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Na podlagi sprememb in dopolnitev Statuta Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, ki jih je 

sprejel 6. Kongres Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, dne 4.12. 2014, je Svet KS 90, 

dne 29. 1. 2015 sprejel čistopis Statuta Konfederacije sindikatov 90 Slovenije: 

 

 

S  T  A  T  U  T 
KONFEDERACIJE SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 

 
 

I.  SPLOŠNE  IN  STATUSNE  DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Ta statut ureja organiziranost in delovanje Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, ki so jo ustanovile 

samostojne sindikalne organizacije (v nadaljnjem besedilu članice) s sklenitvijo konfederalne 

pogodbe. 

 

2. člen 

 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije je neodvisna sindikalna organizacija za območje države, v 

katero se delavci iz različnih panog, dejavnosti in poklicev prostovoljno združujejo, da bi varovali 

svoje interese.  

 

3. člen 

 

Skrajšano ime konfederacije je “ KS 90”. 

Sedež KS 90 je v Ljubljani, Resljeva 7. 

 

4. člen 

 

KS 90 je pravna oseba in ima svoj žig in žiro račun. 

Žig je okrogle oblike. Ob robu kroga je napis KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE, v 

sredini pa številka 90. 

5. člen 

 

KS 90 zastopa in predstavlja predsednik KS 90 neomejeno. Predsednik lahko prenese posamično 

pooblastilo za zastopanje na člane Sveta KS 90 ali funkcionarje, ki jih voli ali imenuje Svet KS 90.  

V primeru njegove odsotnosti zastopa in predstavlja KS 90 neomejeno podpredsednik KS 90, razen 

za zadeve, za katere je predsednik že poprej oddal pooblastila. 

 

 
II.  TEMELJNA  NAČELA,  CILJI  IN  PODROČJA  DELOVANJA  

 

6. člen 

 

KS 90 je demokratična organizacija, ki zastopa skupne družbene, gospodarske, socialne, politične in 

kulturne interese članic in je neodvisna od parlamenta, vlade, organizacij delodajalcev, političnih 

strank in cerkve. Deluje v skladu s svojim programom, tem statutom, ustavo in mednarodnimi 

konvencijami. 
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7. člen 

 

Cilji delovanja KS 90 so večja gmotna, socialna in pravna varnost članov, zaposlenih in 

brezposelnih ter upokojencev. KS 90 je usmerjena k uveljavljanju svobode sindikalnega 

organiziranja in delovanja, h krepitvi miru in sodelovanja med narodi, zaščiti narodnostnih manjšin.  

Stremi k demokratičnemu, gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije. 

Za doseganje teh ciljev sodeluje na načelu enakopravnosti z drugimi sindikalnimi in delodajalskimi 

organizacijami ter drugimi organizacijami civilne družbe v Sloveniji in na mednarodni ravni. 

 

8. člen 

 

KS 90 predstavlja obliko povezovanja samostojnih sindikatov na državnem nivoju zaradi 

zagotavljanja vpliva njenih članov na reševanje vseh tistih vprašanj, ki so pomembna za materialni 

in socialni položaj ter pravice vseh delavcev v državi Sloveniji, ne glede na njihovo poklicno in 

panožno pripadnost in se rešujejo enotno za območje države. 

 

9. člen 

 

Članice prenašajo pristojnost za sprejemanje stališč, sklepov in drugih odločitev ter izvajanje 

ustreznih aktivnosti glede vseh vprašanj iz prejšnjega člena v celoti na KS 90 in se zavezujejo k 

skupnemu delovanju na teh področjih, ohranjajo pa popolno samostojnost in svobodo delovanja na 

vseh tistih področjih (panoga, dejavnost, poklic) in območjih, za katera so organizirana. 

Vsak član Sveta KS 90 ima pravico predlagati sklic seje Sveta KS 90 zaradi obravnave problematike 

iz pristojnosti Sveta KS 90. 

10. člen 

 

Vsaka članica se lahko svobodno povezuje v evropskem, mednarodnem merilu in znotraj KS 90 na 

osnovi sorodnosti interesov sindikatov dejavnosti, poklicev ali območij. 

Vsaka članica lahko sodeluje z drugimi sindikati v državi in v tujini. Nezdružljivo pa je, da je hkrati 

članica drugih zvez ali konfederacij na državni ravni.  

Nezdružljivo je tudi, da je članica KS 90 članica sindikalnih organizaciji, ki so povezane z drugimi 

sindikalnimi zvezami in konfederacijami. 

 

III.  ČLANSTVO 

11. člen 

 

Članstvo v KS 90 je prostovoljno. Vsak član plačuje članarino. 

 

12. člen 

 

Članice KS 90 so lahko panožni, poklicni in območni sindikati. 

Člani KS 90 so tudi posamezniki neposredno, če ni ustreznih sindikatov dejavnosti, poklica, 

območja. 

Poklicni sindikati,  sindikati podjetij in zavodov, so izjemoma lahko članice KS 90, če ni 

pripadajočega sindikata panoge ali dejavnosti. 

Poklicni sindikati in posamezni sindikati podjetij in zavodov se, zaradi doseganja reprezentativnosti 

po zakonu o reprezentativnosti sindikatov, organizacijsko povezujejo s sindikati dejavnosti v KS 90. 

 

13. člen 

 

Sindikati postanejo članice KS 90, njeni člani pa hkrati člani KS 90 z dnem ugoditve prošnje 

sindikata za sprejem v KS 90 in podpisom pristopne izjave sindikata. 
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O sprejemu sindikata v KS 90 odloča Svet KS 90 s soglasjem. 

 

14. člen 

 

Posamezniki, ki se včlanijo v sindikat, ki je članica KS 90, postanejo tudi člani KS 90. Pristopne 

izjave članic glasijo nanjo in na KS 90. 

Posamezniki lahko postanejo člani KS 90 neposredno s podpisom pristopne izjave, ki glasi na KS 

90. Ti člani uresničujejo svoje pravice in obveznosti neposredno pri KS 90 do prepisa k ustreznemu 

sindikatu – članici. 

 

Vsak član KS 90 ima pravico in dolžnost, preko organov KS 90, sodelovati pri sprejemanju 

odločitev v skladu s tem statutom in izvajati nadzor nad uresničevanjem sprejetih odločitev. 

Vsaka članica KS 90 je dolžna aktivno delovati na področju uveljavljanja in varstva pravic in 

interesov delavcev ter dosledno izvajati sklepe, sprejete v organih KS 90. 

 

15. člen 

 

Vsak član KS 90 prejme člansko izkaznico. 

Članska izkaznica glasi na KS 90 in na pripadajoči sindikat dejavnosti, podjetja, poklica, območja. 

Svet sprejme pravilnik, ki ureja izdajanje, lastništvo, vsebino in evidence članskih izkaznic. 

Isti pravilnik ureja izdajanje, vsebino, evidenco in hrambo pristopnih izjav članic, če 

reprezentativnost članic glasi na KS 90. 

16. člen 

 

Članstvo v KS 90 preneha z izstopom, izključitvijo ali prenehanjem obstoja članice. 

 

17. člen 

 

Članica izstopi tako, da predloži Svetu KS 90 pisno izstopno izjavo tri mesece pred nameravanim 

izstopom.  

Od dneva prejetja izstopne izjave do izteka tega roka mora poravnati finančne obveznosti do KS 90. 

 

18. člen 

 

Svet KS 90 ima pravico izključiti vsako članico, ki po njegovi oceni trajno ne izpolnjuje svojih 

obveznosti, ne spoštuje Statuta KS 90 ali deluje proti interesom KS 90.  

Sklep o tem sprejme Svet KS 90. 

 

19. člen 

 

Svet KS 90  mora obravnavati  in na tej podlagi  sprejeti  ustrezne sklepe  ali sprejeti  izjavo o 

prenehanju članstva članice v naslednjih primerih: 

 

-  če je tri mesece v zaostanku s plačilom članarine ali če zadržuje odvajanje dela članarine, ki je 

namenjen delovanju KS 90, 

-  če članica ne spoštuje Statut KS 90, 

-  če članica očitno deluje proti interesom KS 90, 

-  če se je članica povezala v drugo sindikalno centralo v Sloveniji. 

 

20. člen 

 

Članica mora biti o vzrokih izključitve takoj obveščena. 

Članica ima pravico predlagati Svetu KS 90, da ponovno pretehta svojo odločitev.  

V primeru, da Svet KS 90 potrdi svojo odločitev, ima članica pravico pritožbe na Kongres KS 90. 

Pritožba ne zadrži izključitve. 
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21. člen 

 

S prenehanjem članstva članice Svet KS 90 pozove člane članice, ki želijo ostati člani KS 90, da 

podpišejo pristopno izjavo. 

 

 

IV.  ORGANI  KS 90 

22. člen 

 

Organi KS 90 so: 

-  Kongres   

-  Svet   

-  Nadzorni odbor 

-  Predsedstvo   

-  Predsednik 

-  Podpredsednik 

-  Sekretar. 

 

 

KONGRES 

23. člen 

 

Kongres je najvišji organ KS 90.  

Redni kongres se sklicuje vsake štiri leta.  

Čas in kraj kongresa, število delegatov ter predlog dnevnega reda določi Svet KS 90. 

 

24. člen 

 

Kongres obravnava, sprejema stališča in sklepa: 

 

1. Sprejema poročilo o delovanju v preteklem obdobju. 

2. Sprejema finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora. 

3. Odloča o članarini. 

4. Odloča o statusnih spremembah. 

5. Odloča o spremembah  in dopolnitvah statuta KS 90. 

6. Sprejema program delovanja do naslednjega kongresa. 

7. Voli predsednika KS 90. 

8. Voli Nadzorni odbor KS 90. 

9. Na osnovi poročila predsednika KS 90 lahko pozove posamezno članico k odgovornosti zaradi 

nasprotovanja ali neizvajanja kongresnih usmeritev in sklepov ter ji oz. njenemu najvišjemu 

organu naloži, da obravnava zapažena odstopanja in jih odpravi. 

 

25. člen 

 

Izredni kongres lahko skliče Svet KS 90, predsednik KS 90 ali najmanj ena tretjina članic KS 90. 

 

26. člen 

 

Kongres sestavljajo stalni delegati članic. Število članov posamezne članice je število, za katerega je 

plačana članarina. Sklep o številu delegatov izda Svet KS 90. 

Mandat delegatov traja štiri leta, do imenovanja novih delegatov za redni kongres. 

Članica KS 90 je dolžna v času trajanja mandata kongresa izvesti nadomestna imenovanja svojih 
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delegatov, če jim mandat preneha pred izrednim ali rednim zasedanjem kongresa. 

KS 90 vodi register stalnih delegatov. 

27. člen 

 

Kongres ima poslovnik, ki ga sprejme Kongres. 

 

28. člen 

 

Kongres vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli Kongres. 

 

29. člen 

 

Glasovanje na kongresu poteka na osnovi delegatskih glasovnic ali glasov delegatov.  

Glasovanje je lahko javno ali tajno. Način glasovanja na kongresu pri posameznih odločitvah se 

določi s poslovnikom kongresa. 

Odločitve so veljavne, če je glasovala večina prisotnih delegatov, razen v primeru, če Kongres za 

posamezne odločitve ne določi drugače. 

Vsak delegat ima en glas.  

 

30. člen 

 

Delo kongresa mora potekati v skladu s tem statutom, poslovnikom kongresa in ostalimi veljavnimi 

akti. 

 

 

SVET 

31. člen 

 

Svet je najvišji organ med dvema kongresoma, ki deluje samostojno v okviru smernic in programa 

delovanja med dvema rednima kongresoma, sprejetih na zadnjem kongresu KS 90. 

 

32. člen 

 

Svet sestavljajo: 

 

-  člani Sveta - predstavniki članic, 

-  predsednik KS 90, 

-  sekretar KS 90. 

 

33. člen 

 

Vsaka članica imenuje po enega člana za dobo štirih let. Imenovanje članov Sveta se verificira na 

vsakem rednem kongresu. Članica lahko v obdobju med dvema kongresoma svojega predstavnika v 

Svetu tudi zamenja, o čemer mora pisno obvestiti predsednika Sveta. 

Vsaka članica imenuje tudi namestnika člana Sveta. 

Vsaka članica lahko v odsotnosti člana Sveta ali njegovega namestnika pooblasti drugega svojega 

člana ali članico Sveta. Pooblastilo mora biti pisno in velja za tekočo sejo. 

 

34. člen 

 

Svet KS 90 izmed članov Sveta izvoli predsednika Sveta KS 90. Predsednik Sveta KS 90 je hkrati 

tudi podpredsednik KS 90. 

Predsednik Sveta predstavlja Svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje Sveta, podpisuje akte, ki jih 

sprejme Svet, opravlja druge naloge v skladu z akti Sveta in skrbi za izvajanje poslovnika Sveta. Za 
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svoje delo je predsednik Sveta odgovoren Svetu. 

Če je predsednik Sveta odsoten, ga nadomešča namestnik, ki sklicuje in vodi seje Sveta in 

predstavlja Svet. 

Namestnik je član Sveta. Izvolijo ga člani Sveta na predlog predsednika Sveta ali članov Sveta s 

tajnim glasovanjem. Postopek za razrešitev namestnika Sveta se lahko začne na obrazložen predlog 

najmanj tretjine članov Sveta ali predsednika Sveta. 

 

35. člen 

 

Naloge in pristojnosti Sveta so: 

 

1.   Usklajuje skupno delovanje članic KS 90. 

2.   Daje usmeritve za pripravo in sklepanje splošnih kolektivnih pogodb, dogovorov in    

      sporazumov na državni ravni. 

3.   Sprejema sklepe, oblikuje stališča in usmeritve ter predloge k zakonom in drugim 

      dokumentom, ki jih obravnavajo državni zbor, državni svet, vlada, organizacije  

      delodajalcev in druge institucije na ravni države, ter oblikuje usmeritve za delovanje    

      predstavnikov KS 90. 

4.   Določa kadrovsko politiko, izvaja volilne postopke in postopke imenovanja. 

5.   Določa organizacijo in sistemizacijo. 

6.   Na podlagi predhodnih odločitev in pooblastil članic odloča o napovedi in izvedbi 

      splošne stavke. 

7.   Sprejema odločitve o izvajanju drugih oblik sindikalnega boja. 

8.   Daje smernice za sodelovanje in povezovanje z drugimi sindikati, potrjuje 

      sporazume in dogovore o sodelovanju in povezovanju. 

9. Daje smernice za delovanje na evropskem in mednarodnem področju. 

10. Daje usmeritve za programe skupnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja sindikalnih 

kadrov. 

11. Odloča o ustanavljanju družb in drugih oblik delovne in poslovne organiziranosti za 

uresničevanje programa in interesov članov.  

12.  Odloča o oblikovanju namenskih skladov. 

13.  Sprejema finančni načrt in letni obračun KS 90. 

14.  Sprejema poslovnik o svojem delu. 

15.  Obravnava druga aktualna vprašanja, ki zadevajo materialni in socialni položaj delavcev. 

16.  Obravnava  organizacijska in finančna vprašanja ter sprejema ustrezne sklepe. 

17.  Obravnava poročilo nadzornega odbora. 

18.  Sprejema letne programe dela. 

36. člen 

 

Svet se sestaja najmanj dvakrat letno; na začetku in ob koncu programskega leta.  

Seje Sveta so za članstvo javne, tako da na njih lahko prisostvujejo tudi drugi člani članic KS 90, 

vabljeni strokovnjaki in gostje. 

 

37. člen 

 

Pravico do sodelovanja v razpravi o določenem vprašanju imajo vsi člani Sveta in vabljeni. Drugi 

prisotni tudi lahko razpravljajo, razen če Svet ne odloči drugače.  

Pravico do odločanja oziroma glasovanja imajo samo člani Sveta. Vsak član Sveta ali njegov 

namestnik ima en glas.  

 

38. člen 

 

Seja Sveta je sklepčna, če je na njej prisotna večina članov.  

Svet sprejema odločitve praviloma s soglasjem prisotnih članov.  

Sprejete odločitve Sveta zavezujejo vsako članico, razen v primeru odločitve o organiziranju splošne 
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stavke, ko odločitev zavezuje le tiste članice, ki so zanjo glasovale. 

 

39. člen 

 

Svet lahko za proučitev posameznih vprašanj in pripravo predlogov za odločitev oblikuje in 

pooblasti različna delovna telesa, članico ali strokovnjake. 

 

40. člen 

 

Podrobnejši način dela Sveta, postopek usklajevanja stališč in sprejemanja odločitev ter druga 

vprašanja, ki so potrebna za njegovo delo, ureja Poslovnik o delu Sveta KS 90. 

Poslovnik o delu Sveta KS 90 sprejme Svet na svoji prvi redni seji. 

 

 

NADZORNI ODBOR 

41. člen 

 

Nadzorni odbor sestavlja pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. 

Člane Nadzornega odbora izvoli Kongres po določilih Pravilnika o evidentiranju, kandidiranju in 

volitvah. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti zaposleni pri članicah ali na sedežu KS 90. 

Mandat članov Nadzornega odbora traja do naslednjega rednega kongresa oziroma volitev. 

Člani na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik KS 90, izvolijo izmed sebe predsednika in 

namestnika. 

Nadzorni odbor skliče njegov predsednik po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 

Predsednik Nadzornega odbora mora prejemati vse zapisnike sej Sveta KS 90 in Predsedstva KS 90. 

 

42. člen 

 

Nadzorni odbor zlasti: 

 

-  pregleduje periodične obračune in zaključni račun KS 90, 

-  nadzira zakonitost finančno-materialnega poslovanja KS 90, 

-  nadzira dogovorjeno porabo sredstev KS 90 v skladu s finančnim načrtom in ustreznimi sklepi,  

-  nadzira odvajanje sindikalne članarine v skladu s sprejetimi akti, 

-  enkrat letno poda poročilo Svetu, 

-  poroča o finančnem poslovanju na rednem kongresu KS 90. 

 

 

V.   PREDSEDNIK,  PODPREDSEDNIK, SEKRETAR,  IZVRŠNI  SEKRETARJI  IN      

      PREDSEDSTVO 

 

 

PREDSEDNIK   

43. člen 

 

Predsednik KS 90 je voljena funkcija in se voli na tajnih volitvah na rednem kongresu KS 90.  

Mandat predsednika KS 90 traja do naslednjega rednega kongresa oziroma novih volitev.  

Volitve za predsednika potekajo skladno s Pravilnikom o evidentiranju, kandidiranju in volitvah. 

 

V kolikor predsednik na kongresu ni zvoljen, funkcijo predsednika do izvolitve novega opravlja 

podpredsednik KS 90. 

 

44. člen 

 

Predsednik KS 90 organizira in vodi delo KS 90: 
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1. Zastopa KS 90 pri sklepanju pravnih poslov neomejeno. 

2. Je odredbodajalec za izvrševanje letnega finančnega načrta KS 90 ali sklepov Sveta ali 

Predsedstva.  

3. Predstavlja KS 90 navzven. 

4. Odgovoren je za stike,  sodelovanje in povezovanje z drugimi sindikati in organizacijami v 

državi in izven. 

5. Je član Sveta. 

6. Lahko zahteva sklic seje Sveta. 

7. Lahko predlaga sklic seje organov članic  

8. Lahko skliče posvet stalnih delegatov članic. 

9. Odgovoren je za skladnost delovanja Sveta, drugih organov in teles z usmeritvami in sklepi 

kongresa na kadrovskem, strokovnem,  organizacijskem, informativnem, finančnem, 

materialno - tehničnem ter razvojnem področju. 

10. Predlaga ustrezne strategije in taktike delovanja za uresničevanje sprejetih usmeritev.  

11. Sklicuje in vodi delo Predsedstva.  

12. Poroča kongresu in Svetu o delu v preteklem obdobju. 

13. Predlaga usmeritve kongresa in Sveta za prihodnje obdobje. 

14. Podpisuje kolektivne pogodbe, dogovore in sporazume ter druge dokumente na državni ravni. 

15. Opravlja druga dela v skladu s sklepi Sveta. 

 

45. člen 

  

Predsednika KS 90 v času odsotnosti nadomešča podpredsednik.  

 

PODPREDSEDNIK 

46.  člen 

 

Funkcijo podpredsednika KS 90 po določilu 34. člena tega Statuta opravlja predsednik sveta KS 90. 

 

Podpredsednik KS 90: 

 

Podpredsednik KS 90 svoje delovanje neposredno koordinira s predsednikom, sekretarjem, 

članicami in drugimi nosilci funkcij in pooblastil. Opravlja druge naloge v skladu s pooblastili 

predsednika ali Sveta. 

 

V kolikor predsednik na kongresu ni zvoljen, podpredsednik do izvolitve novega predsednika 

izvršuje vse naloge predsednika KS 90. 

 

 

SEKRETAR 

47. člen 

 

Sekretarja KS 90 imenuje in razrešuje Svet na predlog predsednika KS 90. Predlog za njegovo 

predčasno razrešitev poda Svetu predsednik KS 90 ali najmanj ena tretjina članic.  

 

Mandat sekretarja KS 90 traja 4 leta. 

 

Sekretar KS 90: 

 

1. Je član predsedstva in Sveta.  

2. Za svoje delo je odgovoren Svetu in predsedniku KS 90. Svoje pristojnosti in delovanje 

koordinira  s predsednikom, podpredsednikom in predsedstvom. 

3. Odgovoren je za gospodarno in učinkovito rabo vseh kadrovskih, finančnih in materialnih 

pogojev v skladu s pooblastili in sklepi. 

4. Vodi delo delovne skupnosti. 
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5. Odgovoren je za koordinirano in učinkovito delovanje strokovnih služb v skladu z 

organizacijo, sklepi in usmeritvami organov KS 90. 

6. Odgovoren je za izvajanje aktov KS 90 in zakonitost delovanja. 

7. Odgovoren je za komunikacije, pretok informacij med organi KS 90 in članicami, med 

članicami, strokovno službo in delovno skupnostjo. 

8. Odgovoren je za vsebino informacij, ki jih drugim posredujejo strokovne službe.  

9. Odgovoren je, v organizacijskem in vsebinskem pogledu, za spletno stran, glasilo in druge 

publikacije. 

10. Predlaga pogodbe o zaposlitvi delavcev in skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti  iz 

delovnega razmerja delavcev.  

11. Je odredbodajalec za KS 90 in podpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe in druge 

dokumente, ki se nanašajo na poslovanje KS 90, če ga za to pooblasti predsednik 

12. Predlaga organizacijo in sistemizacijo. 

13. Predlaga  poslovno politiko KS 90, splošne akte, plan dela strokovne službe,  kadrovske 

načrte in ukrepe za uresničevanje sprejetih planov. 

14. Predsedniku redno poroča o svojem delu in stanju na celotnem področju svojih pristojnosti, 

Svetu pa najmanj dvakrat na leto. 

15. Sklepa posle samostojno  do vrednosti, ki se določijo v pravilniku o finančno materialnem 

poslovanju.  

16. Skrbi za varnost in zdravje pri delu zaposlenih. 

17. Skrbi za  urejanje in varnost prostorov.  

18. Poroča Svetu in predsedniku o svojem delu in stanju na celotnem področju strokovnih služb. 

19. Opravlja druga dela v skladu s pooblastili predsednika ali Sveta. V primeru njegove 

odsotnosti ali v primeru, da ga Svet ne imenuje ali ga razreši, preidejo njegova pooblastila 

delno ali v celoti na predsednika in podpredsednika 

20. Odgovoren je za varno hrambo dokumentov in podatkov v skladu z zakoni in internimi akti. 

 

 

VODJE POSAMEZNIH STROKOVNIH SLUŽB IN IZVRŠNI SEKRETARJI 

 

48. člen 

 

Vodje posameznih strokovnih služb in izvršne sekretarje imenuje Svet za posamezna področja 

delovanja, ki se določijo s sklepom Sveta ali aktom o organiziranosti strokovne službe. 

Za svoje delo so izvršni sekretarji odgovorni Svetu in predsedniku KS 90. Imenuje in razrešuje jih 

Svet na predlog predsednika ali tretjine članov Sveta. 

Če gre za področje delovanja, ki neposredno zadeva sindikat dejavnosti – članico KS 90, le-ta da 

soglasje k predlogu za imenovanje ali razrešitev izvršnega sekretarja. 

Vodja strokovne službe ali izvršni sekretar je imenovan oziroma razrešen, če je prejel najmanj 

polovico glasov prisotnih članov Sveta. 

 

 

PREDSEDSTVO 

49. člen 

 

Predsedstvo je operativni organ Sveta.  

Predsedstvo pripravlja predlog stališč in sklepov za Svet. 

Predsedstvo deluje v skladu z usmeritvami Sveta in izvršuje njegove sklepe, se sproti odziva  na 

socialno ekonomske dogodke, na potek pogajanj in sporazumevanja, na delovanje državnih organov 

in izvajanje zakonov. 

Predsedstvo sproža ustavne spore pred ustavnim sodiščem in druge spore v imenu KS 90.  

Predsedstvo lahko sprejema začasne sklepe iz pristojnosti Sveta z veljavnostjo do prve seje Sveta iz  

1., 3., 5., 6., 8., 9., in 10., točke 35. člena. 
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50. člen 

 

Predsedstvo ima 9 članov, in sicer so to po funkciji:  

predsednik KS 90,  

podpredsednik KS 90 

in sekretar KS 90. 

 

Pri sestavi drugih članov predsedstva mora Svet zagotoviti zastopanost članic javnega in zasebnega 

sektorja, območnih oziroma regijskih organizacij, sindikatov dejavnosti in zastopanost članic z 

manjšim in večjim številom članic in članov in ustrezno zastopanost profesionalnih in 

neprofesionalnih članov.  

 

VI.  STROKOVNE  SLUŽBE 

51. člen 

 

Strokovna, administrativno-tehnična in druga opravila za KS 90 opravlja strokovna služba. Njeno 

organiziranost se določi z aktom o organiziranju in delovanju strokovne službe, ki ga sprejme Svet. 

 

52.  člen 

 

Zaposleni funkcionarji v KS 90 in ostali zaposleni v KS 90 smejo v času svojega mandata oz. 

delovnega razmerja opravljati druge sindikalne funkcije ali biti v delovnem razmerju pri članicah, 

samo v primeru, da jim Svet to izrecno dovoli. 

 

 

VII.  OBMOČNE OZIROMA REGIJSKE  SINDIKALNE  ORGANIZACIJE 

 

53. člen 

 

Zaradi določanja in uresničevanja specifičnih, skupnih in splošnih interesov sindikatov članic in 

članov KS 90 na območju, delujejo v okviru KS 90 območne oziroma regijske sindikalne 

organizacije. 

 

54. člen 

 

Območne oziroma regijske sindikalne organizacije delujejo in se lahko ustanavljajo zaradi: 

 

-  koordinacije izvajanja skupno dogovorjenih akcij KS 90 na območju oziroma regiji, 

-  oblikovanja stališč KS 90, kjer je potrebno upoštevati različne socialno-ekonomske in       

   razvojne možnosti posameznih območij oziroma regij, 

-  podpore širjenju članstva, 

-  zagotavljanja večje pravne varnosti, če ta ni drugače zagotovljena. 

 

55. člen 

 

V dejavnostih ali na območjih oziroma regijah, kjer sindikati niso organizirani, lahko Svet KS 90 

sprejme sklep o ustanovitvi in organiziranju ustrezne sindikalne organizacije. 

 

56. člen 

 

Območna oziroma regijska sindikalna organizacija ima status članice KS 90.  
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VIII.  FINANCIRANJE  

 

57. člen 

 

Dejavnost KS 90 se financira pretežno iz članarine in iz drugih lastnih virov. 

 

Članarina KS 90 je izražena v odstotkih od bruto plače vsakega posameznega člana. Višino in 

razdelitev članarine določi Kongres, popravke in spremembe pa Svet.  

 

Članarina se nakazuje na račun KS 90 in je namenjena za delo organov KS 90, strokovnih služb in 

panog v KS 90 v skladu s sprejetimi finančnimi načrti, programi in vsebinami delovanja. 

 

KS 90 lahko zbira sredstva za svoje delovanje tudi iz drugih virov (subvencije, dotacije, darila, idr.). 

 

58. člen 

 

Podrobnejša določila o načinu financiranja in finančno materialnem poslovanju KS 90 se določi s 

pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju, ki ga sprejme Svet KS 90.  

V tem pravilniku se določi tudi financiranje območnih oziroma regijskih sindikalnih organizacij.  

 

59. člen 

 

Po načelu solidarnosti KS 90 zagotavlja enak obseg pravic vsem sindikatom članicam in njihovim 

članom. 

 

Posameznim sindikatom članicam, ki na podlagi posebnega dogovora prispevajo dodatno članarino, 

KS 90 zagotavlja dodaten obseg pravic. 

 

60. člen 

 

KS 90 lahko samostojno ali skupaj z drugimi sindikati ali drugimi pravnimi osebami ustanavlja 

namenske sklade. 

 

61. člen 

 

Letni finančni načrt KS 90 določi Svet KS 90. 

 

 

IX.  OBVEŠČANJE 

 

62. člen 

 

KS 90 deluje javno in o svojem delu obvešča člane in javnost s sredstvi internega in javnega 

obveščanja. 

Svet KS 90 je izdajatelj: glasila v pisni in elektronski obliki, publikacij, informacij in  drugega 

propagandnega gradiva. 

 

 

X.   ARBITRAŽA 

63. člen 

 

Arbitraža se lahko uvede zaradi razreševanja sporov iz naslova Programa in Statuta KS 90 in drugih 

aktov, usklajenosti Statuta in drugih aktov KS 90, usklajenosti statutov oziroma pravil delovanja 

članic s Statutom KS 90, finančnih vprašanj in kompetenčnih sporov. 
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Predlog za arbitražo lahko dajo članice, Svet KS 90 ali Nadzorni odbor KS 90. 

 

64. člen 

 

Arbitražni organ in arbitražni postopek ureja pravilnik, ki ga sprejme Svet. 

 

 

XI.  VOLITVE  IN  IMENOVANJA 

65. člen 

 

Kriterije in postopke evidentiranja, kandidiranja, volitev in imenovanj ureja poseben pravilnik, ki ga 

sprejme Svet.  

 

Sestavni del tega pravilnika je tudi kodeks nezdružljivosti sindikalnih funkcij s funkcijami v 

političnih strankah in nezdružljivost sindikalnih funkcij s sklenjeno individualno pogodbo o 

zaposlitvi v družbah in zavodih. 

 

Mandat organov KS 90 traja štiri leta. Mandat nosilcev funkcij in članov organov je enak mandatu 

organa.  

 

Nosilci funkcij in člani organov so lahko izvoljeni večkrat zapored. 

 

 

XII.  ZNAKI,  PRIZNANJA  IN  ODLIČJA 

 

66. člen 

 

Znak KS 90 je sestavljen iz stiliziranih kratic K S. Črki sta modre in zelene barve. Ob znaku je napis 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije. Uporaba znaka in napisa je obvezna za članice. Obseg in 

način uporabe določa poseben pravilnik, ki ga sprejme Svet KS 90. 

Zastava KS 90  je modre in zelene barve na beli podlagi. Razmerje med širino in dolžino je 1:1,9. V 

zgornjem delu zastave je znak KS 90, pod njim pa napis »konfederacija sindikatov 90 Slovenije«, 

pod njim dva položna kvadrata, modre in zelene barve. 

 

67. člen 

 

Priznanja in odličja KS 90 določi Svet. 

Svet podrobneje uredi postopek in način podeljevanja priznanj in odličij s posebnim pravilnikom. 

 

 

XIII.  PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE 

 

68. člen 

 

Statut KS 90 sprejme  Kongres z dvotretjinsko večino glasov vseh delegatov. 

Spremembe in dopolnitve Statuta KS 90 se sprejemajo po enakem postopku kot Statut. 

 

V prehodnem obdobju šestih mesecev lahko Svet KS 90 sprejme spremembe in dopolnitve Statuta 

KS 90 ob pogoju, da Kongres za to da izrecno pooblastilo in konkretne usmeritve ter da se glede teh 

sprememb in dopolnitev doseže soglasje na Svetu KS 90. 

 

69. člen 

 

V prehodnem obdobju osmih mesecev morajo članice KS 90 v svoj statut vnesti določila: 

 

1. da se pri uporabi imena članice KS 90 vedno uporablja ime in znak KS 90, 
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2. da je članica KS 90 na zahtevo predsednika KS 90 ali Sveta KS 90 dolžna sklicati sejo 

najvišjega ali drugega ustreznega organa članice zaradi neizvajanja kongresnih usmeritev ali 

resnih težav pri izvajanju pravic in obveznosti, 

3. da je članica KS 90 dolžna imenovati stalne delegate za kongres KS 90. 

 

Statut je obvezujoč za vse članice.  

Statut tolmači Svet KS 90. 

 

70. člen 

 

Spremembe in dopolnitve Statuta KS 90 začnejo veljati z dnem, ko so sprejete, uporabljati pa se 

začnejo z dnem, ko Svet sprejme prečiščeno besedilo Statuta KS 90. 

 

 

 

Ljubljana, 29. 1. 2015 

 

 

             Predsednik  Sveta KS 90 

              


