsindikat
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Za razmejitev pristojnosti sindikatov in svetov delavcev (oz. delavskih zaupnikov) sta 
pomembni določbi 5. in 7. člena ZDSU, ki določata naslednje.  
 

S pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju se ne posega v pravice in 
obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev, da ščitijo interese svojih članov.  
Svet delavcev se mora vzdržati kakršnihkoli oblik sindikalnega boja. 
Z dogovorom, ki ga sklepata svet delavcev in delodajalec se ne določajo pravice 
iz delovnega razmerja, plače in tisti pogoji dela, ki se skladno s predpisi urejajo s 
splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami. Določbe dogovora, ki bi kaj takega 
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Takšna razmejitev pristojnosti med sindikalnimi in voljenimi predstavniki v podjetju izhaja že 
iz Konvencije MOD št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetjih. 
Konvencija predvideva možnost dvotirnega zastopanja delavcev in pravi, da je v takem primeru 
treba storiti vse potrebno, da izvoljeni predstavniki delavcev (svet delavcev oz. delavski 
zaupnik) ne bodo izrabljeni za ogrožanje položaja zainteresiranih sindikatov, ampak da bo 
spodbujeno medsebojno sodelovanje.  
 
Sindikat in svet delavcev sklepata z delodajalcem vsak svoje sporazume, na nekaterih področjih 
imata ločene pristojnosti, na nekaterih pa se njune pristojnosti prepletajo in dopolnjujejo. Ker 
imajo po ZSDU sindikati pomembne pristojnosti v zvezi s kandidiranjem članov sveta 
delavcev, je pogosta praksa, da se funkcije prepletajo tudi personalno.  
 
Slika 6: Medsebojno sodelovanje 
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Vloga sveta delavcev po ZDR-1 je pomembna zlasti v primerih, ko gre za varstvo 
pravic delavcev, ki niso člani sindikata ali ko v organizaciji ni organiziranega 
reprezentativnega sindikata.  
 
ZDR-1 v takih primerih določa pristojnosti sveta delavcev v naslednjih postopkih pri 
delodajalcu: 

- na zahtevo delavca, ki ni član sindikata, v postopku, v katerem delodajalec odloča o 
njegovih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja: sodelovanje pri zagovoru in 
druge pristojnosti v postopku odpovedi (tretji odstavek 85. člena in 86. člen), 
sodelovanje v disciplinskem postopku (174. člen), 

- kadar pri delodajalcu ni reprezentativnega sindikata in gre za varstvo interesov vseh 
zaposlenih: mnenje o splošnih aktih delodajalca (četrti odstavek 10. člena), obveščanje 
o agencijskem delu (peti odstavek 59. člena), obveščanje o izrabi delovnega časa (148. 
člen).  

 
Sindikati imajo lahko pomembno vlogo tudi pri sami ustanovitvi sveta delavcev, 
kandidiranju in odpoklicu njegovih članov, volitvah, sejah idr.. 

 
ZSDU glede tega določa naslednje pristojnosti sindikatov:  
 

- 17. člen: sindikat lahko skliče zbor delavcev zaradi izvolitve sveta delavcev 
 
V novoustanovljeni družbi lahko najmanj trije delavci ali v družbi zastopani reprezentativni 
sindikati skličejo zbor delavcev zaradi izvolitve sveta delavcev. 
 

- 18. člen: sindikat lahko imenuje člane volilne komisije 
 
Člane volilne komisije lahko predlaga vsak delavec in v družbi zastopani sindikati.  
 

- 22. člen: navzočnost sindikatov pri delu volilnih organov za izvolitev sveta delavcev 
 
Pri delu volilnih organov so lahko navzoči tudi predstavniki kandidatov za člane sveta delavcev 
in predstavniki sindikatov v družbi.  
 

- 27. člen: sindikat ima pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev 
 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev ima skupina določenega števila delavcev 
(število je odvisno od velikosti podjetja) in tudi vsak reprezentativni sindikat v družbi.  
 

- 48. člen: odpoklic člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat 
 
Postopek za odpoklic člana sveta delavcev se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % 
delavcev z aktivno volilno pravico oziroma reprezentativnega sindikata v družbi, če gre za 
člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.  
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- 61. člen: možnost sodelovanja sindikata na sejah sveta delavcev 

 
Svet delavcev lahko na svoje seje povabi strokovnjake iz družbe ali izven nje, vodilno osebje, 
predstavnike reprezentativnih sindikatov in predstavnike združenj delodajalcev.  
 

- 101. člen: imenovanje liste arbitrov  
 
Minister, pristojen za delo, določi listo arbitrov za reševanje kolektivnih delovnih sporov s 
področja soupravljanja delavcev na predlog reprezentativnih sindikatov in združenj 
delodajalcev.  
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3.7. Reševanje kolektivih delovnih sporov  
 
Načelo mirnega reševanja kolektivnih delovnih sporov je eno od temeljnih načel 
delovnega prava. Kolektivni delovni spori naj bi se najprej reševali na miren 
način, s pogajanji, posredovanjem in arbitražo in šele če to ni mogoče, pred 
sodiščem.  
 
Zato Zakon o delovnih in socialnih sodiščih določa (23. člen ZDSS-1), da kadar je z zakonom 
ali s kolektivno pogodbo določen obvezen postopek za mirno rešitev spora, je tožba dopustna 
pod pogojem, da je bil postopek predhodno začet, pa ni bil uspešen (če med strankama ni bil 
dosežen sporazum v 30-ih dneh od začetka postopka za mirno rešitev spora).  
 
Na področju kolektivnih delovnih sporov v zvezi s kolektivnimi pogajanji in kolektivnimi 
pogodbami ureja to vprašanje ZKolP. Kadar gre za spor, ki je posledica različnih interesov 
strank v zvezi s sklenitvijo, dopolnitvijo ali spremembo kolektivne pogodbe, glede katerih se 
sindikat ne sporazume z nasprotno stranjo (interesni spor), se najprej poskuša spor rešiti s 
posredovanjem, in če ni doseženo soglasje o takem načinu reševanja sporov ali pa posredovanje 
ni bilo uspešno, se lahko stranki sporazumeta o reševanju spora pred arbitražo. Lahko se 
sporazumeta za reševanje pred ad hoc arbitražo, ki jo imenujeta samo za reševanje tega spora 
ali pa pred kakšno stalno arbitražo, če sta jo za te namene ustanovili. Lahko pa se sploh ne 
sporazumeta o arbitražnem reševanju spora in bo spor reševalo delovno sodišče. Enako velja 
tudi glede reševanja sporov, ki nastanejo med strankama, kadar se ne strinjata z načinom 
izvajanja kolektivne pogodbe ali ena od strank ugotavlja njeno kršitev (spor o pravicah).  
 
Zakon ne predpisuje obveznega arbitražnega reševanja kolektivnih delovnih 
sporov v zvezi s kolektivnimi pogodbami, ampak se o tem lahko le sporazumno 
dogovorita obe stranki.  
 
Na področju kolektivnih delovnih sporov v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju 
zakon določa, da spore med svetom delavcev in delodajalcem razrešuje arbitraža (99. člen 
ZSDU). Arbitraža je sestavljena iz enakega števila članov, imenovanih s strani sveta delavcev 
in delodajalca, ter enega nevtralnega predsedujočega, z imenovanjem katerega se strinjata obe 
strani. Lahko pa se z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem v družbi ustanovi stalna 
arbitraža.  
 
Glede sodnega reševanja kolektivnih delovnih sporov so pomembne določbe 
ZDSS-1, ki urejajo pristojnosti, organizacijo, sestavo in posebnosti postopka pred 
delovnimi in socialnimi sodišči.  
 
Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih kolektivnih delovnih sporih: 
a) o veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe 

ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami; 
b) o pristojnosti za kolektivno pogajanje; 
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c) o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb in 
skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami; 

č) o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij; 
d) o sodelovanju delavcev pri upravljanju; 
e) o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji; 
f) v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata; 
g) za katere tako določa zakon. 
 
Reprezentativni sindikati oblikujejo listo kandidatov za sodnike porotnike, ki sodelujejo v 
senatih pri odločanju v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči (16. člen ZDSS-1).  
 
V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja procesna dejanja tudi po 
pooblaščencu, ki je predstavnik sindikata oziroma združenja delodajalcev, če ga ta zaposli 
za zastopanje svojih članov, in je opravil pravniški državni izpit (35. člen ZDSS-1). Gre za 
izjemo od pravila po obveznem zastopanju po odvetniku, ki sicer velja v pravdnem postopku. 
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4. VLOGA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKOV ZA VARSTVO 
DELAVSKIH PRAVIC V PODJETJIH IN ZAVODIH 

 
 
4.1. Pregled pristojnosti sindikata na področju delovnih in uslužbenskih 

razmerij  
 
Sindikati po svojih sindikalnih zaupnikih izvajajo številne pristojnosti v zvezi z varstvom 
delavskih pravic v podjetjih in zavodih po veljavni zakonodaji s področja urejanja delovnih in 
uslužbenskih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu. 
 
Kadar zakon podeljuje pristojnost »sindikatu«, gre pristojnost vsakemu sindikatu, 
kadar pa jo podeljuje »sindikatu pri delodajalcu«, pa gre pristojnost samo 
reprezentativnim sindikatom, ki imenujejo ali izvolijo sindikalne zaupnike po 
205. členu ZDR-1. 
 
Sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli 
sindikalnega zaupnika, ki bo zastopal interese sindikata in varoval pravice in interese njegovih 
članov pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, zastopa sindikat pri delodajalcu njegov 
predsednik. Tako določa 205. člen ZDR-1. 
 
Da bi sindikalni zaupniki lahko učinkovito izvajali svoje sindikalne funkcije v 
organizaciji, jim mora delodajalec zagotoviti vse potrebne pogoje in olajšave. 
 
Delodajalec mora za učinkovito izvajanje sindikalne dejavnosti zagotoviti ustrezne pogoje kot 
so dostop do podatkov, ki so potrebni za sindikalno delo, prostori in drugi materialni pogoji. 
Prav tako mora delodajalec omogočiti sindikalnim zaupnikom ustrezne olajšave, ki so potrebne 
za učinkovito izvajanje sindikalnih dejavnosti, na primer pravico do odsotnosti z dela zaradi 
sindikalnega izobraževanja ali sodelovanja na sindikalnih sestankih, dostop sindikalnim 
funkcionarjem v podjetje ipd. To določa 203. člen zakona, izhaja pa že iz mednarodnega in 
evropskega prava – Konvencije MOD št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev 
v podjetju, in za javne uslužbence iz Konvencije MOD št. 151, ter iz 28. člena Evropske 
socialne listine.  
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a) Pristojnosti po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

 
- 10. člen (prvi odstavek): sindikat daje mnenje na predloge splošnih aktov delodajalca  

 
Predlog splošnega akta se pošlje v mnenje pred njegovim sprejemom, sindikat pa lahko poda 
mnenje v roku 8 dni, delodajalec pa mora pred sprejemom splošnega akta obravnavati podano 
mnenje sindikata in se do njega opredeliti.  
 

- 59. člen (peti odstavek): obveščanje sindikata o agencijskem delu  
 
Če sindikat pri podjetju uporabniku zahteva, ga mora podjetje uporabnik enkrat letno obveščati 
o razlogih za uporabo dela napotenih agencijskih delavcev in njihovem številu.  
 

- 76. člen: obveščanje sindikata in posvetovanje v primeru prenosa podjetja in prehoda 
delavcev k drugemu delodajalcu 

 
Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik morata najmanj 30 dni pred prenosom 
obvestiti sindikate pri delodajalcu o prenosu (datum, razlogi, posledice prenosa za delavce, 
predvideni ukrepi) in najmanj 15 dni pred prenosom se morata z namenom, da se doseže 
sporazum, posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih 
ukrepih za delavce.  
 

- 85. člen (tretji odstavek): sodelovanje sindikata pri zagovoru delavca v postopku 
odpovedi 

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

- 86. člen: postopek individualne odpovedi  
 
Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pisno 
obvestiti sindikat, katerega član je delavec. Sindikat lahko poda svoje mnenje v 6 dneh, sicer se 
šteje, da odpovedi ne nasprotuje. Negativno mnenje je treba pisno obrazložiti, a ni ovira za 
odpoved (ni možnosti zadržanja). Če delavec ni član sindikata, se na njegovo zahtevo obvesti 
svet delavcev ali delavskega zaupnika, ki imata enake pristojnosti kot sindikat. 
 

- 99.-100., 104.-105. členi: postopek kolektivnih odpustov, stečaj, prisilna likvidacija in 
prisilna poravnava  

 
Sindikat pri delodajalcu mora biti predhodno pisno obveščen (o razlogih, predvidenem številu 
in kategorijah presežnih delavcev, predviden roku, predlaganih kriterijih), delodajalec pa se 
mora z njim z namenom, da doseže sporazum posvetovati (o predlaganih kriterijih za presežke 
ter pri programu presežkov o ukrepih za omilitev posledic), prav tako pa mu mora poslati kopijo 
pisnega obvestila, ki ga mora sicer poslati zavodu za zaposlovanje. 
 

- 148. člen: obveščanje o izrabi delovnega časa  
 

Če sindikat pri delodajalcu tako zahteva, ga mora delodajalec enkrat letno obvestiti o izrabi 
delovnega časa, o opravljanju nadurnega dela oz. o začasni prerazporeditvi delovnega časa. 
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- 153. člen: posvetovanje v primeru nočnega dela  

 
Delodajalec se mora posvetovati s sindikati pri delodajalcu pred uvedbo nočnega dela, če se 
nočno delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkratno letno.  
 

- 174. člen: disciplinski postopek  
 
V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če delavec ni član 
sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.  
 
Komentarji členov so podani v knjigi Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (urednice: 
Belopavlovič, Kresal, Kresal Šoltes, Senčur Peček), GV Založba, Lexpera, 2019, str. 1222. 
 
 

b) Pristojnosti po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) 
 
Za opredelitev vloge sindikata v postopkih pri delodajalcu v javnem sektorju pride v poštev 
splošna delovna zakonodaja (ZDR-1), ob njej pa je treba upoštevati morebitno drugačno 
ureditev za javne uslužbence po ZJU. Za posamezno dejavnost, poklic ipd. pa so lahko 
predvidene še dodatne posebnosti s posebnimi zakoni.  
 

- 16. člen (4. odst.): enotna pravila oz. merila za odločanje o pravicah in obveznostih 
javnih uslužbencev  

 
Za organe državne uprave, pravosodne organe, osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je 
država oz. kjer država zagotavlja sredstva za plače, lahko vlada z uredbo (ki ne velja za javni 
zavod RTV Slovenija) določi enotna pravila oz. merila za odločanje o pravicah in obveznostih 
javnih uslužbencev v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada. Pred 
izdajo takšne uredbe mora vlada omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev 
v javnem sektorju, da podajo svoje mnenje; v primeru negativnega mnenja mora vlada izvesti 
usklajevanje in morebitne neusklajene rešitve posebej obrazložiti in z obrazložitvijo seznaniti 
sindikate. 
 

- 18.-19. člen: delovanje sindikata, kolektivna dogovarjanja, stavka  
 
Javni uslužbenci imajo pravico do sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja, imajo 
pravico do kolektivnih dogovarjanj in pravico do stavke, pri čemer način uresničevanja pravice 
do stavke in omejitve stavke zaradi varstva javnih koristi določa zakon. 
 

- 22. člen (8. odstavek): urejanje s kolektivno pogodbo  
 
Kolikor se določena vprašanja lahko uredijo s kolektivno pogodbo, jih v tem primeru z uredbo 
vlade oz. splošnimi akti organov ni dopustno urejati drugače, kot so urejena s kolektivno 
pogodbo. 
 

- 26. člen: socialno partnerstvo, predhodno obveščanje in pravica dati mnenje  
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Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih organih in 
organih lokalnih skupnosti se ustanovi stalno telo, v katerem sodelujejo tudi predstavniki 
reprezentativnih sindikatov dejavnosti oz. poklica. Pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na 
delovna razmerja oz. položaj javnih uslužbencev, mora vlada oz. pristojni minister omogočiti 
reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, da podajo svoje mnenje (26/3). Pred sprejetjem splošnega akta v posameznem 
organu, ki vpliva na pravice oz. obveznosti javnih uslužbencev, omogočiti reprezentativnemu 
sindikatu, ki deluje v organu, da poda mnenje (26/4).  
 

- 34. člen: obveščanje sindikata o pooblastitvi vodje kadrovskega poslovanja  
 
Če predstojnik za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca pooblasti določeno osebo (vodja 
kadrovskega poslovanja), mora biti o tem posebej obveščen reprezentativni sindikat v organu. 
 

- 38.-39. člen: vabljenje sindikata na seje Komisije za pritožbe  
 
Na obče seje komisije za pritožbe se vabi reprezentativne sindikate iz 26/3 čl. ZJU, tj. 
reprezentativne sindikate dejavnosti oz. poklicev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti. Sindikate se vabi tudi, kadar se komisija za pritožbe izreka o pravnem vprašanju, ki 
vpliva na odločanje o pravicah oz. dolžnostih večjega števila javnih uslužbencev – o takšnem 
pravnem vprašanju komisija mora odločati na zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti 
oz. poklica. 
 

- 43. člen: sindikat daje mnenje na predlog kadrovskega načrta  
 
Predlagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k predlogu 
kadrovskega načrta oz. k predlogu skupnega kadrovskega načrta.  
 

- 76. člen: razveljavitev pogodbe o zaposlitvi z javnim uslužbencem, odločbe o 
imenovanju v naziv, aneksa k pogodbi o zaposlitvi ali sklepa o premestitvi  

 
Pogodba o zaposlitvi se razveljavi, če javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto 
ali če pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden predpisan postopek javnega natečaja, čeprav bi 
moral biti izveden; pod enakimi pogoji se razveljavi tudi odločba o imenovanju v naziv, aneks 
k pogodbi o zaposlitvi oz. sklep o premestitvi, možna pa je tudi le delna razveljavitev (74. in 
75. člen ZJU). V tej zvezi ZJU predvideva tudi možnost, da lahko pobudo za razveljavitev dá 
tudi reprezentativni sindikat v organu.  
 

- 156. člen: vloga sindikata v postopku redne odpovedi iz poslovnih razlogov – 
reorganizacija  

 
V primeru reorganizacije je treba upoštevati postopek usklajevanja v skladu z načeli in pravili 
socialnega partnerstva (glej 26. člen): predlog poslati sindikatom in določiti razumen rok za 
oblikovanje mnenja; mnenje je treba upoštevati ali pa povabiti sindikat k usklajevanju; če ni 
mogoča uskladitev stališč, se lahko sprejme tudi neusklajen akt, vendar je potrebna pisna 
obrazložitev razlogov, zakaj ni bilo mogoče upoštevati mnenja sindikata, ki se jo pošlje 
sindikatom, katerih mnenje ni bilo upoštevano.  
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- 161. člen: obveščanje sindikata v postopku redne odpovedi iz razloga nesposobnosti 

(161. člen ZJU) 
 
V okviru ureditve redne odpovedi iz razloga nesposobnosti je predvideno, da je predstojnik 
dolžan o nezmožnosti premestitve javnega uslužbenca obvestiti reprezentativni sindikat v 
organu. 
 

- 174., 175. in 176. člen: sodelovanje sindikata v Uradniškem svetu  
 
V okviru 12-ih članov uradniškega sveta zakon predvideva tudi dva člana, ki ju imenujejo 
reprezentativni sindikati dejavnosti oz. poklicev v organih. Poleg tega uradniški svet v 
sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev 
v organih sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti. 
 
 

c) Pristojnosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVDD-1) 
 
ZVZD-1 predvideva obsežno sodelovanje delodajalca s predstavniki delavcev in delavskim 
zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, na več mestih pa tudi izrecno omenja sindikat. 
 

- 46. člen: izjava o varnosti (dolžnost posvetovanja in posredovanja) 
 

Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o oceni tveganja, pa tudi 
o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, 
izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoč, in delavcev oziroma pooblaščenih oseb po 
posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in 
organizaciji usposabljanja. Delodajalec mora predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so 
organizirani pri njem, posredovati na običajen način izjavo o varnosti z oceno tveganja in 
dokumentacijo o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec hrani v skladu s predpisi. 
 

- 48. člen: seznanitev z ugotovitvami in ukrepi nadzornih organov 
 
Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu lahko od delodajalca zahteva 
sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravi predloge za odpravo in zmanjšanje tveganj za varnost 
in zdravje pri delu (prvi odst. 48. člena). Delavci ali njihovi predstavniki za varnost in zdravje 
pri delu lahko zahtevajo nadzor pristojne inšpekcije, kadar menijo, da delodajalec ni zagotovil 
ustreznih varnostnih ukrepov (drugi odst. 48. člena). Predstavnik sveta delavcev ali delavski 
zaupnik za varnost in zdravje pri delu ima pravico prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru, kadar 
ta opravlja nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu ter izraziti svoja opažanja 
(tretji odst. 48. člena). Delodajalec mora seznaniti svet delavcev ali delavskega zaupnika za 
varnost in zdravje pri delu ter sindikate pri delodajalcu z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi 
nadzornih organov. Delodajalec mora za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma 
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne oblike usposabljanja 
(peti odst.). 
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- 62. člen: sodelovanje strokovnjakov iz sindikatov v Svetu za varnost in zdravje pri delu 

 
Minister, pristojen za delo, imenuje strokovno posvetovalno telo Svet za varnost in zdravje pri 
delu, ki ga sestavljajo zlasti strokovnjaki za varnosti pri delu, medicino dela in socialno varnost 
ter strokovnjaki iz delodajalskih organizacij in sindikatov. Člane sveta iz delodajalskih 
organizacij in sindikatov imenuje minister na predlog Ekonomsko-socialnega sveta. Svet 
obravnava ter sprejema stališča in priporočila o stanju, strategiji in izvajanju enotne politike ter 
prednostnih nalogah varnosti in zdravja pri delu. 
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4.2. Sindikalna imuniteta - posebno varstvo sindikalnih zaupnikov pred 
odpovedjo in prepoved manj ugodne obravnave zaradi sindikalnega 
delovanja 

 
Sindikalni zaupniki uživajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo, 
šikaniranjem in drugim škodljivim ravnanjem delodajalca zaradi njihovega 
statusa ali sindikalne aktivnosti. 
 
Svoje funkcije lahko sindikalni zaupniki v organizaciji opravljajo učinkovito le, če so ustrezno 
pravno zaščiteni pred škodljivimi, povračilnimi ravnanji delodajalca. Pravica do sindikalne 
imunitete vključuje varstvo pred odpovedjo (112. člen ZDR-1), možnost zadržanja učinkovanja 
odpovedi (113. člen ZDR-1), varstvo pred znižanjem plače, sprožitvi disciplinskega ali 
odškodninskega postopka zoper njega ali da bi ga delodajalec kako drugače postavljal v manj 
ugoden položaj (207. člen ZDR-1).  
 
Do posebnega pravnega varstva niso upravičeni vsi sindikalni zaupniki v 
organizaciji, ampak le tisto število, ki je sporazumno dogovorjeno med sindikati 
in delodajalcem.  
 
Pri določitvi števila sindikalnih zaupnikov, ki bodo deležni sindikalne imunitete, se upošteva 
velikost organizacije, dislociranost enot, število različnih sindikatov v organizaciji in druge 
okoliščine. Gre samo za določitev števila, ne pa imensko določitev, saj je to, kdo bo imenovan 
ali izvoljen za sindikalnega zaupnika, v izključni pristojnosti sindikata in se delodajalec v to ne 
sme vmešavati.  
 
Sindikalna imuniteta je pogojena z zahtevo, da mora sindikalni zaupnik ravnati pri izvrševanju 
sindikalnih funkcij zakonito.  
 
Če sindikalni zaupnik pri izvrševanju sindikalnih funkcij ravna nezakonito, ni 
deležen posebnega pravnega varstva.  
 
Zahteva za učinkovito varstvo delavskih predstavnikov pred neutemeljenimi posegi delodajalca 
izhaja že iz mednarodnega in evropskega prava – Konvencije MOD št. 135 o varstvu in 
olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju in za javne uslužbence iz Konvencije MOD št. 
151 ter iz 28. člena Evropske socialne listine.  
 

a) Določbe ZDR-1 glede posebnega pravnega varstva sindikalnih zaupnikov  
 

- 112. člen: posebno pravno varstvo pred odpovedjo  
 

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu 
zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda 
ter sindikalnemu zaupniku brez soglasja organa ali delavcev, ki so ga izvolili ali sindikata, če 
ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru 
poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali če gre za odpoved 
v postopku prenehanja delodajalca. Varstvo traja ves čas trajanja funkcije in še eno leto po 
njenem prenehanju.  
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- 113. člen: zadržanje učinkovanja odpovedi  
 

V primeru, če sindikat na odpoved poda negativno mnenje (v postopku odpovedi zaradi 
nesposobnosti, krivdne ali izredne odpovedi) in če predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva 
zadržanje učinkovanja odpovedi, odpoved ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oz. od 
poteka roka za mediacijo, arbitražo oz. sodno varstvo. 
 

- 207 člen: določitev števila varovanih sindikalnih zaupnikov  
 
Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo, se določi v skladu s 
kriteriji, dogovorjenimi s kolektivno pogodbo oz. z dogovorom med delodajalcem in 
sindikatom. Sindikalnemu zaupniku, ki uživa varstvo po 112. členu zakona (posebno varstvo 
pred odpovedjo), zaradi sindikalne dejavnosti tudi ni mogoče znižati plače ali proti njemu začeti 
disciplinskega ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali 
podrejen položaj.  
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4.3.  Prepoved diskriminacije 
 
Prepoved diskriminacije in načelo enakosti sta temelja družbene ureditve na vseh njenih 
področjih, tudi na področju dela. Zapisana sta v vseh mednarodnih dokumentih s področja 
človekovih pravic, evropskem pravu in pravu EU ter v 14. členu slovenske ustave. Prepoved 
diskriminacije na področje dela je posebej urejena v 6. členu ZDR-1 in številnih drugih njegovih 
določbah (na primer glede objave prostih delovnih mest, odpovedi, neutemeljenih odpovednih 
razlogih, oblikovanja kriterijev za presežne delavce, enakega plačila žensk in moških, 
obravnavi ekonomsko odvisnih oseb itd.).  
 
Delodajalec mora iskalcu zaposlitve pri zaposlovanju ter delavcu med trajanjem 
in glede prenehanja delovnega razmerja zagotavljati enako obravnavo ne glede na 
narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo 
kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno 
usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo 
osebno okoliščino (6. člen).  
 
Delodajalec mora vse kandidate za zaposlitev, vse delavce in vse ekonomsko odvisne osebe, ki 
zanj opravljajo delo, v primerljivih situacijah obravnavati enako, ne glede na njihove osebne 
okoliščine, kar pomeni, da posameznika ne sme obravnavati različno, manj ugodno zaradi 
kakšne njegove osebne okoliščine, v primerjavi z drugimi, ki take osebne okoliščine nimajo.  
 
Prepovedani sta neposredna in posredna diskriminacija. Oblika prepovedane 
diskriminacije je tudi dajanje navodil za diskriminiranje oseb, spolno ali drugo 
nadlegovanje ter različna obravnava, ki je povezana z nosečnostjo ali starševskim 
dopustom.  
 
Različno obravnavanje zaradi osebnih okoliščin ne pomeni prepovedne diskriminacije v 
primerih, ko je različna obravnava utemeljena na naravi dela, vendar le, če je osebna okoliščina 
bistven in odločilen pogoj za delo in je takšna zahteva sorazmerna in upravičena z zakonitim 
ciljem.  
 
Pri uveljavljanju diskriminacije velja obrnjeno dokazno breme.  
 
To pomeni, da delavcu ni treba dokazati obstoja diskriminacije, ampak je dovolj, da pred 
organom oziroma sodiščem navede dejstva, ki utemeljujejo domnevo, da je bil diskriminiran, 
delodajalec pa mora nato dokazati, da delavca ni diskriminiral.  
 
Diskriminirane osebe in osebe, ki pomagajo žrtvi diskriminacije, zaradi ukrepanja ne smejo biti 
podvržene neugodnim posledicam.  
 
Za kršitev prepovedi diskriminacije je v ZDR-1 predvidena globa za prekršek. V primeru 
nezakonite odpovedi zaradi diskriminacije je možna reintegracija delavca nazaj v delovno 
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razmerje. V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delodajalec tudi odškodninsko 
odgovoren kandidatu oz. delavcu (8. člen ZDR-1).  
 
Pomemben vidik prepovedi diskriminacije je tudi prepoved manj ugodne 
obravnave na podlagi članstva v sindikatu.  
 
ZDR-1 že v splošni določbi 6. člena med izrecno naštetimi osebnimi okoliščinami, na podlagi 
katerih je prepovedano različno obravnavanje, navaja tudi članstvo v sindikatu. Razen tega v 
90. členu med neutemeljenimi odpovednimi razlogi za odpoved izrecno našteva tudi okoliščine, 
ki se navezujejo na članstvo in delovanje v sindikatu:  

 članstvo v sindikatu, 
 udeležbo v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa, 
 udeležbo v sindikalnih dejavnosti med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem, 
 udeležbo delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,  
 kandidaturo za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te 

funkcije, 
 vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev 

pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali 
upravnim organom.  

 
Prepoved manj ugodne obravnave zaradi članstva ali delovanja v sindikatu določa tudi 207. 
člen ZDR-1. Ta zahteva izhaja tudi iz mednarodnega in evropskega prava – Konvencije MOD 
št. 135 in 151 ter 28. člena Evropske socialne listine.  
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4.4.  Ukrepi za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti 
 
Ena od sodobnih tem, ki zanima zlasti tudi mlade, je enakost spolov in ukrepi za lažje 
usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti. Enakost spolov je temeljno načelo sodobnih 
pravnih sistemov, zapisano v številnih mednarodnih aktih in nacionalnih ustavah; je temeljno 
načelo v slovenski pravni ureditvi in tudi ena od glavnih prioritet v pravu EU. Enakost spolov 
in enako plačilo za delo enake vrednosti žensk in moških, je tudi eno od 20 načel Evropskega 
stebra socialni pravic.  
 
In socialni partnerji lahko igrajo na tem področju ključno vlogo, kot ugotavlja raziskava 
GEQUAL (Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: 
Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov), ki jo je leta 2016 opravil 
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s socialnimi partnerji (ZSSS in 
ZDS):  
 

»Za dejansko uresničitev tega temeljnega načela v praksi niso dovolj le zakoni, temveč 
so pomembni integralni pristop in medsebojno povezane politike na vseh področjih 
življenja. Tematika zadeva številne akterje oziroma relevantne deležnike. V tem okviru 
morajo imeti pomembno vlogo pri spodbujanju enakosti spolov tudi socialni partnerji, 
ki nosijo svoj del odgovornosti zlasti za uresničevanje tega načela na področju 
delovnih razmerij, kar poudarjajo tudi evropski socialni partnerji (Framework of 
Actions on Gender Equality, 2005, str. 4).«  

(GEQUAL, Končno poročilo, 2016, str. 13) 
 
Raziskave, izobraževalni moduli ter primeri možnih ukrepov za kolektivna pogajanja ter drugi 
rezultati projekta GEQUAL so prosto dostopni na spletnih straneh: https://institut-
delo.com/S40300/GEQUAL. 
 
Vključevanje teh ukrepov na agendo kolektivnega pogajanja v organizacijah in na ravni države, 
predstavlja velik potencial in možnost za večjo prepoznavnost sindikatov. S tem bi socialni 
partnerji lahko v večji meri prispevali k odpravljanju vertikalne neenakosti (moški zasedajo 
večino vodilnih mest) in horizontalne neenakosti (feminizirani poklici so slabše plačani) ter 
spreminjanju tradicionalnih pogledov na vlogo žensk v družbi in družini. To potrjuje tudi 
raziskava GEQUAL kot tudi nedavna publikacija »Evropski steber socialnih pravic - 
Slovenija 2000-2020«, ki jo je avgusta 2021 izdal UMAR (dostopna na spletnih straneh: 
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ESSP/2021/ESSP_splet.pdf) v 
kateri med drugim ugotavlja, da: 
 

»V Sloveniji je razlika v povprečni plači med moškimi in ženskami v primerjavi z 
drugimi članicami EU majhna, vendar se je v obdobju 2010–2019 med vsemi 
članicami najbolj povečala.« 

(UMAR, 2021, str. 49) 
 
Socialni partnerji lahko vključijo v kolektivna pogajanja bolj splošne določbe, ki urejajo 
okvirna vprašanja, ali pa čisto konkretne določbe po posameznih področjih, na primer 
glede razporeditve delovnega časa idr..  
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PROJEKT GEQUAL:  

(Povzeto po projektu GEQUAL) 
SEZNAM MOŽNIH UKREPOV ZA LAŽJE USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINE: 

 
SPLOŠNO 

1. splošne določbe (splošni okvir za lažje usklajevanje dela in družine) 
 

DRUŽINI PRIJAZNO UREJANJE DELOVNEGA ČASA 
2. gibljiv delovni čas 
3. izmensko delo 
4. razporejanje delovnega časa delavca, ki uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom v 

skladu s predpisi o starševskem varstvu 
5. prepoved odrejanja nadurnega in nočnega dela 
6. delo ob nedeljah 
7. delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi 
8. družini prijazno razporejanje delovnega časa 
9. letni dopust 
10. suspenz pogodbe zaradi družinskih ali zasebnih obveznosti 
11. plačana odsotnost zaradi družinskih okoliščin 
12. neplačana odsotnost zaradi družinskih okoliščin 
 

KRAJ OPRAVLJANJA DELA 
13. omejevanje napotitve na delo v drug kraj 
14. delo na domu 
 

VRNITEV NA DELO PO STARŠEVSKEM DOPUSTU 
15. obveščanje delavca v času starševskega dopusta in drugi daljši odsotnosti z dela 
16. ukrepi za lažjo vključitev na delo po izteku starševskega dopusta ali drugega dopusta po predpisih 
      o starševskem varstvu 
 

PRILAGAJANJE NA VSTOP V ŠOLO / VRTEC 
17. pravica do odsotnosti z nadomestilom plače 
 

SPODBUJANJE AKTIVNEGA OČETOVSTVA 
18. dodatni plačani / neplačani očetovski dopust 
 

SKRB ZA STAREJŠE DRUŽINSKE ČLANE 
19. skrb za starejše družinske člane 
20. plačana / neplačana odsotnost zaradi skrbi za starejše družinske člane 
21. pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi skrbi za starejšega družinskega člana 
 

ŽENSKE NA ZAHTEVNEJŠIH, VODSTVENIH IN VODILNIH DELOVNIH MESTIH IN 
URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST OBEH SPOLOV V POSTOPKIH IN INSTITUCIJAH 

SOCIALNEGA DIALOGA 
22. uravnotežena zastopanost spolov v postopkih socialnega dialoga 
23. uravnotežena zastopanost spolov na zahtevnejših, vodstvenih in vodilnih delovnih mestih 
 

RAZLIKE V PLAČILU, POVEZANE Z DRUŽINSKIMI OBVEZNOSTMI 
24. obveščanje in posvetovanje s sindikati pri delodajalcu 
25. starševsko nadomestilo 
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(Povzeto po projektu GEQUAL) 
PREDLOG SPLOŠNIH DOLOČB ZA VKLJUČITEV V KOLEKTIVNO POGODBO: 

 
xx. člen 

(1) Usklajevanje delovnega in družinskega življenja ter spodbujanje enakosti spolov je skupna 
odgovornost socialnih partnerjev.  
(2) Socialni partnerji s pogajanji sprejmejo ustrezne ukrepe.  
(3) Socialni partnerji se zavezujejo, da bodo vidik enakosti spolov in lažjega usklajevanja delovnih in 
družinskih/zasebnih obveznosti vključevali v svoja kolektivna pogajanja na vseh ravneh.  
 

xx. člen 
(1) Na ravni podjetja/delodajalca je zagotavljanje lažjega usklajevanja delovnega in družinskega 
življenja ter enakosti spolov v delovnem okolju odgovornost vodstva.  
(2) Zagotavljanje enakosti spolov zahteva tesno sodelovanje vodstva s sindikalnimi in voljenimi 
delavskimi predstavniki. 
(3) Delodajalec se najmanj enkrat letno posvetuje s sindikati pri delodajalcu o ukrepih za lažje 
usklajevanje delovnega in družinskega življenja in za spodbujanje enakosti spolov ter jih predhodno 
obvešča o vseh pomembnih podatkih v zvezi s tem. Vsebina obveščanja se dogovori s pogajanji. 
(4) Obveznost delodajalca je, da zagotovi redno periodično izobraževanje vodstvenega in vodilnega 
kadra ter zaposlenih v kadrovski službi o enakosti spolov in usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja v delovnih okoljih in drugih povezanih temah. 
 

xx. člen 
Delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam zaradi uveljavljanja ukrepov za lažje 
usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Uveljavljanje teh ukrepov v nobenem primeru ne sme 
biti ovira za napredovanje, določanje višine delovne uspešnosti, razporejanje v plačilni razred ali za 
napotitev na izobraževanje ali dodatno usposabljanje. Družinske obveznosti ne smejo biti razlog za 
zavrnitev kandidata pri prijavi na prosto delovno mesto ali za kakršnokoli drugo manj ugodno 
obravnavanje kandidata oziroma delavca pri dostopu do in ves čas zaposlitve ter pri prenehanju 
zaposlitve. 
 

xx. člen 
(1) Spremembe, pomembne za zaposlene v organizaciji/podjetju, lahko pomembno vplivajo na bistvena 
področja življenja zaposlenih, še posebej zaposlenih z otroci (varstvo, šola itd.). Zato je posebnega 
pomena pravočasno informiranje zaposlenih o prihajajočih spremembah v organizaciji/podjetju. 
(2) Pri načrtovanju in izvajanju sprememb v organizaciji/podjetju mora vodstvo posebno pozornost 
nameniti vidiku enakosti spolov in lažjega usklajevanja dela in družine.  
 

xx. člen 
(1) Delodajalec mora pri zaposlovanju, napredovanju, izobraževanju, urejanju delovnega časa, 
organizaciji dela in vseh drugih vidikih delovnih razmerij posebno pozornost nameniti ukrepom za lažje 
usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti vseh zaposlenih. 
(2) Delodajalec mora posebno pozornost nameniti ureditvi plačnega sistema v podjetju, tako da ta ne 
ustvarja neutemeljenih razlik po spolu ali zaradi družinskih obveznosti delavca. 
 

xx. člen 
(1) Za mirno reševanje sporov, spremljanje stanja in razvoj na področju zagotavljanja enakosti spolov 
ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se imenuje ali izvoli pooblaščenko/ca za 
usklajevanje dela in družine.  
(2) Z dogovorom se uredi trajanje mandata, način izvolitve oz. imenovanja in druga vprašanja. 
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4.5.  Prekarni delavci in sindikalno organiziranje 
 
Na trgu dela se povečuje delež prekarnih delavcev, zlasti med mladimi. Zato predstavlja to 
področje enega od potencialov za širjenje sindikalnega delovanja in vpliva tudi med mlade.  
 
Kaj je prekarno delo? Enotne definicije ni in v praksi je pojav težko zamejiti. Platformski 
delavci so na primer sodobna oblika prekarnega dela. Prekarnega dela je več med 
nestandardnimi oblikami dela kot pa v standardnih, vendar ni vsako nestandardno delo že samo 
po sebi prekarno (uveljavljeni voditelj TV oddaj, ki po svoji volji sklepa namesto standardnega 
delovnega razmerja pogodbe civilnega prava z različnimi naročniki, za plačilo, ki je večkratnik 
minimalne plače, ni prekarni delavec). Čeprav gre pri številnih prekarnih delavcih za nezakonita 
prikrita delovna razmerja (navidezni s.p.), pa prekarnih delavcev ne najdemo samo med 
nezakonitimi oblikami dela (tudi delavec s verižnimi, kratkotrajnimi, slabo plačanimi 
pogodbami o zaposlitvi za določen čas, ki so zakonito sklenjene, je lahko prekarni delavec).  
 
Prekarno delo je negacija koncepta dostojnega dela. Določajo ga tveganja, ki 
izhajajo iz negotovih delovnih pogojev, ki delavca postavljajo v izrazit ranljiv, 
podrejen in negotov položaj, ki mu ne zagotavlja dostojnega plačila in dela.  
 
Pomembno je prepoznati tveganja za nastanek prekarnosti. Mednarodna organizacija dela 
(MOD) ugotavlja tveganja za prekarnost na sedmih področjih:  

- zaposlitev: negotova je lahko pridobitev, trajanje ali prenehanje dela (npr. delo na 
poziv, brez vnaprejšnjega dogovora, koliko časa bo delo trajalo), 

- plačilo: negotova je lahko višina, neredno prejemanje, brez kontinuiranega izplačevanja 
(npr. plačilo ni določeno za delovni čas, ampak na učinek, z nejasnimi kriteriji, se 
izplačuje od časa do časa), 

- delovne ure: negotovost glede dolžine ali razporeditve delovnika (npr. predolgi ali 
prekratki delovniki, neugodne razporeditve, stalna pripravljenost), 

- varnost in zdravje pri delu: stalni stres zaradi negotovosti, naročnik ne prevzema 
rizika za opremo in varne delovne pogoje ter nesreče pri delu, 

- socialna varnost: negotovost ob nastopu socialnih primerov kot so bolezen, starost, 
invalidnost, starševstvo, brezposelnost idr. (brez vključitve v sheme socialnih 
zavarovanj in posledično brez dajatev ob nastopu socialnega primera), 

- izobraževanje in usposabljanje: ni dostopa do shem izobraževanja in usposabljanja ob 
delu, ni možnosti kariernega razvoja in napredovanja, 

- reprezentativnost in temeljne pravice na področju dela: ni dostopa do sindikatov, ni 
pokritosti s kolektivnimi pogodbami, ni dostopa do varstva pravic pred delovnimi 
sodišči idr.. 

 
Več kot je teh tveganj in bolj kot so intenzivna, večja je tveganost za nastanek prekarnosti.  

 
Ugotovljeno je, da bolj kot je omejen dostop do socialnega dialoga, večje je tveganje za 
nastanek prekarnosti, in obratno. Tveganje, da delavec ne bo imel dostopa do sindikalnih pravic 
in svoboščin, je na primer pri platformskem delu in drugih nestandardnih oblikah dela, zelo 
visoko.  
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in svoboščin, je na primer pri platformskem delu in drugih nestandardnih oblikah dela, zelo 
visoko.  
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Sindikati naj si prizadevajo, da bi tudi delavcem, ki delo opravljajo zunaj delovnega razmerja, 
vendar na primerljiv način (navidezni in odvisni samozaposleni) omogočili sindikalne pravice 
in svoboščine. Tako formalno – s priznanjem pravic v zakonodaji, kot dejansko – s širjenjem 
sindikalnega članstva in delovanja med njimi.  
 
Vpogled v zakonodajo in prakso prekarnega dela v Sloveniji in državah EU je opisan v knjigi 
z naslovom »Prekarno delo: mulditisciplinarna analiza«, ki je prosto dostopna na spletnih 
straneh: https://institut-delo.com/ , http://efnet.si/2020/04/prekarno-delo-multidisciplinarna-
analiza-nova-monografija-v-zbirki-maksima/.  
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Tabela 1: Seznam kratic  

 

EESC European Economic and Social Committee  

EOSP  Evropski odbor za socialne pravic 

ESČP Evropsko sodišče za človekove pravice 

EKČP Evropska konvencija o človekovih pravicah 

ESL Evropska socialna listina 

ETUC European trade union confederation 

EPSU European public service unions 

ESS Ekonomsko socialni svet 

ILO /MOD International labour organization / Mednarodna organizacija dela 

OZN Organizacija združenih narodov 

SEU Sodišče Evropske unije 

VSRS Vrhovno sodišče RS 

ZSSS Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje 
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Tabela 2: Seznam zakonov 

 

KZ-1 Kazenski zakonik, Uradni list RS, št. 55/2008 in naslednji 

OZ Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 83/2001 in naslednji 

ZArbit Zakon o arbitraži, Uradni list RS, št. 45/2008 

ZARSS Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Uradni list RS, št. 97/09 
in naslednji 

ZDR-1 Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/2013 in naslednji 

ZDSS-1 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS, št. 2/2004 in 
naslednji 

ZEMŽM Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Uradni list RS, št. 59/2002 
in naslednji 

ZEPDSV Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Uradni list RS, 
št. 40/2006 

ZESD-1 Zakon o evropskih svetih delavcev, Uradni list RS, št. 49/2011 

ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/2006 in naslednji  

ZID-1  Zakon o inšpekciji dela, Uradni list RS, št. 19/2014 

ZIN Zakon o inšpekcijskem nadzoru, št. 56/2002 in naslednji 

ZIZ Zakona o izvršbi in zavarovanju, Uradni list RS, št. 51/1998 in naslednji 

ZJU Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, št. 56/2002 in naslednji 

ZKolP Zakon o kolektivnih pogodbah, Uradni list RS, št. 43/2006 in naslednji 

ZMinP  Zakon o minimalni plači, Uradni list RS, št. 13/2010 in naslednji 

ZPDPD  Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Uradni 
list RS, št. 91/2005 in naslednji 

ZPDZC-1 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Uradni list RS, 
št. 32/2014 in naslednji 

ZPIZ-2  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS, 
št. 96/2012 in naslednji 

ZPP  Zakon o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/1999 in naslednji 
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ZPSV Zakon o prispevkih za socialno varnost, Uradni list RS, št. 5/1996 in 
naslednji  

ZRSin Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Uradni list RS, št. 13/1993  

ZSDP-1 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Uradni list RS, 
št. 26/2014 in naslednji 

ZSDU Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni list RS, 
št. 42/1993 in naslednji 

ZSDUEDD  Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe 
(SE), Uradni list RS, št. 28/2006 

ZSDUEZ  Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge, Uradni 
list RS, št. 79/2006 

ZSPJS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 56/2002 in 
naslednji 

ZStk  Zakon o stavki, Uradni list SFRJ, št. 23/1991, Uradni list RS – stari, 
št. 22/1991 in naslednji 

ZUNEO Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Uradni list RS, 
št. 50/2004 in naslednji 

ZUTD  Zakon o urejanju trga dela, Uradni list RS, št. 80/2010 in naslednji 

ZZDej Uradni list RS, št. 9/1992 in naslednji 

ZZdrS Zakon o zdravniški službi, Uradni list RS, št. 98/1999 in naslednji 

ZZRZI  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji  in zaposlovanju invalidov, Uradni list 
RS, št. 63/2004 in naslednji 

ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list 
RS, št. 9/1992 in naslednji 
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Tabela 3: Koristne spletne povezave 

 

https://sindikat-pergam.si/ spletna stran Konfederacije sindikatov Slovenije 
PERGAM – KSS Pergam 

https://institut-
delo.com/S1/Vstopna+stran 

spletna stran Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, kjer je dostop tudi do revije Delavci in 
Delodajalci in novejših raziskav in publikacij 

https://www.etuc.org/en  spletna stran ETUC (Evropska konfederacija sindikatov) 

https://www.etuc.org/sites/defau
lt/files/publication/file/2021-
03/ETUC-
Youth%20guide_SL.pdf   

spletna stran ETUC, kjer je dostopna zloženka 
»Priporočila za vključevanje mladih v sindikate« 

https://stats.oecd.org/index.aspx
?DataSetCode=CBC 

spletna stran OECD, kjer so dostopni podatki za vse 
države članice OECD, tudi Slovenijo, glede sindikalne 
včlanjenosti in pokritosti s kolektivnimi pogodbami 

https://www.ilo.org/dyn/normlex
/en/f?p=1000:11200:0::NO:1120
0:P11200_COUNTRY_ID:1035
33  

spletna stran MOD, kjer so podatki, katere konvencije in 
protokole je ratificirala Slovenija (in jo zavezujejo) 

https://www.ilo.org/global/stand
ards/subjects-covered-by-
international-labour-
standards/freedom-of-
association/WCMS_632659/lan
g--en/index.htm  

spletna stran MOD, kjer je dostopna zbirka izvlečkov 
odločitev Odbora za svobodo združevanja (Digest, ILO-
MOD, 6. izdaja, 2018) 

https://www.coe.int/sl/web/abou
t-us  

spletna stran Sveta Evrope, kjer je dostop tudi do baze 
sodne prakse HUDOC 

https://www.coe.int/en/web/euro
pean-social-charter  

spletna stran Evropske socialne listine, kjer je dostopno 
besedilo in stališča nadzornega organa EOSP 

https://www.europarl.europa.eu/
portal/sl  

spletna stran Evropskega parlamenta 

https://www.eesc.europa.eu/sl  spletna stran Evropskega ekonomsko socialnega odbora 

https://www.eurofound.europa.e
u/sl 

spletna stran EUROFOUND 

http://www.pisrs.si/Pis.web/ spletna stran pravno informacijskega sistema, kjer so 
dostopna besedila slovenske zakonodaje in drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb, prava EU ter sodna 
praksa slovenskih sodišč in Sodišča EU 

http://www.ess.si/ 
 

spletna stran Ekonomsko socialnega sveta 
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https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-
za-delo-druzino-socialne-
zadeve-in-enake-moznosti/  

spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

https://www.gov.si/teme/delovn
a-razmerja/  

evidenca kolektivnih pogodb 

https://www.gov.si/teme/sindika
ti/ 

seznam reprezentativnih sindikatov  

https://www.sodisce.si/vsrs/odlo
citve/  

sodna praksa Vrhovnega sodišča RS 

https://institut-
delo.com/S40300/GEQUAL  

projekt GEQUAL: ukrepi za lažje usklajevanje dela in 
družine 
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Tabela 4: Seznam reprezentativnih sindikatov  
 
Za območje države z navedbo dejavnosti in poklicev, v katerih so pridobili status 
reprezentativnosti – povzeto po evidenci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (posodobljeno 9. 2. 2021) https://www.gov.si/teme/sindikati/. 
 
 SINDIKAT LASTNOST REPREZENTATIVNOSTI  

1.  
Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije - ZSSS 
Dalmatinova 4, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti oziroma poklicu: 
 Sindikat kovinske in elektroindustrije 

Slovenije, 
 Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne 

industrije Slovenije, 
 Sindikat delavcev trgovine, 
 Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti 

Slovenije, 
 Sindikat kmetijstva in živilske industrije 

Slovenije, 
 Sindikat kemične, nekovinske in gumarske 

industrije Slovenije, 
 Sindikat lesarstva Slovenije, 
 Sindikat delavcev dejavnosti energetike 

Slovenije, 
 Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, 
 Sindikat delavcev gostinstva in turizma 

Slovenije, 
 Sindikat delavcev državnih in družbenih 

organov Slovenije, 
 Sindikat obrtnih delavcev Slovenije, 
 Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in 

raziskovalni dejavnosti, 
 Sindikat komunale, varovanja in poslovanja 

z nepremičninami Slovenije, 
 Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva 

Slovenije, 
 Sindikat delavcev finančnih organizacij 

Slovenije, 
 Sindikat gozdarstva Slovenije, 
 GLOSA - Sindikat kulture Slovenije: 

dejavnost kulture in dejavnost  botaničnih in 
živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot, 

 Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije. 

2. 
Konfederacija sindikatov 
Slovenije PERGAM – KSS 
Pergam 
Trg OF 14/IV, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 proizvodnja in predelava papirja, 
 grafična dejavnost, 
 časopisno informativna in založniška 

dejavnost, 
 dejavnost kopenskega prometa, 
 dejavnost zdravstva, 
 dejavnost gradnje cest, železniških prog, 

letališč in športnih objektov, 
 dejavnost obveznega socialnega zavarovanja, 
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Tabela 4: Seznam reprezentativnih sindikatov  
 
Za območje države z navedbo dejavnosti in poklicev, v katerih so pridobili status 
reprezentativnosti – povzeto po evidenci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (posodobljeno 9. 2. 2021) https://www.gov.si/teme/sindikati/. 
 
 SINDIKAT LASTNOST REPREZENTATIVNOSTI  

1.  
Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije - ZSSS 
Dalmatinova 4, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti oziroma poklicu: 
 Sindikat kovinske in elektroindustrije 

Slovenije, 
 Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne 

industrije Slovenije, 
 Sindikat delavcev trgovine, 
 Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti 

Slovenije, 
 Sindikat kmetijstva in živilske industrije 

Slovenije, 
 Sindikat kemične, nekovinske in gumarske 

industrije Slovenije, 
 Sindikat lesarstva Slovenije, 
 Sindikat delavcev dejavnosti energetike 

Slovenije, 
 Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, 
 Sindikat delavcev gostinstva in turizma 

Slovenije, 
 Sindikat delavcev državnih in družbenih 

organov Slovenije, 
 Sindikat obrtnih delavcev Slovenije, 
 Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in 

raziskovalni dejavnosti, 
 Sindikat komunale, varovanja in poslovanja 

z nepremičninami Slovenije, 
 Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva 

Slovenije, 
 Sindikat delavcev finančnih organizacij 

Slovenije, 
 Sindikat gozdarstva Slovenije, 
 GLOSA - Sindikat kulture Slovenije: 

dejavnost kulture in dejavnost  botaničnih in 
živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot, 

 Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije. 

2. 
Konfederacija sindikatov 
Slovenije PERGAM – KSS 
Pergam 
Trg OF 14/IV, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 proizvodnja in predelava papirja, 
 grafična dejavnost, 
 časopisno informativna in založniška 

dejavnost, 
 dejavnost kopenskega prometa, 
 dejavnost zdravstva, 
 dejavnost gradnje cest, železniških prog, 

letališč in športnih objektov, 
 dejavnost obveznega socialnega zavarovanja, 
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 dejavnost centrov za socialno delo, 
 dejavnost veterinarstvo, 
 visokošolsko izobraževanje, 
 zračni promet. 

 
Reprezentativna v poklicu: 

 medicinski biokemik, 
 pilot, 
 farmacevt/farmacevtka, 
 radiološki inženir/radiološka inženirka, 
 sprevodnik/sprevodnica, 
 veterinar/veterinarka, 
 visokošolski učitelji in 

sodelavci/visokošolske učiteljice in 
sodelavke. 

3. 
Konfederacija sindikatov 90 
Slovenije – KS 90 
Resljeva cesta 7, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti:  
 zračni promet, 
 pristaniški delavci Slovenije, 
 gostinstvo in turizem Slovenije, 
 ladjedelništvo Slovenije, 
 špedicija, pomorsko-agencijske in kontrolne 

dejavnosti Slovenije, 
 delavcev kontrole letenja Slovenije, 
 delavcev v pomorstvu - kopno Slovenije, 
 delavcev v ribištvu Slovenije, 
 pomorščakov Slovenije, 
 solinarjev Slovenije, 
 obrambe, 
 pomorski tovorni promet, 
 drug kopenski potniški promet. 

 
Reprezentativna v poklicu: 

 veterinarski higienik, 
 meteorolog, 
 pilot, 
 voznik/voznica avtobusov. 

4. 
Neodvisnost, Konfederacija 
novih sindikatov Slovenije - 
KNSS 
Miklošičeva cesta 38, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 kovinske in elektroindustrije Slovenije, 
 proizvodnje in predelave kemičnih izdelkov, 
 proizvodnje lesa in lesnih izdelkov, 
 PTT storitve, 
 zračnega prometa, 
 mestnega prometa, 
 komunalne dejavnosti, 
 proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov, 
 veterinarstvo. 

 
Reprezentativna v poklicu: 

 blagajnik/blagajničarka v igralnicah. 

5. Slovenska zveza sindikatov 
ALTERNATIVA 

Reprezentativna v dejavnosti:  
 kopenski promet, 
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Trg OF 7, Ljubljana  rudarstvo, 
 železniški potniški promet, 
 poštna in kurirska dejavnost, 
 železniški tovorni promet. 

 
Reprezentativna v poklicu: 

 cestninar/cestninarka. 

6. 
Zveza delavskih sindikatov 
Slovenije - SOLIDARNOST 
Trg OF 7, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 proizvodnje motornih vozil, prikolic, 

polprikolic in 
 dejavnosti železniškega prometa. 

 
Reprezentativna v poklicu: 

 občinski redar. 

7. 
Konfederacija sindikatov 
javnega sektorja Slovenije - 
KSJS 
Dalmatinova 4, Ljubljana 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 raziskovanje in razvoj, 
 javna uprava in obramba, obvezno socialno 

zavarovanje, 
 izobraževanje, 
 zdravstvo in socialno varstvo, 
 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 
 dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in 

druge kulturne dejavnosti, 
 nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno 

prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih 
oseb, 

 javni red in varnost. 
  
Reprezentativna v poklicu: 

 paznik/paznica v zaporu, 
 policisti/policistke. 

8. 
Zveza reprezentativnih 
sindikatov Slovenije - ZRSS 
Slovenski trg 3, Kranj 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 igralnic, 
 prekrivanja kovin s kovino, 
 proizvodnje komunikacijskih naprav, 
 proizvodnje merilnih, preizkuševalnih in 

navigacijskih instrumentov in naprav, 
 trgovine na debelo s kovinskimi proizvodi, 

inštalacijskim materialom, napravami za 
ogrevanje, 

 trgovine na drobno v specializiranih 
prodajalnah z avdio in video napravami, 

 proizvodnja farmacevtskih surovin in 
preparatov, 

 finančne storitve, razen zavarovalništva in 
dejavnosti pokojninskih skladov, 

 javni red in mir. 
 
Reprezentativna v poklicu: 

 krupje. 
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Trg OF 7, Ljubljana  rudarstvo, 
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Reprezentativna v poklicu: 
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Zveza reprezentativnih 
sindikatov Slovenije - ZRSS 
Slovenski trg 3, Kranj 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 igralnic, 
 prekrivanja kovin s kovino, 
 proizvodnje komunikacijskih naprav, 
 proizvodnje merilnih, preizkuševalnih in 

navigacijskih instrumentov in naprav, 
 trgovine na debelo s kovinskimi proizvodi, 

inštalacijskim materialom, napravami za 
ogrevanje, 

 trgovine na drobno v specializiranih 
prodajalnah z avdio in video napravami, 

 proizvodnja farmacevtskih surovin in 
preparatov, 

 finančne storitve, razen zavarovalništva in 
dejavnosti pokojninskih skladov, 

 javni red in mir. 
 
Reprezentativna v poklicu: 

 krupje. 
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9. 
Konfederacija slovenskih 
sindikatov - KSS 
Žolgarjeva ulica 6, Slovenska 
Bistrica 

Reprezentativna v dejavnosti: 
 obramba, 
 kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje 

kovin, prašna metalurgija. 
 
Reprezentativna v poklicu: 

 avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in 
govorne terapevtke, 

 poklici za varovanje oseb in premoženja, 
 strokovnjaki/strokovnjakinje za 

računovodstvo, revizijo, ipd., 
 častniki, podčastniki in vojaki. 

10. 
Sindikat delavcev železniške 
dejavnosti Slovenije 
Trg OF 7, Ljubljana 

Reprezentativen v panogi železniškega prometa. 

11.  
FIDES Sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov Slovenije 
Dunajska cesta 162, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu: 
 zdravnik, 
 zobozdravnik. 

12.  
Sindikat železniškega prometa 
Slovenije 
Trg OF 7/II, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu vlakovni odpravnik. 

13. Sindikat bančništva Slovenije 
Dunajska 21, Ljubljana Reprezentativen v panogi bančništva. 

14. Policijski sindikat Slovenije 
Štefanova 2, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti državnih organih – 
javna uprava in obramba, obvezno socialno 
zavarovanje; javni red in varnost in poklicu 
policisti/policistke. 

15.  
Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije 
Dalmatinova 4, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti: 
 zdravstva in socialnega varstva, 
 obveznega socialnega zavarovanja. 

16.  
Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije 
Oražnova ulica 3, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti: 
 izobraževanja,  
 znanstveno raziskovalne dejavnosti, 
 knjižnic, arhivov, muzejev in drugih 

kulturnih dejavnosti, 
 nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno 

prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih 
oseb. 

17. 
Sindikat cestnega prometa 
Slovenije 
Vojkovo nabrežje 32, Koper 

Reprezentativen v dejavnosti cestnega prometa. 

18. Sindikat novinarjev Slovenije 
Vošnjakova ulica 8, Ljubljana Reprezentativen v poklicu novinar. 

19. 
Sindikat igralniških delavcev 
Slovenije 
Cesta IX. korpusa 35, Solkan 

Reprezentativen v poklicu krupje in v dejavnosti 
prirejanja iger na srečo. 
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20. 
Sindikat delavcev tehničnih 
pregledov Slovenije 
Dolenjska 76, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu preglednik motornih vozil 
ter v dejavnosti tehnično preizkušanje in 
analiziranje. 

21. 
Sindikat delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije 
Metelkova 15, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti zdravstvene zaščite. 

22. Sindikat carinikov Slovenije 
Šmartinska 152a, Ljubljana Reprezentativen v poklicu carinik. 

23. 
Sindikat pridobivanja 
energetskih surovin Slovenije 
Partizanska 78, Velenje 

Reprezentativen v dejavnosti pridobivanja premoga. 

24. 
Sindikat Nove ljubljanske 
banke 
Šmartinska c. 130, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti bančništva. 

25. 
Neodvisni sindikat delavcev 
ljubljanske univerze 
Kongresni trg 12, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti višješolsko, 
visokošolsko in univerzitetno izobraževanje. 

26. Sindikat farmacevtov Slovenije 
Ulica stare pravde 11, Ljubljana Reprezentativen v poklicu farmacevt. 

27.  
Sindikat voznikov avtobusnega 
prometa Slovenije 
Celovška cesta 166, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti:  
 mestni in primestni kopenski potniški 

promet, 
 medkrajevni in drug cestni potniški promet. 

Reprezentativen v poklicu:  
 voznik/voznica avtobusa, 
 voznik/voznica cisterne, 
 voznik/voznica vlačilca. 

28. 
Sindikat Vladne agencije 
Slovenije 
Stegne 23c, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti pomožnih služb vlade. 

29. 
Sindikat železniškega 
transporta Slovenije 
Trg OF 7, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu cestninar. 

30. 
Sindikat slovenskih 
diplomatov 
Prešernova 25, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti zunanjih zadev. 

31. 
Sindikat kulturnih in 
umetniških ustvarjalcev RTV 
Slovenije 
Kolodvorska 2, Ljubljana 

Reprezentativen v radiotelevizijski dejavnosti. 

32. 
Sindikat zavarovalnih 
zastopnikov Slovenije 
Novi trg 8, Novo mesto 

Reprezentativen v poklicu zavarovalni zastopnik. 
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33. 
Sindikat delavcev radiodifuzije 
Slovenije 
Kolodvorska 2, Ljubljana 

Reprezentativen v radijski in televizijski dejavnosti. 

34.  
Sindikat ministrstva za 
obrambo 
Dalmatinova 4, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti obrambe. 

35. 
Sindikat delavcev 
farmacevtske industrije 
Verovškova 57, 1526 Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti proizvodnje 
farmacevtskih surovin in preparatov.  

36. 
Sindikat delavcev Statističnega 
urada Republike Slovenije 
Litostrojska cesta 54, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu statistik/statističarka. 

37. 
Sindikat delavcev v 
pravosodju 
Tavčarjeva 9, Ljubljana 

Reprezentativen v dejavnosti pravosodja, sodstva in 
poklicu paznik/paznica v zaporu. 

38. Svet gorenjskih sindikatov 
Slovenski trg 3, Kranj 

Reprezentativen v dejavnosti: 
 proizvodnja merilnih, kontrolnih, 

preizkuševalnih, navigacijskih in drugih 
instrumentov in naprav, razen za industrijsko 
procesno krmiljenje, 

 trgovina na debelo z nekmetijskimi 
polizdelki, ostanki in odpadki. 

39. 
Sindikat vzdrževalcev 
železniške infrastrukture 
Trg OF 7, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu progar/progarka. 

40. Sindikat kapitanije Slovenije 
Ukmarjev trg 2, Koper 

Reprezentativen v poklicu pristaniški 
nadzornik/pristaniška nadzornica. 

41. Sindikat policistov Slovenije 
Kidričeva 24d, Celje 

Reprezentativen v dejavnosti javnega reda in 
varnosti ter v poklicu policist/policistka. 

42. 
DENS - Sindikat 
zobozdravnikov Slovenije 
Pokopališka ulica 35, Ljubljana 

Reprezentativen v poklicu 
zobozdravnik/zobozdravnica. 

43. 
Sindikat vzdrževalcev 
slovenskih železnic 
Ul. XIV. divizije 2, Celje 

Reprezentativen v poklicu progar/progarka in 
tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave. 

44. 
SINDIR - Sindikat direktorjev 
in ravnateljev Slovenije 
Mariborska c. 4, Orehova vas 

Reprezentativen v poklicu vodstveni poklici v vzgoji 
in izobraževanju. 

45. 
Sindikat zdravnikov družinske 
medicine PRAKTIK.UM 
Osojnikova cesta 9, Ptuj 

Reprezentativen v poklicu zdravniki 
specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine. 

46. Sindikata vojakov Slovenije 
Ob parku 4, Slovenska Bistrica Reprezentativen v dejavnosti obramba. 
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47. 
Podjetniški sindikat Predilnica 
Litija 
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija 

Reprezentativen v dejavnosti priprave in predenje 
tekstilnih vlaken. 

48. 
Sindikat progovnih 
prometnikov Slovenije 
Kolodvorska 25b, Postojna 

Reprezentativen v poklicu progovni prometnik. 

49. 
Sindikat upravljavcev športne 
infrastrukture - SUŠI 
Koresova ulica 7, Maribor 

Reprezentativen v dejavnosti obratovanje športnih 
objektov.  

50. 
Sindikat menedžerjev v kulturi 
in umetnosti SINKUL  
Gledališki trg 5, Celje 

Reprezentativen v poklicu menedžerji / menedžerke 
v kulturi in umetnosti. 
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Tabela 5: Pristojnosti in ugodnosti reprezentativnih in nereprezentativnih sindikatov 
 
 
Pristojnost / ugodnost sindikata Vsak 

sindikat 
Reprezen- 
tativni 
sindikat 

Zastopanje člana sindikata v postopku sklepanja ali odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi (zagovor, pisno obrazloženo mnenje) 

    

Zastopanje člana sindikata v disciplinskem ali odškodninskem 
postopku 

    

Zastopanje člana sindikata glede uveljavljanja pravic (letni dopust, 
razporejanje delovnega časa, delo na daljavo, mobing,…) 

    

Dolžnost delodajalca omogočiti sindikatu dostop do podatkov, ki so 
potrebni za sindikalno delo 

    

Dolžnost delodajalca zagotavljati pogoje za sindikalno delo     

Imenovanje sindikalnega zaupnika za zastopanje interesov članov 
pri delodajalcu 

    

Varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa     

Posebno varstvo sindikalnih zaupnikov pred odpovedjo ali 
zmanjšanjem pravic – število odvisno od dogovora z delodajalcem  

    

Dolžnost delodajalca za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja 
sindikalne članarine za delavca 

    

Prepoved diskriminacije zaradi članstva v sindikatu     

Dolžnost delodajalca posredovati splošne akte delodajalca pred 
sprejemom v mnenje sindikatu 

o    

Dolžnost delodajalca obveščati sindikat pri uporabniku o razlogih 
za uporabo agencijskega dela in številu agencijskih delavcev  

   

Dolžnost delodajalca obveščati in posvetovati se s sindikatom v 
primeru spremembe delodajalca in prehodu delavcev k novemu 
delodajalcu (prenos podjetja) 

   

Dolžnost delodajalca obveščati in posvetovati se s sindikatom v 
primeru odpovedi večjega števila delavcev (presežni delavci) 

   

Dolžnost delodajalca obveščati sindikate o letnem razporedu 
delovnega časa pred začetkom koledarskega leta 

   

Dolžnost delodajalca, da sindikate na njihovo zahtevo enkrat na leto 
obvešča o izrabi in prerazporejanju delovnega časa ter nadurnem 
delu 
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Dolžnost delodajalca obveščati sindikat glede nočnega dela    

Sklepanje kolektivnih pogodb, veljavnih le za člane sindikata    

Sklepanje kolektivnih pogodb s splošno veljavnostjo (za vse 
zaposlene pri delodajalcu) 

   

Organiziranje stavke v podjetju ali zavodu     

Oblikovanje liste kandidatov za sodnike porotnike delovnih in 
socialnih sodišč 

   

Imenovanje predstavnikov sindikatov v organe ZZZS, ZPIZ, ZRSZ     

Volitve predstavnikov delojemalcev v Državni svet    

Imenovanje predstavnikov sindikatov v Ekonomsko socialni svet    

Kandidiranje članov sveta delavcev ali delavskega zaupnika v 
podjetjih in zavodih 

   

Kandidiranje delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v 
podjetjih in zavodi 
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