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Pozdravljeni
Delavci iz srednje velikega obrtnega podjetja so ugotovili, da je delodajalec članom sindikata
sicer obračunaval sindikalno članarino v višini 1 % njihovih bruto plač, ni pa je odvajal na
račun sindikata. Delavci so takoj, ko so to ugotovili, od delodajalca zahtevali, da sindikalno
članarino za celotno obdobje, v katerem jim jo je obračunaval ne pa tudi nakazoval naprej
sindikatu, prenakaže na račun sindikata. Ker delodajalec tega noče storiti, se delavci
sprašujejo, kaj naj v tem primeru storijo ?

Spoštovani, delovanje sindikata mora temeljiti na načelu sindikalne svobode. Sindikati imajo
pravico, da prosto delujejo brez omejitev, razen tistih, ki jih določa zakon in pomenijo demokratičen
ukrep, ki je v interesu nacionalne varnosti ali javnega reda, ali ukrep za varstvo pravic in svoboščin
drugih.
Delodajalec ima obveznost, da sindikatu zagotovi pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih
dejavnosti. Sindikat v okviru svojih pristojnosti zastopa svoje člane pri delodajalcu ter varuje pravice
in interese članov sindikata pri delodajalcu. V ZDR je pristojnost sidnikata določena v naslednjih
členih:


v 8. členu, kjer se določa pristojnosti sindikata v zvezi s splošnimi akti delodajalca,



v 74. členu se določa obveščanje in posvetovanje s sindikati pri delodajalcu pri spremembi
delodajalca,



v 84. členu se določa vloga sindikata pri odpovedi,



85. člen določa vlogo sindikata pri nasprotovanju odpovedi,



97. člen določa vlogo sindikata pri kolektivnem odpuščanju,



103. in 106. člen določa vlogo sindikata pri stečaju, likvidaciji in prisilni poravnavi,



147. člen vlogo sindikata pri razporejanju delovnega časa,



152. in 153. člen vlogo sindikata pri nočnem delu in nočnem delu žensk,



179. člen, ki določa vlogo sindikata glede disciplinske odgovornosti delavca

Zakon ločuje sodelovanje sindikatov z delodajalcem na primere sodelovanja pri odločanju o
individualnih pravicah delavcen in pri odločanju o kolektivnih pravicah delavcev.
Zakon določa obveznost delodajalca, glede obračunavanja sindikalne članarine in sicer, da tehnično
izvede obračun in plačilo sindikalne članarine za delavca, če tako zahteva določen sindikat in da se to
izvaja v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec.
V kolikor je delodajalec obračunaval članarino in je ni nakazal naprej, je to v principu kraja,
nenazadnje pa tudi omejevanje delovanja sindikata. Sindikat v družbi bi moral zahtevati odvajano
članarino, saj delodajalec do nje ni upravičen. V kolikor delodajalec tega noče storiti, bodo zadevo
morali rešiti po sodni poti.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, potrebujete pomoč, tukaj smo za vas, najdete nas na
naslovu ZSSS, Območna organizacija Podravje in Koroška, Neratova ulica 4, 2000 Maribor ali
v sindikalnih pisarnah Meškova 2, 2380 Slovenj Gradec in Prežihova 24, 2390 Ravne na
Koroškem. Vabimo vas tudi na spletno stran http://www.zsss-podravje.si
Lepo vas pozdravljam.

