
Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur.l. RS, št. 13/93).

BESEDILO ČLENOV

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV

1. člen

V Zakonu o reprezentativnosti sindikatov  (Uradni list RS, št. 13/13 – ZRSin) se doda nov
člen 6. a, ki se glasi:

"6. a člen

(potrjevanje in potek reprezentativnosti)

Podeljena reprezentativnost po tem zakonu, se na dve leti potrdi s preverjanjem
izpolnjevanja pogojev za reprezentativnost, ki jih določa ta zakon. Potrjevanje
reprezentativnosti izjava organ, ki je nazadnje odločil o reprezentativnosti in je za to
pristojen. Reprezentativnost sindikata poteče v dveh letih po podelitvi ali potrjevanju. Vlogo
za potrjevanje reprezentativnosti poda na pristojen organ sindikat najmanj tri mesece pred
potekom reprezentativnosti.

Število članov sindikata se pri štetju za podelitev reprezentativnosti zraven štetja podpisanih
pristopnih izjav članov iz 6. člena preverja tudi z ustreznimi potrdili o plačani članarini v
mesecu pred preverjanjem. Potrdila o plačani članarini organ pridobi sam od delodajalca
oziroma, mu jih na njegovo zahtevo v roku 15 dni predloži sindikat, še posebej za članarino,
ki je za sindikat ne odvaja delodajalec. Za preverjanje pri delodajalcu sindikat navede v vlogi
vse delodajalce, pri katerih ima zaposlene svoje člane in zanj odvajajo članarino sindikatu. V
vlogi za podelitev ali potrjevanje reprezentativnosti sindikat opozori organ, da ima tudi člane,
ki članarino plačujejo sami brez vednosti delodajalca oziroma je ne plačujejo z odtegovanjem
od plače, če organ v vlogi o tem ni opozorjen se ti člani ne štejejo.

Če sindikat ne izpolnjuje pogojev za reprezentativnost se mu ta ne dodeli ali mu poteče.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo za zveze, konfederacije in sindikalne centrale."

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Za sindikate s podeljeno reprezentativnostjo se izvede potrjevanje reprezentativnosti
skladno s tem zakonom najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. Za sindikate, ki
so imeli podeljeno reprezentativnost v zadnjih dveh letih ali so v zadnjih dveh letih dokazovali
število članov pred pristojnim organom se ne izvede potrjevanje reprezentativnosti po tem
zakonu dve leti po podeljeni reprezentativnosti. V primeru dokazovanja števila članov, ki je
zadostilo kriterijem števila članov za reprezentativnost se o tem izda ugotovitvena odločba v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona o potrjeni reprezentativnosti za dve leti od
dokazovanja števila članov. Določila tega člena se smiselno uporabljajo za zveze,
konfederacije in sindikalne centrale.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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