
 
 
 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - http://www.zsss.si je najštevilčnejša in najmočnejša 
sindikalna organizacija v Republiki Sloveniji. V 23 sindikatih dejavnosti, ki so člani Zveze je 
prostovoljno včlanjenih več kot 50 % aktivnega prebivalstva v Sloveniji. Smo demokratična 
sindikalna organizacija, zgrajena na principu od članov navzgor.  
 
Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije je zato po odločbi Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve RS ena od reprezentativnih sindikalnih konfederacij v Sloveniji, 
reprezentativnih pa je tudi vseh triindvajsetih njenih članic - sindikatov dejavnosti. 
Reprezentativnost je Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije – http://www.sindikat-
sdpz.si  pridobil tudi na podlagi lastne odločbe Ministrstva za delo družino in socialne zadeve 
RS. 
 
Reprezentativnost daje Zvezi in njenim članicam odločilen vpliv na sklepanje in veljavnost 
kolektivnih pogodb, pravico kandidiranja svojih predstavnikov v organe soupravljanja na 
ravni podjetij in družb in podobno. Omogoča ji tudi, da s svojimi predstavniki sodeluje in 
vpliva: v Državnem svetu Republike Slovenije, v Ekonomskem in socialnem svetu, v skupščini 
in upravnem odboru Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje RS, Zavoda RS za zaposlovanje, Svetu RTV Slovenija in drugih 
institucijah na državni in lokalni ravni. 
  
Prednost Zveze in njenih članic pred drugimi sindikalnimi organizacijami je njena regionalna 
organiziranost, kar nam omogoča, da na območnih organizacijah ZSSS ter v krajevnih 
sindikalnih pisarnah, nudimo strokovno in pravno svetovanje svojim članom neposredno v 
bližini kraja, kjer delajo in živijo.  
 
Članice Zveze - sindikati dejavnosti delujemo samostojno, na podlagi svojih programov in 
statutov ter programa in statuta Zveze. Član ZSSS je tudi Sindikat delavcev prometa in zvez 
Slovenije, ki na osnovi svojega statuta in programa deluje samostojno in odloča o vseh 
stvareh, ki so pomembne za zaposlene v dejavnosti prometa in zvez. 
 
V SDPZ Slovenije svojim članom dodatno zagotavljamo: 

• brezplačno pravno svetovanje in pravno pomoč ter varstvo v sporih iz delovnega 
razmerja, na lokacijah, ki je članom na razpolago v neposredni bližini delovnega mesta 

• izobraževanje in usposabljanje sindikalnih zaupnikov,  

• prejemanje glasila Delavska enotnost na domači naslov, 

• denarno pomoč ob socialni ogroženosti ter pri reševanju elementarnih in drugih nesreč 
v skladu s pravilnikom, 

• v primeru organiziranja stavke, ki jo delodajalec ne prizna, lahko z namensko zbranimi 
sredstvi zagotavljamo denarno pomoč članom, 

• nezgodno zavarovanje za primer smrti, invalidnosti ali smrti zaradi bolezni za vse člane, 

• možnost najema kreditov v Delavski hranilnici pod ugodnejšimi pogoji, 

• možnost koriščenja dopusta v počitniških kapacitetah SDPZ, 

• kartico ugodnosti za cenejše nakupe in storitve ter 

• dodatne pravice, ki jih član uveljavlja na podlagi sprejetih aktov sindikata dejavnosti. 



 
 

ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE 
Sindikat delavcev prometa in zvez je reprezentativen na republiškem nivoju za dejavnosti po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti. Tako so razvrščeni tudi delodajalci, zato je smiselno, da se 
delavec včlani v tisti sindikat dejavnosti, ki bo na podlagi reprezentativnosti lahko vplival na 
odločitve in uveljavljanje pravic iz kolektivne pogodbe dejavnosti. 
 
Za učinkovitejše delo in doseganje specifičnih interesov v dejavnosti prometa in zvez smo v 
našem sindikatu že organizirani v odbore poddejavnosti, in sicer: 
- odbor za dejavnost cestnega potniškega prometa 
- odbor za dejavnost prevoza blaga, špedicije ter skladiščenja 
- odbor za dejavnost  cestnega gospodarstva 
- odbor za poštno in kurirsko dejavnost 
- odbor za telekomunikacijsko dejavnost 
- odbor za gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega kabelskega omrežja. 

 
V teh odborih člani iz različnih področij dejavnosti posameznih skupin (vozniki v cestnem 
potniškem in tovornem prometu, zaposleni v delavnicah, špediterji, skladiščno transportni 
delavci, zaposleni v dejavnosti poštnih in kurirskih storitev, delavci v dejavnosti 
telekomunikacijskih storitev – fiksna in mobilna telefonija, kabelski operaterji ipd. vzdrževalci 
javnih cest ter cestarji v dejavnosti cestnega gospodarstva ter člani, ki so nujno potrebni za 
izvajanje vseh teh služb), samostojno obravnavajo probleme in pripravljajo predloge rešitev, 
ki jih posredujemo direktno delodajalcem ali jih naslovimo na najvišje državne organe. Pri 
tem uporabimo vse možnosti, ki jih imamo: pritiski preko organov Zveze svobodnih 
sindikatov, preko naših članov v Ekonomsko socialnem svetu ali Državnem svetu RS, kakor 
tudi s pomočjo naših članov v skupščinah zavodov. 
 
Člani, ki so zaposleni v dejavnosti zračnega in vodnega prometa, žičničarji, delujejo v SDPZ 
direktno preko sindikata dejavnosti. Strokovno in pravno pomoč tudi tem članom 
zagotavljamo na sindikatu dejavnosti ali preko območnih organizacij sindikata ZSSS, ki je 
najbližja sedežu družbe. 
 
 
 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Veliko pozornost posvečamo izobraževanju članstva, ki ga izvajamo z domačimi strokovnjaki, 
kot tudi s pomočjo mednarodnih institucij in strokovnjakov na področju kot so: delovno 
pravna zakonodaja, delavsko soupravljanje, kolektivna pogajanja, izobraževanja zaupnikov, ki 
temeljijo na razumevanju izrazov v poslovnih poročilih in drugih dokumentih, s katerimi se 
srečujejo pri svojem delu, ipd. 
 
Od leta 2003 dalje organiziramo osnovne in dopolnilne izobraževalne programe za vse 
sindikalne zaupnike v Sindikatu delavcev prometa in zvez, ki so temelj za pridobitev 
certifikata, ki članom omogoča vključevanje v aktivnosti sindikata na vseh ravneh 
organiziranosti. 
 
 



USMERITVE 
Naše aktivnosti in pravilno usmeritev lahko potrdimo s sodelovanjem pri pripravah in v 
pogajanjih za sklenitev kolektivnih pogodb dejavnosti, ki delavcem v teh dejavnostih 
praviloma zagotavljajo več pravic, kot le skrčena splošna kolektivna pogodba. To bo tudi v 
bodoče naša glavna naloga. 
 
 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
Poleg tega reprezentativnost Zvezi in njenim članicam omogoča tudi uspešno mednarodno 
sodelovanje, tako s sindikalnimi organizacijami iz drugih držav kot tudi z Evropsko 
konfederacijo sindikatov (ETUC) in njenimi posameznimi sindikati dejavnosti. ZSSS je že pred 
leti postala članica Evropske konfederacije sindikatov, ki ima več kot šestdeset milijonov 
članov. SDPZ se aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje, pri čemer so nam pridobljene 
izkušnje iz drugih držav v veliko pomoč in podlaga pri uveljavitvi naših zahtev. 
 
SDPZ sodeluje tudi na vseh organiziranih protestnih shodih doma, kakor tudi na 
demonstracijah, ki jih organizira Evropska konfederacija sindikatov. Po vstopu v EU so te 
aktivnosti še večje.  
 
 
FINANCIRANJE 
SDPZ financira svojo dejavnost po načelu samofinanciranja s članarino in drugimi prihodki. 
Član je dolžan plačevati mesečno članarino, ki znaša odstotek bruto plače. Na podlagi 
Pravilnika o finančno materialnem poslovanju 30% članarine ostane sindikatu v podjetju, 
70% članarine pa se nameni za financiranje programa in delovanja na višjih ravneh  
organiziranosti. Sistem zbiranja članarine preko Delavske hranilnice d.d. zagotavlja pregledno 
finančno poslovanje. Izpolnjevanje določil pravilnika nam je omogočilo oblikovanje 
sindikalnega sklada, ki nam bo dal še večjo moč. Praksa iz sosednjih držav nam kaže, da je le 
sindikat, ki ima na voljo strokovnjake in denar, sposoben učinkovito izpeljati svoje aktivnosti.  
 
KAKO POSTATI ČLAN SDPZ? 
Član SDPZ lahko postane vsak delavec zaposlen v dejavnosti prometa in zvez, in sicer tako, da 
izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da sprejema statut in program SDPZ. 
Član ob vstopu prejme člansko izkaznico ter kartico ugodnosti, s katerima se izkaže 
vsakokrat, ko uveljavlja pravice oz. ugodnosti. 
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