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III 

POVZETEK 

Sindikalne organizacije poznamo že desetletja. Sprva so delovala združenja delavcev, kasneje 

pa so se ljudje oblikovali v t. i. sindikate, ki jih poznamo še danes. Cilj sindikalnih organizacij 

ostaja od vedno enak, to je zaščita in izboljšanje gospodarskih, socialnih, izobraževalnih in 

kulturnih interesov svojih članov. Ob razvoju globalizacije so sindikalne organizacije ostale 

korak za časom, kar v današnjem času predstavlja veliko težavo. Dogaja se, da so sindikalne 

organizacije zastarele, zato potrebujejo modernizacijo. Teoretični del diplomskega dela 

vsebuje analizo pravnih virov, ki urejajo pristojnosti in vlogo sindikatov, ter analizo pomena 

sindikatov pri uveljavljanju delavskih pravic. V empiričnem delu so na podlagi analize 

rezultatov ankete ugotovljeni vzroki upadanja članstva v sindikatih. Podani so nekateri 

predlogi za izboljšanje delovanja sindikalnih organizacij in nadaljnji razvoj.  

Ključne besede: sindikat, zaščita delavca, delovno pravo, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon 

o javnih uslužbencih. 

 

SUMMARY 

Trade union organizations have been known for decades. Initially, they functioned as 

associations of workers, while later, people formed so called trade unions as we know them 

today. However, their objectives remain the same: to protect and improve economic, social, 

educational and cultural interests of their members. In the process of globalisation, trade 

unions have failed to keep with the times, which is now quite problematic because some of 

them have become obsolete and in need of modernisation. The theoretical part of the thesis 

contains an analysis of sources of law regulating the powers and role of trade unions and 

looks into the importance of trade unions in promoting workers’ rights. The empirical part of 

the thesis is based on the analysis of survey results identifying the causes for the decline in 

trade union membership and offering some suggestions to improve the functioning and further 

development of these organisations. 

Keywords: trade unions, protection of workers, labour law, Employment Relationship Act, 

Civil Servants Act. 
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1 UVOD 

V zadnjem času se Slovenija, tako kot tudi preostala Evropa, sooča s finančno in gospodarsko 

krizo. Ena izmed posledic te krize je tudi ta, da so delodajalci prisiljeni k zniževanju vseh 

stroškov, seveda tudi stroškov dela. Vse pogosteje je zaslediti tudi kršitve pravic delavcev. V 

zvezi s tem Lovšin (2012) ugotavlja, da se je v predkazenskem postopku zaradi kršitev pravic 

delavcev v letu 2007 znašlo 73 podjetij in fizičnih oseb, v letu 2011 pa že 384. 

Proti kršitvam delavskih pravic se borijo predvsem sindikati. Ti lahko delujejo na ravni 

podjetja ali na ravni panoge. V primerih, ko gre za oblike, kjer delujeta skupina delavcev 

(sindikati) in delodajalec ali skupina delodajalcev, lahko govorimo o kolektivnih delovnih 

razmerjih. 

Čeprav je ključni cilj sindikatov danes enak kot včasih, to je uveljavljanje ekonomskih in 

socialnih pravic delavcev, se njihova vloga počasi spreminja. Problem je v tem, da so le redki 

od njih to zaznali. Sindikati danes potrebujejo modernizacijo. Mnogi med njimi so ostali v 

prejšnjem stoletju in niso opazili, da sta se trg in struktura aktivnega prebivalstva v Sloveniji 

in EU temeljito spremenila (Kristan 2011). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Sindikati imajo pri uveljavljanju in doseganju ciljev delavcev poseben položaj, vlogo in 

pomen. Vodovnik (2006, 74) pravi, da se sindikat loči od drugih interesnih združenj po tem, 

da gre za organizirano združenje zaposlenih oseb, ki se trajno in z zadostno močjo ter 

pritiskom v razmerju do delodajalske sfere ali države borijo za uveljavitev gospodarsko- 

socialnih ciljev delavcev. Z gospodarskega vidika sta v zvezi s sindikati predvsem pomembni 

intenziteta njihovih pogajanj in pripravljenost na sklepanje kompromisov. 

Sindikati imajo torej pomembno vlogo pri zagotavljanju in uveljavljanju pravic delavcev. Za 

delavce v gospodarstvu je to urejeno z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR, 

Uradni list RS, št. 78/2013), za javne uslužbence pa veljata ZDR in splošen Zakon o javnih 

uslužbencih (v nadaljevanju ZJU, Uradni list RS, št. 65/2008) kot lex specialis. Po ZDR ima 

sindikat pravico sodelovati pri organizaciji dela, ki ga določi delodajalec (10. člen ZDR), 

sindikati pa lahko zahtevajo soglasje pri oblikovanju podjetniške kolektivne pogodbe (10. 

člen ZDR). Delodajalec mora zagotoviti sindikatu pogoje za hitro in učinkovito opravljanje 

vseh sindikalnih dejavnosti ter dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne 

dejavnosti (203. člen ZDR). Sindikati morajo biti po ZDR obveščeni glede letnega razporeda 

o delovnem času, ki ga določi delodajalec (148. člen ZDR). V primeru, da se podjetje odloči 

uvesti nočno delo, ki ga bodo opravljali nočni delavci, se mora delodajalec najmanj enkrat 

letno posvetovati s sindikati glede trajanja nočnega dela ter glede izvajanja varnosti in zdravja 

pri delu v času nočnega dela (153. člen ZDR). Poleg vseh omenjenih pravic lahko sindikat po 
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pooblastilu delavca sodeluje v disciplinskem postopku (174. člen ZDR) in v postopkih redne 

ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (86. člen ZDR). 

Kot smo že omenili, je ZJU lex specialis, ki v celoti obravnava pravice javnih uslužbencev, ki 

so zaposleni v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako kot pri 

ZDR tudi pri ZJU velja, da reprezentativni sindikati sodelujejo pri sprejetju splošnega akta 

(26. člen ZJU). Prav tako lahko sindikat uveljavi svojo pravico do prisotnosti na občnih sejah, 

ki jih vodi komisija za pritožbe (38. člen ZJU). ZJU določa, da ima sindikat pravico biti 

obveščen v primeru disciplinskega postopka zoper javnega uslužbenca. Če se sindikat tako 

odloči, lahko nastopi tudi v zagovoru javnega uslužbenca (130. člen ZJU). Pri ugotavljanju 

nesposobnosti javnega uslužbenca ima po ZJU sindikat pravico sodelovati v postopku, 

pomagati javnemu uslužbencu in prisostvovati pri zagovoru, če ta to želi (145. člen ZJU). 

Zaposleni se v sindikat običajno povežejo z namenom doseganja skupnih ciljev na ključnih 

področjih, kot so plače, število delovnih ur, ki jih morajo opraviti pri svojem delodajalcu, in 

delovni pogoji. Ko dogovora ni mogoče skleniti, lahko sindikat v skrajnem primeru organizira 

stavko (Ehrenberg in Smith 1994, 449, po Erjavec 2009, 6). V zadnjih nekaj letih je bilo v 

Sloveniji nekaj primerov, ko delavci s sindikati niso mogli najti skupnega jezika. Prišlo je 

celo do tega, da so sindikati pustili delavce na cedilu oz. so bili delavci primorani organizirati 

stavko sami in mimo sindikata, v katerega so bili vključeni. Npr. v Preventu so se odločili, da 

zadeve vzamejo v svoje roke, ko so ugotovili, da jim vodstvo namesto odkritega dialoga 

ponuja le taktiziranje in prazne obljube. V Muri je upor začel starejši delavec, ko se mu je 

upravičeno zazdelo, da mu po več desetletjih dela v podjetju pripada dostojanstvo in ne bo 

dopustil, da mu ga kdo jemlje. V Gorenju je bil primer podoben. Delavci so začeli stavkati ob 

ugotovitvi, da jim delodajalec ni izplačal dogovorjenega zneska. Sindikati se v to dogajanje 

niso vključili in so pustili delavce, da si boj izbojujejo sami (Bohak 2010). 

Čeprav je kršitev pravic delavcev vse več, zaradi česar bi pričakovali, da bo interes za 

včlanitev v sindikate večji in da bo članstvo sindikatom v kriznem obdobju naraslo, se dogaja 

prav nasprotno. Sindikati se v zadnjih nekaj letih srečujejo z upadanjem članstva. Vzrokov za 

to je lahko več. Med njimi so spreminjanje strukture zaposlovanja, porast fleksibilnih oblik in 

čedalje več brezposelnih. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je analizirati današnji pomen in vlogo sindikatov z vidika 

pristojnosti, pooblastil in pravic ter predlagati njihove možne smeri razvoja v prihodnosti. Pri 

tem smo se osredotočili na problematiko, s katero se soočajo sindikati v zadnjih nekaj letih, to 

je upadanje članstva. V okviru diplomskega dela smo navedli vzroke za omenjen problem in 

predlagali rešitve za izboljšanje delovanja sindikalnih organizacij. Prav tako smo se 

osredotočili na metode, ki bi jih sindikati lahko uporabili za privabljanje posameznikov k 
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včlanjevanju. Sindikati bodo morali začeti izvajati metode s katerimi bodo vplivali na 

posameznikov način gledanja o sindikalnih organizacijah in sprejeti predloge za 

modernizacijo že včlanjenih oz. bodočih članov. 

V diplomskem delu smo preverili hipotezo, da sta dva temeljna vzroka za upadanje članstva v 

sindikatih ta, da (a) delavci menijo, da se sindikati premalo zavzemajo za pravice delavcev, in 

(b) si delavci zaradi finančne stiske težko privoščijo plačevanje članarine ter iz tega razloga 

(varčevanje v smislu znižanja stroškov na najnujnejše) izstopajo iz sindikatov.  

Namen diplomskega dela je uresničen skozi različne cilje. Pri preverjanju prve hipoteze smo 

morali najprej ugotoviti, kakšne pristojnosti sploh imajo sindikati pri uveljavljanju pravic 

delavcev. Za dosego tega cilja smo analizirali pravne vire, ki urejajo pristojnosti in vlogo 

sindikatov. Osredotočili smo se predvsem na ZDR in ZJU. Na podlagi analize zakonodaje 

smo ugotovili, kakšen je praktični (dejanski) pomen sindikatov pri uveljavljanju delavskih 

pravic. Teoretične ugotovitve, dosežene z opisno analizo, smo preverili tudi z raziskavo. 

Izdelali smo anketni vprašalnik, s katerim smo ugotavljali razloge, zaradi katerih se 

posamezniki ne včlanjujejo v sindikate. Oblikovali smo predloge za spremenjen način 

delovanja sindikatov. S pomočjo pridobljenih rezultatov smo predlagali možne smeri 

delovanja in razvoja sindikatov v bodoče. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo uporabili metodo analize, s katero smo analizirali 

pravne vire. Pojme smo med seboj primerjali, s pomočjo sinteze pa smo jih pojasnili in 

povezali v celoto. Metoda kompilacije nam je služila pri povzemanju definicije starejših 

avtorjev. Z metodo komparacije smo jih medsebojno primerjali in jih povezali z mislimi 

mlajših. 

V empiričnemu delu smo opravili kvantitativno raziskavo z metodo anketiranja. Z anketo smo 

prišli do podatkov, ki so nam drugače nedostopni. Ugotovili smo mnenja, informacije, stališča 

in mišljenja anketirancev o sindikalnih organizacijah. Predvsem smo skušali ugotoviti, zakaj 

se oz. se ne včlanjujejo v sindikalne organizacije in kateri ukrepi bi sindikatom prinesli 

povečanje članstva. Anketa je bila anonimna. Potekala je preko spleta. V vzorec je bilo 

vključenih 107 oseb.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri raziskovalnem delu smo se omejili na gospodarski sektor oz. na zaposlene osebe, ki imajo 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Del vprašalnika je bil namenjen 

zaposlenim osebam, ki so vključene v sindikalne organizacije. Za posameznike, ki niso 
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včlanjeni v sindikate, pa je bila anketa sestavljena iz predlogov in rešitev za izboljšanje 

delovanja sindikatov. 

Pri obdelavi podatkov smo predvidevali, da lahko naletimo na manjkajoče ali nepopolne 

odgovore oz. neizpolnjene ankete. Odgovori so lahko tudi neiskreni. Pri štetju anketnih 

vprašalnikov bi se lahko soočili s premalo preštetimi anketami oz. ne bi dobili dovolj vrnjenih 

anket, kot smo predvidevali. 
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2 SINDIKATI 

Brejc (2004, 108) definira sindikat kot nasprotje interesov med lastniki podjetja in 

zaposlenimi. Medtem ko si lastniki želijo čim večji dobiček, tudi na račun manjših plač in 

ugodnosti zaposlenih, si zaposleni želijo imeti večje plače in druge ugodnosti, čeprav bi se s 

tem zmanjševal dobiček. Če v podjetju ni sindikata, imajo managerji večjo svobodo pri 

odločanju o plačah in ugodnostih zaposlenih. 

V nadaljevanju poglavja bomo predstavili kratek oris razvoja delavskih pravic in sindikalnega 

gibanja, vlogo in pomen sindikatov, problematiko s katero se soočajo sindikalne organizacije 

ter podali nekaj statističnih podatkov o upadanju članstva v sindikatih.  

2.1 Kratek oris razvoja delavskih pravic in sindikalnega gibanja 

Prvi poskusi oblikovanja mednarodnih norm, ki bi izboljšale položaj delavcev, segajo v drugo 

polovico 19. stoletja. Ti poskusi so posledica dejstva, da je industrializacija prinesla slabšanje 

pogojev za delo zaposlenih v industriji. Lastniki industrijskih obratov so poskušali doseči 

obratovanje strojev brez prekinitve, da bi dosegli kar največji možni izkoristek proizvajalnih 

sredstev. Pritisk delodajalcev na ljudi je bil tako visok, da so morali zaposleni sprejeti vedno 

bolj neugodne delovne pogoje, kar je povzročilo slabšanje njihovega položaja. Država je bila 

zato prisiljena uvesti omejitvene norme oz. je prišlo do razvoja nove pravne veje − delovnega 

prava, ki se loči od civilnega prava z namenom zaščititi šibkejšo stranko v delovnem razmerju 

− delavca (Vodovnik 2006, 20−21). 

Tudi v kapitalizmu je bila država prisiljena izpeljati določene reforme v korist delavcev 

predvsem zaradi zavesti delavcev, da lahko dosežejo minimalne pravice v odnosu z 

delodajalcem, ki jim jih nihče ni mogel več spremeniti. Sem sodijo določbe o maksimalnem 

dopustnem normalnem delovnem času, obveznosti plačila nadur, minimalnih mezdnih 

postavkah, prepovedi dela otrok, prepovedi težkega fizičnega in za življenje nevarnega dela 

mladoletnikov in žensk, obveznosti socialnega zavarovanja, higienskih in tehničnih 

varnostnih predpisih glede delovnih razmer ter priznanju reprezentativnim organizacijam 

delavstva (sindikatom), da s t. i. kolektivnimi pogodbami določijo v sporazumu z ustreznimi 

organizacijami delodajalcev splošne objektivizirane delovne razmere v posameznih 

gospodarskih panogah ipd. (Kušej, Pavčnik in Perenič 1998, 230). 

Zgodovina boja delavstva za boljše življenjske in delovne razmere delavcev je tesno povezana 

z razvojem in zgodovino sindikalnega boja. 

Prvi zametki sindikatov v začetku 19. stoletja so bili v bolj ali manj skrivnih oblikah 

bratovščin ali tovarišij, ki so se ukvarjale s poklicnim izobraževanjem, zaposlovanjem in 

plačami, včasih pa so oblikovali tudi t. i. blagajno vzajemne pomoči. 
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Razvoj sindikalnega gibanja lahko razdelimo na tri glavna obdobja: 

− obdobje prepovedi sindikalnega gibanja; 

− obdobje pravne tolerance sindikatov; 

− obdobje svobodnega delovanja sindikatov. 

Obdobje prepovedi sindikalnega gibanja sovpada z nastankom liberalnih kapitalističnih držav, 

katerih temeljna produkcijska enota je bilo podjetje, prevladujoča produkcijska razmerja pa so 

bila kapitalistična razmerja. Obstoj velikega števila delavcev, ki so živeli v izjemno težkih 

razmerah in so potrebovali neko delavsko organizacijo kot sredstvo samozaščite pred državo 

(ki ni ščitila delavskih interesov), je dejansko pripeljal do sindikatov. Sindikati oz. v prvi fazi 

še druge oblike združevanja delavcev so nastali kot izraz volje ustanoviti kolektivno moč 

nasproti monopolizirani moči delodajalcev. Tako so nastale najprej začasne oblike združevanj 

delavcev, kasneje pa družbe za vzajemno pomoč in v končni fazi sindikati. Vse te prve oblike 

združevanja so bile obsojene na tajnost zaradi zakonske prepovedi in, kot posledica tega, na 

državno represijo. V kazenskih zakonikih so bila nezakonita oz. tajna združenja predvidena 

kot kazniva dejanja. 

Sledilo je obdobje pravne tolerance sindikatov, v katerem so različne države ukinile zakonske 

prepovedi poklicnih združevanj. Teh združenj niso več obravnavale kot kaznivih. Ukinile so 

kazenskopravne norme, ki so pred tem vzpostavljale kazensko odgovornost za sindikalna 

združenja in za njihove voditelje. Obdobje tolerance se je pričelo s poklicnimi združenji 

delodajalcev, kar je pravzaprav razumljivo: njihovo združenje je namreč v nasprotju z delavci, 

ki nujno potrebujejo formalno organizacijo pri združevanju, ker jih je pač veliko. V praksi je 

prišlo do dvojnih meril, saj so sodišča dosledno upoštevala zakonske prepovedi združevanja 

delavcev, ne pa tudi, kadar je šlo za združevanje delodajalcev. Policija in sodišče sta tolerirala 

delodajalske dogovore tudi iz političnih razlogov, saj naj bi te oblike združevanja ne imele 

namena spodkopati bogastva in napredka naroda, medtem ko taka toleranca ni bila možna pri 

delavskih oblikah združevanja, ki so takrat predstavljala predvsem elemente socialnega 

nemira in politične agitacije. Tako v obdobju pravne tolerance sindikatov kot tudi v obdobju 

prepovedi sindikalnega gibanja se je dejansko stanje vedno bolj oddaljevalo od zakonske 

ureditve. Javne oblasti so morale zaradi političnega realizma spremeniti svoje povsem 

odklonilno stališče do delavskih oblik združevanja.  

Sledilo je obdobje svobodnega delovanja sindikatov, kjer je prišlo do pravnega priznanja 

sindikatov. Razlogov je bilo več, glavna pa sta bila pritisk sindikalnih združenj, ki so že 

dejansko obstajala in bila tolerirana, ter pritiski delavskih političnih strank. S tem je bil 

izvršen korak od liberalne socialne ureditve, v kateri ni bil dovoljen vmesni člen med državo 

in posameznikom, k neokapitalističnemu buržoaznemu redu, ki dopušča ustanovitve vmesnih 

teles. Socialna pravičnost se ni več zagotavljala samo z državnimi normami, ampak tudi z 

določili, ki jih skupno opredelijo delavci in delodajalci. Ta proces je iz več razlogov potekal v 

različnih državah v različnih obdobjih. V Franciji je bila sindikalna svoboda priznana v letu 
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1958, v Nemčiji leta 1918, v Italiji pa šele leta 1947 (Novak, Kyovsky in Jurančič 1992, 

13−15).  

V tujini so torej sindikalne organizacije delovale skrivno. Tudi v Sloveniji so se razvijale 

počasi in šele po demonstracijah dosegle svoj cilj. Podrobnejši razvoj je predstavljen v 

nadaljevanju poglavja.  

Na območju Slovenije so avstrijske oblasti šele leta 1867 dovolile ustanavljanje delavskih 

izobraževalnih društev. Šele po demonstracijah leta 1870 je bila ukinjena prepoved 

ustanavljanja delavskih strokovnih organizacij oz. sindikatov z državnim zakonom o 

koalicijski svobodi, s katerim je bila tako tudi pravno priznana sindikalna svoboda (Gostiša 

2005, 34).  

Nadaljnji razvoj sindikalnega gibanja v Sloveniji, ki je bila v obdobju med obema svetovnima 

vojnama administrativno vključena najprej v državo SHS, nato pa v kraljevino Jugoslavijo, 

podobno kot drugod v Evropi zaznamujejo številni vzponi in padci tako v smislu moči 

delavskih strokovnih organizacij oz. sindikatov po številu članov kot tudi v smislu doseženih 

uspehov pri izboljševanju mezdnih in delovnih pogojev (Kumar 2007, 18). 

V obdobju med drugo svetovno vojno je sindikalno gibanje na območju Republike Slovenije 

zamrlo, med leti 1945 in 1950 pa so bili sindikati pod močnim vplivom državnega aparata, 

kar je pripeljalo do tega, da do leta 1990 niso imeli klasične delavskozaščitne vloge pravic in 

interesov delavcev, ki jo dobijo šele v obdobju po osamosvojitvi oz. od leta 1992 naprej 

(Korpič Horvat 2006, 50). 

V povojnem obdobju je bilo namreč urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev ter 

delodajalcev s kolektivnimi pogodbami odrinjeno na obrobna področja delovnih razmerij med 

delavci in njihovimi zasebnimi delodajalci. S tem so postale kolektivne pogodbe povsem 

nepomembne, kar je veljalo vse do sprejema Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 

razmerja (v nadaljevanju ZTPDR; Uradni list SFRJ, št. 60/1989; v zvezni zakonodaji se je leta 

1989 ponovno uveljavila kolektivna pogodba kot akt urejanja vseh delovnih razmerij). Enako 

je v republiški zakonodaji uveljavljeno v naslednjem letu z zakonom o delovnih razmerjih 

(Kumar 2007, 18). 

2.2 Vloga in pomen sindikatov 

V starejših literaturi avtorji navajajo, da zakonodaja praviloma ne opredeljuje pojma 

sindikatov, temveč prepušča opredelitev teoriji in judikaturi. Novak, Kyovsky in Jurančič 

(1992, 25) razlikujejo sindikat od drugih društev po tem, da je predmet njegovega delovanja 

omejen na proučevanje in obrambo ekonomskih, industrijskih, komercialnih in kmetijskih 

interesov.  
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Stanojevič (1992) sindikat opredeli kot interesno združenje z vsemi značilnostmi organizacije. 

Gre za trajno notranje izdiferencirano združenje, sestavljeno iz navadnih članov, 

neprofesionalnih aktivistov in funkcionarjev s povsem specifičnimi cilji zaščite ter izboljšave 

gospodarskega, socialnega in tudi političnega položaja delavcev. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1993, 666) definira tri različne pomene sindikata. Po 

prvi definiciji je sindikat organizacija delavskega razreda, ki si prizadeva za uresničevanje 

socialističnih samoupravnih odnosov in za varstvo gospodarskih, družbenih ter pravnih 

interesov delovnih ljudi. Druga definicija opredeljuje sindikat kot razredno organizacijo, ki si 

prizadeva za neposredno izboljšanje delovnih razmer in materialnega položaja včlanjenih 

delavcev. Tretja definicija po kapitalistični ekonomiki pa pravi, da je sindikat združenje 

podjetij oz. organizacij zaradi uspešnejšega nastopanja na trgu. 

Poslanstvo sindikatov je zaščita in izboljšanje gospodarskih, socialnih, izobraževalnih in 

kulturnih interesov svojih članov. Moč sindikata izvira iz članstva. Številčnost aktivnih 

članov zagotavlja pogajalsko moč, možnost organiziranja industrijskih akcij (stavk, protestov 

ipd.) za uveljavljanje njihovih pravic in interesov ter finančno in akcijsko neodvisnost od 

oblasti, delodajalcev in političnih strank. Pravica do sindikalnega organiziranja je temeljna 

človekova pravica (Vrhovec 2010). 

Ena od temeljnih nalog sindikata je usklajevanje interesov članov z interesi delodajalcev in 

države, in sicer s sporazumevanjem in dogovarjanjem. Sindikati to nalogo uresničujejo kot 

socialni partner v ekonomsko-socialnem svetu, saj je socialno partnerstvo najbolj 

demokratičen način usklajevanja interesov. Ekonomsko-socialni svet mora zagotavljati tudi 

učinkovito uveljavljanje v njem usklajenih interesov socialnih partnerjev in vlade, dogovor v 

ekonomsko-socialnem svetu pa mora zavezovati vse v njem delujoče socialne partnerje in 

vlado. Sindikat si prizadeva, da so vsi dogovori v ekonomsko-socialnem svetu upoštevani tudi 

pri sprejemanju odločitev v parlamentu in da med socialnimi partnerji dogovorjeni in 

usklajeni interesi prevladajo nad interesi političnih strank. 

Poleg vsega navedenega sindikat sodeluje pri urejanju zaposlovanja in brezposelnosti, reformi 

pokojninskega zavarovanja, reformi invalidskega zavarovanja, davčni reformi, urejanju 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, na področju varnosti in zdravja pri delu 

itd. Prizadeva si za zdravo in varno delovno okolje delavcev, skrajševanje tedenskega 

delovnega časa, odpravo nočnega dela, omejitev sklepanja delovnih razmerij za določen čas, 

pravno varnost delavcev, aktivno politiko zaposlovanja, večjo skrb za invalide, humanizacijo 

dela ter ustrezno davčno politiko, ki ne bo siromašila delavca (ZSSS 2012). 

Splošno gledano so glavne potrebe delavcev, zaradi katerih se združujejo v sindikat, naslednje 

(Kavčič 1991, 245): 
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− varnost dela oz. zaposlitve − delavci se bojijo izgube zaposlitve zaradi ekonomskih 

modifikacij in si želijo zagotoviti, da jih bo delodajalec odpustil samo iz upravičenih 

razlogov. Hkrati si želijo biti prepričani, da bodo imeli zagotovljeno delovno mesto; 

− dobri delovni pogoji − sindikati naj bi delavcem skušali zagotoviti, da svoje delo 

opravljajo varno, brez posledic za zdravje in v prijetnem delovnem okolju; 

− možnost napredovanja − zaposleni si želijo, da bi imeli v podjetju tudi možnost 

napredovati na bolj odgovorno in zanimivo delovno mesto, ki je tudi bolje plačano. 

Podjetje lahko njihovi potrebi ustreže z izdelanim sistemom nagrajevanja, ki temelji na 

kvalificiranosti ali starosti. Večje možnosti za napredovanje navadno daje tudi rast 

podjetja; 

− pomembnost dela, ki ga opravljajo − delavci si želijo, da bi bilo njihovo delo ugledno, 

koristno in pomembno ter da bi bil viden prispevek k uspehu podjetja kot celote. Z 

delom, ki ima širši pomen in ugled, so bolj zadovoljni. Iz njega črpajo samospoštovanje 

in zadovoljstvo; 

− priložnost, da povedo svoje mnenje − sindikat je za mnoge edina možnost, da povedo 

svoje pritožbe in nestrinjanja s posameznimi vidiki svoje zaposlitve. Seveda imajo 

podjetja za to razvite tudi druge oblike in možnosti, ki pa se jih zaposleni raje ne 

poslužujejo; 

− potreba po priznanju − delavci pričakujejo priznanje za dobro opravljeno delo, posebno 

prizadevanje pa zasluži še posebno priznanje; 

− potreba po spoštovanju − zaposleni želijo biti v podjetju spoštovani in obravnavani kot 

ljudje. Zanje je še posebej pomembno, kako jih obravnavajo nadrejeni, saj jim 

avtoritativni odnosi niso všeč; 

− potreba po pripadnosti − sindikati povezujejo ljudi s podobnimi interesi, ki jih 

zadovoljujejo preko družabnih srečanj, izobraževalnih programov, sestankov in drugih 

aktivnosti. Ljudje se želijo povezovati z drugimi in si zagotoviti pripadnost; 

− plačilo za delo − zaposleni želijo dobiti pošteno plačilo za pošteno in dobro opravljeno 

delo. Pri tem pride do primerjave z drugimi zaposlenimi v istem podjetju ali drugih 

podjetjih. 

Salamon (1998, 628) je izpeljal šest funkcij sindikata. Te so: 

− moč − sindikat zastopa interese zaposlenih in jih tako postavlja v bolj enakopraven 

položaj z delodajalci. Delavci, predvsem tisti z nižjo izobrazbo, največkrat nimajo dovolj 

znanja, ki je potrebno za enakopravno pogajanje z vodstvom podjetja in lastniki kapitala. 

Posameznega delavca je veliko laže zamenjati kot celotno članstvo; 

− regulacija ekonomskih pogojev − poglavitna naloga sindikatov so kolektivna pogajanja o 

višini plače, delovnem času in dopustu; 

− regulacija delovnih pogojev − sindikati v svoji regulativni funkciji ne pokrivajo le 

ekonomskega področja, temveč tudi delovno, v okviru katerega želijo zaščititi in 

izboljšati položaj svojih članov v zaposlitvenih odnosih; 
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− družbene spremembe − prvotni pristop sindikatov je bil precej radikalen. Kasneje so se 

osredotočili na delovanje znotraj obstoječega družbenega sistema; 

− storitve za člane oz. članske usluge − v preteklosti so sindikati za svoje člane organizirali 

vzajemno zavarovanje, ki je bilo ustanovljeno za finančno pomoč v primeru 

brezposelnosti, bolezni, poškodbe in smrti. V zadnjem času sindikati poleg klasičnih 

sindikalnih opravil ponujajo tudi drugačne usluge, kot so različna posojila, pravna 

pomoč, počitniški aranžmaji, stanovanjski skladi, najrazličnejši popusti pri določenih 

izdelkih in storitvah ipd. Problem pri tem je, da se delavci včlanijo v sindikate večinoma 

le zaradi teh uslug in osebnih interesov in ne toliko zaradi skupnega nastopanja za 

izboljšanje delovnih pogojev; 

− samoizpolnitev − sindikati omogočajo sodelovanje delavcev tudi na področjih, ki niso 

vezana na problematiko delovnega mesta, kot so npr. različne oblike izobraževanja, ki 

prispevajo k samoizpolnitvi posameznikov. 

Če izhajamo iz zgornjih opredelitev, je sindikat teoretično obravnavan kot interesno 

združenje, ki nudi svojim članom zaščito pred delodajalci in pomoč pri izboljšanju 

gospodarskih, socialnih, izobraževalnih ter kulturnih interesov. Je organizacija, kjer se delavci 

povezujejo s ciljem dosegati večjo pogajalsko moč pri delodajalcih, in sicer s 

sporazumevanjem in dogovarjanjem. Vendar v praksi sindikalne organizacije kažejo drugo 

plat zgodbe. V zadnjih nekaj letih prejemajo, predvsem s strani strokovnjakov, veliko kritik, 

ki se nanašajo na nepravilno delovanje sindikatov. V naslednjem poglavju bo govora o 

problemih, s katerimi se srečujejo sindikalne organizacije, in rešitvah, ki jih ponujajo 

omenjeni kritiki.  

2.3 Problematika današnjih sindikatov 

Sindikati se v zadnjih nekaj letih soočajo z upadanjem članstva, ravno tako pa so večkrat tarča 

ostrih kritik. Slednje izhaja iz dejstva, da se premalo zavzemajo za delavske pravice v teh 

kriznih časih. Strokovnjaki pravijo, da danes ne potrebujemo sindikatov, ki bi zahtevali samo 

višje plače, krajše delavnike in več dopusta, ampak se morajo prilagoditi načinu in času 

poslovanja podjetja. Kapitalizem temelji na dobičku, ta pa je tem večji, čim manjši so stroški. 

Podjetnik danes lahko zmanjšuje stroške na dva načina, in sicer z zmanjševanjem pravic 

delavcev ali s preselitvijo podjetja v državo s cenejšo delovno silo. Če sindikati vztrajajo pri 

visokih pravicah delavcev, bo delodajalec svoje podjetje selil drugam. Delavci bodo imeli na 

papirju visoke pravice, v praksi pa brezposelnost (Kralj 2012). 

Tako kot v Sloveniji se sindikati tudi v večini drugih evropskih držav soočajo s problemi 

upadanja članstva. Sindikati v Sloveniji so v zadnjih nekaj letih izgubili veliko število članov. 

V začetku 90. let prejšnjega stoletja je bila stopnja sindikaliziranosti (to je delež zaposlenih 

delavk in delavcev, ki so včlanjeni v sindikalno organizacijo) okoli 60 %, sredi 90. let pa je 
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delež padel na 40 % in se obdržal do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Od vstopa v 

Evropsko unijo je padel in pristal na 26,6 %. 

Zaradi takšnih upadanj je Evropska konfederacija sindikatov pred dvema letoma na kongresu 

v Sevilli sklenila, da je potreben ofenzivni pristop k včlanjevanju novih članov v sindikate. 

Večina članic evropske konfederacije se je tega problema lotila z vso resnostjo in razvila 

različne aktivnosti za ohranjanje članstva ter pridobivanje novih članov. Kljub temu so po 

zadnjih podatkih evropski sindikati v obdobju 2008−2009 izgubili 73.500 članov (Vrhovec 

2010).  

Pezdir (2005) je zelo kritičen do sindikatov v Sloveniji. Pravi, da so sindikati v Sloveniji 

interesna skupina, ki vedno znova in čim bolj glasno ureja življenje drugih državljanov. Podal 

je tri razloge, zakaj ne bi smela nobena demokratično izvoljena vlada dovoliti sindikatom 

odločati o zakonskih predlogih. Pravi, da so sindikati klika, ki združujejo veliko ljudi. Po 

njegovem mnenju to še ne pomeni, da lahko avtomatično in mimo demokratičnih institucij 

odloča o usodi preostalih. Pezdir podaja tudi rešitev: v proces oblikovanja ekonomske politike 

in socialnega partnerstva naj se vključijo tudi druge interesne skupine, kot so npr. študentje, 

kmetje, upokojenci, kulturniki, znanstveniki, kriminalci, vojni zločinci ipd. Sindikate primerja 

s totalitarno družbo, kjer v imenu in na račun vseh odločajo izbranci. Načelo, da sindikati 

zagotavljajo delavske pravice, avtor opredeli kot laž. Pravi, da pravice zagotavlja in varuje 

pravna država in ne nekdo, ki se je samovoljno razglasil za zaščitnika tretje osebe. V Sloveniji 

delujejo sindikati po istem načelu. Pogodba med strankama je mogoča samo pod pogoji 

vsiljenega socialnega sporazuma. Vsiljenega zato, ker nihče od nas nima pravice, da se na 

volitvah svobodno odloči o tem, ali hoče živeti v odnosih, ki jih vzpostavljajo socialni 

sporazumi, ali ne. Če pogodbene stranke ne privolijo v njihovo korekcijo tržnega mehanizma 

in pravne države z vsiljenim sporazumom, sindikati seveda zagrozijo z vsesplošno stavko in 

naredijo vse, da takšen pogodbeni odnos uničijo. Pezdir zaključi, da se je nepotrebno 

vmešavanje sindikatov v ekonomsko politiko izkazalo za katastrofalno, dejstvo pa je, da niso 

nikoli odgovarjali za svoje napake. 

Franca (2012) meni, da sindikatom v Sloveniji primanjkuje strategija pridobivanja in 

ohranjanja svojih članov. Spremembe na trgu dela so vsak dan bolj opazne. Klasičnih oblik 

zaposlitve, to je za nedoločen in polni delovni čas, bo najverjetneje vedno manj. Vse bolj 

pogosto se pojavljajo fleksibilne oblike pogodbe o zaposlitvi in druge oblike sodelovanja med 

organizacijo ter posameznikom (npr. prek civilnih pogodb). Pri tem se poraja več vprašanj: ali 

sindikati poznajo interese, želje in usmeritve mlade generacije na trgu dela, ali se osredotočijo 

na tiste, ki na trg dela šele prihajajo, in ali bodo zajeli med svoje člane tudi tiste delavce, ki so 

zaposleni preko kadrovskih agencij. Vse to vodi k zaključku, da sindikati niso več izvzeti pri 

vprašanju pozicioniranja na trgu in s tem strateškega razmišljanja, kaj bodo ponudili svojim 

(potencialnim) članom. Problem sindikatov v Sloveniji nastaja tudi takrat, ko se delavski 

predstavniki bistveno manj vključujejo pri predlogih, ki so bolj strateške narave, kot so npr. 
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financiranje izgradnje novega skladišča, zagotavljanje nove tehnološke podpore ipd. Njihova 

aktivnost je bolj dejavna, če se obetajo spremembe na področju delovno-socialnega položaja, 

kot so recimo spremembe plač, plačnega sistema, delovnega časa, odmorov ipd. 

Pogajalska moč sindikatov v Sloveniji izgublja svoj pomen. Vukalić (b. l.) podaja nekaj 

rešitev za pridobivanje večje pogajalske moči sindikatov. Prva in najpomembnejša je, da bi 

morali sindikati v prihodnosti največ pozornosti nameniti pridobivanju novih članov − 

predvsem mlajših. Prav tako meni, da bi morali sindikati v današnjem času nameniti veliko 

truda in energije iskanju novih strategij, ki bi bile zanimive tudi za visoko izobražene 

strokovnjake na področju informacijske tehnologije, saj z rastjo pomena informacij narašča 

tudi povpraševanje po tej specifično izobraženi delovni sili. V eni izmed rešitev se avtor 

osredotoči na pridobivanje izobraženih funkcionarjev in strokovnjakov. Ti naj bi gradili 

podobo sindikatov kot organizacije, katere glavna naloga je zastopanje koristi delavcev v 

okviru kolektivnih pogajanj in soupravljanja na državni ter mednarodni ravni, in ne sindikata 

kot podeljevalca različnih ugodnosti. Glede pogajanj z vlado predlaga, da bi morali sindikati 

nastopati kot enakovredni partnerji. Pogoj za izpolnjevanje takega načina pogojevanja bi 

morala biti navzoča pripravljenost obeh socialnih partnerjev. Po drugi strani bi morali tudi 

sindikati v večji meri upoštevati gospodarske in finančne razmere v državi ter temu primerno 

voditi tudi konstruktivni dialog v odnosu do vlade.  

Sindikati kot zastopniki delavcev se v 21. stoletju srečujejo z mnogimi izzivi. Franca in 

Filipov (2009) se sprašujeta, kaj pravzaprav določa moč sindikatov. Do nedavnega je bilo v 

naši družbi usidrano prepričanje, da je moč sindikata odvisna predvsem od števila njegovih 

članov. Večje število članstva naj bi prinašalo večjo moč. Z vsesplošnim upadanjem članstva 

v sindikatih so vodstva sindikatov prisiljena razmišljati, kako bi na novo definirala svoj 

položaj z namenom obdržati oz. povečati svojo moč kljub nižjemu prilivu novih članov. 

Avtorici navajata rešitev po vzorcu britanskega sindikata UNISON, v katerega so včlanjeni 

predvsem nižje kvalificirani delavci javnega sektorja, med katerimi je veliko migrantov in 

žensk. Vodstvo britanskega sindikata ima stališče, da moč sindikata ne opredeljuje samo in 

zgolj število članov, temveč in predvsem znanje, ki ga imajo njihovi člani. Zato bi bilo treba v 

slovenskih sindikatih uvesti proces vseživljenjskega učenja. 

Sindikati bi morali sodelovati v različnih oblikah vseživljenjskega učenja. Glavnina takšnega 

delovanja bi se morala dogajati že v času trajanja zaposlitve članov sindikata, saj bi tako 

posameznemu članu povečali zaposljivost. Prvi korak k temu bi lahko storila država z 

razpisom raznih programov, ki bi omogočili začetek teh aktivnosti. Ko bi uspeli postaviti 

temelje takšnemu sistemu, bi bilo treba razmisliti o pravni ureditvi tega področja oz. o 

natančni opredelitvi in določitvi pravic oz. obveznosti do izobraževanja članov, načinih in 

sodelovanju sindikatov z različnimi izobraževalnimi ustanovami in ne nazadnje tudi o 

financiranju tovrstne izobraževalne dejavnosti, saj je sindikati iz naslova članarine dejansko 

ne zmorejo financirati. Sindikati bi lahko nekatere oblike usposabljanj izvajali sami, večino pa 
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v sodelovanju z različnimi izobraževalnimi ustanovami (predvsem univerzami), različnimi 

interesnimi združenji, društvi, nevladnimi organizacijami ipd. Ogromno dela čaka sindikate 

tudi na področju dviga motivacije med (nižje izobraženimi) člani, predstavljanja pomena 

dodatnega izobraževanja in pridobivanja novih sposobnosti, znanj ter prednosti procesa 

učenja za vse življenje (Franca in Filipov 2009). 

V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskali zgoraj navedene težave, ki se pojavljajo 

pri današnjih sindikatih. Zanimalo nas je predvsem, zakaj delavci izstopajo iz sindikalnih 

organizacij. Izpostavili smo dve hipotezi oz. dva temeljna vzroka za upadanje članstva, in 

sicer, da delavci menijo, da se sindikati premalo zavzemajo za pravice delavcev, in da si 

delavci zaradi finančne stiske težko privoščijo plačevanje članarine ter iz tega razloga 

(varčevanje v smislu znižanja stroškov na najnujnejše) iz sindikatov izstopajo. Na podlagi 

rezultatov anketnega vprašalnika smo analizirali predloge rešitev, kot jih vidijo že obstoječi 

člani sindikatov in posamezniki, ki niso vključeni v sindikalne organizacije. Osredotočili smo 

se predvsem na modernizacijo sindikatov in morebitno visoko članarino ter oblikovali 

priporočila za pridobivanje novih članov. Pred tem smo predstavili, kako lahko sindikati 

vplivajo na uveljavljanje pravic delavcev. Zanimalo nas je predvsem, kako je v zvezi s tem 

urejen njihov pravni položaj v relevantni zakonodaji. 

2.4 Statistični podatki 

Kot smo že v prejšnjem poglavju omenili, se sindikati v Sloveniji soočajo s krizo, katere 

znaki se kažejo v upadanju članstva. V nadaljevanju poglavja podajamo nekaj statističnih 

podatkov o upadanju članstva v sindikatih in vzroke, zakaj do tega prihaja. 

Visser (2013) navaja, da je stopnja sindikalne gostote v Sloveniji leta 1990 znašala 69 %, leta 

2011 pa samo še 24,4 % (slika 1). 

 

Slika 1: Gibanje sindikalne gostote v Sloveniji v obdobju med 1990-2011  

Vir: Visser 2013. 
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Pološki Vokić (2013, 38) navaja tri vzroke za upad sindikalnega članstva. Eden izmed 

pomembnih vzrokov je managerski odpor. Sledi mu nezadostna sindikalna intenzivnost 

novačenja novih članov, ki znaša od 25 do 33 %. Sindikalno članstvo upada predvsem zaradi 

prestrukturiranja gospodarstva (do 72%). 

Preglednica 1: Vzroki za upad sindikalnega članstva  

Vzroki Delež (%) 

Managerski odpor 25−50 

Nezadostna sindikalne intenzivnosti novačenja novih članov 25−33 

Prestrukturiranje gospodarstva do 72 

Vir: Pološki Vokič 2013. 

Sindikati se še kako zavedajo, da sta pomembnejša vidika notranja stopnja zaupanja in 

zadovoljstvo lastnih članov ter zunanji ugled v javnosti. Ninamedia je za agencijo Pristop leta 

2012 opravila raziskavo o zaupanju v slovenski management, sindikate, novinarje in politike. 

Sodelovalo je 500 anketirancev iz splošne javnosti (Mladina 2012). Raziskava je pokazala, da 

je največ zaupanja v sindikate ravno med zaposlenimi v javnem sektorju, najmanj pa med 

delodajalci (slika 2). 

 

Slika 2: Zaupanje v sindikate  

Vir: Mladina 2012. 
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3 UVELJAVLJANJE PRAVIC DELAVCEV PREKO OBLIK SINDIKALNEGA 

DELOVANJA IN SINDIKALNEGA PRITISKA 

Položaj sindikatov pri uveljavljanju pravic je urejen v mednarodnih pravnih virih, Ustavi RS, 

zakonih in kolektivnih pogodbah.  

Uveljavljanje pravic delavcev izhaja iz ureditve v ZDR, ki je splošen zakon in določa 

minimum pravic delavcev. Poleg zakonske ureditve je treba upoštevati, da je za pravni 

položaj, pravice in obveznosti konkretnega delavca lahko določena ugodnejša ureditev v 

kolektivnih pogodbah, ki veljajo zanj, in v pogodbi o zaposlitvi, ki jo je sklenil s svojim 

delodajalcem. Za zaposlene v javnem sektorju poseben zakon določa, da se zaposleni ne more 

s pogodbo o zaposlitvi dogovoriti za več pravic, kot pa to izhaja iz predpisov in veljavnih 

kolektivnih pogodb, zato je treba za javni sektor poleg splošne ureditve in ZDR upoštevati 

tudi ureditev iz ZJU ter ZSPJS. Tudi za posamezne dejavnosti so lahko v področnih zakonih, 

ki urejajo posamezno dejavnost (vzgoja in izobraževanje, visoko šolstvo, kultura, zdravstvo, 

vojska, policija ipd.), določene nekatere posebnosti za delavce, ki delajo v teh dejavnostih 

(Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja b. l., 2). 

V nadaljevanju smo se osredotočili na pravno ureditev sindikalnega delovanja. Najprej 

predstavljamo položaj sindikatov, nato pa še položaj sindikalnih zaupnikov. 

3.1 Mednarodnopravna ureditev položaja sindikatov pri uveljavljanju delavskih 

pravic 

Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD) je sprejela veliko pomembnih 

konvencij. Med njimi je pomembna Konvencija št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu 

sindikalnih pravic (Uradni list RS, št. 54/1992), ki obravnava področje delovanja sindikatov. 

Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju (Uradni list RS, 

št. 54/1992) je prav tako pomembna za naše obravnavanje. Pomen in podrobnosti omenjene 

konvencije predstavljamo v poglavju o položaju sindikalnih zaupnikov.  

Namen konvencije št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic je, da 

zagotovi ustanavljanje in delovanje sindikatov v razmerju do javne oblasti. V tem okviru 

določa, da: 

− imajo delavci in delodajalci brez kakršne koli izjeme pravico brez predhodne odobritve 

po želji ustanavljati organizacije in se vanje včlanjevati, če spoštujejo njihove statute (2. 

člen); 

− imajo delavske in delodajalske organizacije pravico, da sprejemajo svoje statute in 

splošne upravne akte (3. člen); 

− imajo delavske in delodajalske organizacije pravico, da svobodno izbirajo svoje 

predstavnike (3. člen); 
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− imajo delavske in delodajalske organizacije pravico, da se same upravljajo in delujejo ter 

oblikujejo svoje akcijske programe (3. člen); 

− državne oblasti ne smejo omejevati zgoraj navedenih pravic ali zavirati njihovo zakonito 

izvrševanje (drugi odstavek 3. člena) niti ni dovoljeno administrativno razpustiti ali 

preprečiti dejavnosti delavcev in delodajalcev (4. člen) niti se ne sme z nacionalno 

zakonodajo ogrožati jamstev iz te konvencije niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila 

kakor koli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija (8. člen); 

− imajo delavske in delodajalske organizacije pravico, da ustanavljajo federacijo in 

konfederacijo oz. se vanje vključujejo ter se včlanjujejo v mednarodne organizacije 

delavcev in delodajalcev, za katere prav tako veljajo varstvene določbe te konvencije (5. 

in 6. člen); 

− delavske in delodajalske organizacije ter njihove zveze ne morejo pridobiti lastnosti 

pravne osebe pod pogoji, ki bi onemogočili uporabo zgoraj navedenih pravic; 

− morajo delavci in delodajalci ter njihove organizacije spoštovati zakonitost (prvi odstavek 

8. člena); 

− se šteje za »organizacijo« v smislu te konvencije vsaka organizacija delavcev in 

delodajalcev, katerih namen je izboljšati in varovati interese delavcev in delodajalcev (10. 

člen); 

− mora država storiti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčena sindikalna 

svoboda (11. člen). 

3.2 Zakonska ureditev položaja sindikatov pri uveljavljanju delavskih pravic 

V nadaljevanju poglavja bomo predstavili razvoj ZDR in ZJU ter ureditev položaja in 

pristojnosti sindikatov v RS tako po ZDR kot tudi po ZJU. 

3.2.1 Razvoj ZDR in ZJU 

Temeljni pravni viri za urejanje položaja, pristojnosti in vlogo sindikatov so ZDR, ZJU in 

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (v nadaljevanju ZRSin; Uradni list RS, št. 13/1993).  

ZDR je bil v osnovnem besedilu sprejet še pred osamosvojitvijo RS, leta 1990. Po 

osamosvojitvi je RS začasno prevzela nekdanji zvezni ZTPDR iz leta 1989. Od osamosvojitve 

Slovenije do danes se je vsebina ZDR zelo spremenila. 

V letu 2007 je bila sprejeta novela ZDR, s katero se v sistem delovnih razmerij uvaja koncept 

varne prožnosti, ki se odraža v večji prehodnosti delovnih razmerij, stalnem učenju, aktivni 

politiki trga dela in sodobnem konceptu socialne varnosti. Z novelo ZDR v letu 2007 so bile 

sprejete spodbude za večjo notranjo fleksibilnost zaposlenih. Popravljene so bile nejasnosti 

nekaterih določb, ki so povzročale negotovosti z vidika uresničevanja pravic in obveznosti 

pogodbenih strank ter neenotno izvajanje zakona. Izboljšani so bili sistem nadzora nad 
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izvrševanjem zakona, inšpekcijsko nadzorstvo in uveljavljanje sodnega varstva. Zakon je bil 

usklajen s spremembami drugih predpisov na področju gospodarstva (Štrovs 2008, 22−23). 

Aprila leta 2013 je pričel veljati nov ZDR-1. Zakon je bil sprejet po petih mesecih intenzivnih 

usklajevanj in pogajanj med socialnimi partnerji. ZDR-1 predstavlja najboljši možni 

kompromis, ki ga je bilo možno doseči. Rešitve, ki jih zakon prinaša, so dobro uravnotežene, 

ukrepi pa so porazdeljeni dokaj enakomerno med socialnimi partnerji. Z ZDR-1 je bila 

izvedena struktura reforme na trgu dela, ki jo je bilo treba nujno izvesti. Spremembe so 

predvsem v smeri dograjevanja varne prožnosti z ustreznejšim zagotavljanjem varstva pravic 

delavcev, nižjih administrativnih, časovnih in stroškovnih obremenitev delodajalcev, 

učinkovitejšega izvajanja nadzora nad kršitvami in sodnega varstva, uskladitve in 

konsistentnosti z domačimi in mednarodnimi predpisi, v okviru celovite reforme trga dela pa 

bodo prispevale predvsem k zmanjševanju segmentacije na trgu dela (Krašovec 2013, 13−15). 

Poleg ZDR je za položaj sindikatov pomemben tudi ZRSin. 

Beseda reprezentativnost opredeljuje tiste sindikate, ki so demokratični in uresničujejo 

svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic ter 

obveznosti, neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev, so neodvisni od državnih 

organov in delodajalca, se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov ter imajo 

določeno število članov, kar sindikat dokazuje na podlagi podpisanih pristopnih izjav svojih 

članov (6. člen ZRSin). Ob izpolnjevanju navedenih pogojev pridobijo lastnost 

reprezentativnosti zveze ali konfederacije sindikatov za območje države, v katere se 

povezujejo sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere je včlanjenih 

najmanj 10 % delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica (8. člen ZRSin). V 

panogi, dejavnosti, poklicu, občini oz. širši lokalni skupnosti ali pri delodajalcu so 

reprezentativni sindikati tisti, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je 

reprezentativna za območje države. Za sindikate, ki so včlanjeni v zvezo ali konfederacijo, ki 

je pridobila lastnost reprezentativnosti, se šteje, da imajo odločbo o reprezentativnosti, če je 

bila izdana zvezi oz. konfederaciji. Reprezentativni so lahko tudi sindikati, ki niso včlanjeni v 

zvezo ali konfederacijo, če izpolnjujejo določene pogoje in imajo najmanj 15 % delavcev 

posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine ali širše lokalne skupnosti (9. člen ZRSin). 

Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo in sodelujejo v 

organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev, ter predlagajo 

kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s posebnimi predpisi (7. člen 

ZRSin).  

Če želi sindikat pridobiti lastnost reprezentativnosti, mora navesti, v kateri dejavnosti ali 

poklicu želi pridobiti lastnost reprezentativnosti. Poleg tega mora zahtevi priložiti tudi dokaz 

o tem, da je sindikat demokratičen in uresničuje svobodo včlanjevanja, njegovega delovanja 

ter uresničevanja članskih pravic, in izjavo predsednika sindikata, iz katere je razvidno, da je 
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sindikat neodvisen od državnih organov in delodajalca ter da se financira pretežno iz članarine 

in drugih lastnih virov. Če je odločbo hrambi statuta izdala upravna enota, sindikat v zahtevi 

za pridobitev lastnosti reprezentativnosti nevede tudi tisto upravno enoto, ki je odločbo o 

hrambi statuta izdala (Državni portal Republike Slovenije 2009). 

ZJU je bil sprejet 28. 6. 2002 in je stopil v veljavo 28. 6. 2003. Nedosledno ureja delovna 

razmerja zaposlenih v javni upravi in znižuje že uveljavljene standarde na področju urejanja 

delovnih razmerij. Namen ZJU je ureditev delovnih razmerij znotraj javne uprave, pri čemer 

nujnost posebnega urejanja delovnih razmerij za javne uslužbence izhaja iz same velikosti 

sistema javnih uslužbencev, ki predstavlja največji organizirani delovni proces v državi, pri 

čemer se javni uslužbenci med seboj v bistvenem razlikujejo tako glede del in nalog, ki jih 

opravljajo, kot tudi glede zahtevnosti in narave delovnega procesa, v katerega so aktivno 

vključeni, zato je zahtevnost organiziranja in preglednosti tolikšnega sistema sorazmerno 

težja. Naloga novega ZJU je bila predvsem ta, da naredi sistem bolj pregleden in ne nazadnje 

tudi enakopraven za vse, ki vstopajo v sistem javne uprave kot delojemalci (Čater 2004, 

9−11). 

3.2.2 Ureditev položaja in pristojnosti sindikatov v RS po ZDR 

V nadaljevanju bomo predstavili poglavje o ZDR, ki v svojih členih ureja socialni dialog na 

ravni podjetja predvsem med predstavniki delavcev in vodstvom podjetja. S pojmom socialni 

dialog se poimenuje vse oblike pogajanj, posvetovanj ali zgolj samo različne izmenjave 

informacij, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko (Kresal Šoltes b. l., 1). 

Splošni akti delodajalca 

Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali 

obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih 

obveznosti, mora delodajalec pred sprejetjem posredovati v mnenje sindikatom pri 

delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni (prvi odstavek 10. člena ZDR). 

V primeru, če sindikat poda mnenje, se mora delodajalec do mnenja opredeliti. Opredelitev do 

mnenja sindikata pomeni, da mora delodajalec sindikat pisno obvestiti o tem, ali je predloge v 

mnenju upošteval, oz. razlogih, zakaj predlogov sindikata k aktu o organizaciji dela ni 

upošteval. Delodajalec mora delavce o prejemu akta o organizaciji dela obvestiti na enak 

način, kot obvešča delavce sicer. Reprezentativni sindikat ima zgolj sodelovalno dolžnost v 

postopku sprejemanja, od njega pa se ne more zahtevati, da bo o sprejetih aktih delodajalca 

obveščal zaposlene. Akt, s katerim se določajo pravice in obveznosti delavcev, lahko sprejme 

le tisti delodajalec, pri katerem ni organiziranega sindikata. V primeru, da je pri delodajalcu 

organiziran sindikat, lahko delodajalec s sindikatom sklene podjetniško kolektivno pogodbo. 

V takem primeru splošnega akta, s katerim določa pravice in obveznosti delavcev, ne bo smel 
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sprejeti. Delodajalec, ki bo želel skleniti podjetniško kolektivno pogodbo, bo sindikatu poslal 

pisni predlog kolektivne pogodbe. Na predlog mora sindikat odgovoriti najkasneje v roku 30 

dni od dneva, ko je prejel predlog. Po zaključku pogajanj delodajalec in sindikat podpišeta 

sprejeto kolektivno pogodbo. V sedmem odstavku 10. člena je določeno, da se za sindikat pri 

delodajalcu šteje le tisti sindikat, ki je reprezentativen za delodajalca ter ima pri delodajalcu 

imenovanega oz. izvoljenega sindikalnega zaupnika. Šteje se, da ima sindikat imenovanega 

oz. izvoljenega zaupnika, če je sindikat o imenovanju oz. izvolitvi sindikalnega zaupnika 

obvestil delodajalca (Krašovec 2008, 44−46). 

Obveznost delodajalca do sindikata 

Obveznosti delodajalca do sindikata določa 203. člen ZDR, ki pravi, da mora delodajalec 

sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s 

predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu 

omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti. 

Sindikat nima pravice do pridobitve osebnih podatkov delavcev. Na podlagi te določbe ima 

sindikat pravico do splošnih podatkov, ki jih vodi delodajalec (npr. najnižja izplačana plača 

pri delodajalcu, število delavcev na posameznih delovnih mestih oz. v posameznih tarifnih 

razredih ipd.). Če bi sindikat zahteval podatke, ki predstavljajo osebni podatek delavca, mora 

delodajalec takšno zahtevo zavrniti, razen v primeru, da ima sindikat pisno dovoljenje oz. 

soglasje delavca, da lahko pridobi njegove osebne podatke (Krašovec 2008b, 754). 

Tretji odstavek 207. člena ZDR se nanaša na tehnične izvedbe obračuna in plačevanje 

sindikalne članarine. Ta določba se je v postopku sprejemanja zakona ob usklajevanjih med 

socialnimi partnerji zelo izpostavljala in je bila v zakon sprejeta šele v tretjem branju predloga 

zakona. Vsebino te določbe oz. zahtevo, da delodajalec obračunava in plačuje članarino 

sindikatu z odtegovanjem ob izplačilu plače delavcev, so sindikati zagovarjali s tem, da jim 

takšna določba zagotavlja temeljni pogoj za delovanje. Drugačen način obračunavanja in 

zbiranja članarine bi sindikati tehnično, finančno in organizacijsko težko uresničili. Tako je 

bilo med socialnimi partnerji dogovorjeno, da bodo delodajalci (brez dodatnih stroškov) 

zagotavljali tehnično izvedbo obračuna in plačila članarine v primeru: 

− da tako zahteva sindikat pri delodajalcu; 

− da se to izvaja v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec. 

Da obstaja dolžnost delodajalca po tehnični izvedbi obračuna in plačila članarine, morata biti 

kumulativno izpolnjena oba pogoja. S takšno ureditvijo se konkretizira splošno pravilo, da 

mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih 

dejavnosti. Seveda bo lahko delodajalec to dolžnost do sindikata uresničeval le v primeru, da 

bo sindikat delodajalcu pravočasno dostavil seznam članov sindikata, katerim mora 

delodajalec obračunati, odtegniti in na račun sindikata prenakazati članarino (Krašovec 2008, 

762). 
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Prepoved diskriminacije zaradi članstva v sindikatu 

Poleg vseh naštetih razlogov, ki jih določa ZDR pri prepovedi diskriminacije, je tudi članstvo 

v sindikatih. Šesti člen omenjenega zakona določa, da mora delodajalec iskalcu ali iskalki 

zaposlitve in delavcu v času trajanja delovnega razmerja zagotoviti enako obravnavanje ter 

upoštevati predpise o enakih možnostih žensk in moških (prvi odstavek 6. člena ZDR). 

Delodajalec mora sindikalnega zaupnika oz. predstavnika reprezentativnega sindikata, ki mu 

je odobreno določeno število ur za sindikalno delo, obravnavati tako, da le-ta ni diskriminiran. 

Dolžnost delodajalca do obveščanja in posvetovanja s sindikati 

V prvem odstavku 76. člena ZDR je opredeljena vloga sindikata v postopku spremembe 

delodajalca. Tako sta delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik najmanj 30 dni pred 

prevzemom dolžna obvestiti sindikate o datumu prenosa, razlogih za prenos, pravnih, 

ekonomskih in socialnih posledicah prenosa ter predvidenih ukrepih za delavca. Skratka, 

dolžna sta obvestiti tako o okoliščinah, ki so narekovale prenos, kakor tudi o posledicah, ki jih 

prenos prinaša. V drugem odstavku 76. člena ZDR je določeno, da se morata delodajalec 

prenosnik in delodajalec prevzemnik najmanj 15 dni pred prenosom posvetovati s sindikatom 

o možnih posledicah prenosa in ukrepih za delavce. Dolžnost posvetovanja ne pomeni, da 

mora k prenosu delavcev biti podano soglasje sindikata. Gre zgolj za seznanitev in poskus 

uskladitve stališč v primeru, da si stališča sindikata in delodajalca nasprotujejo. Obveznost 

delodajalca je tako obvestitev sindikata in prizadevanje za uskladitev stališč, ni pa obvezno 

stališča sindikata tudi upoštevati, če ne pride do uskladitve. Zadnji odstavek 76. člena ZDR 

predvideva obveščanje sindikatov, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata (Zorko in 

Cerar 2008, 91−92). 

Pravica sindikata pri razporejanju delovnega časa 

S 148. členom ZDR se natančneje določajo pravila in omejitve v zvezi z delovnim časom. Ta 

člen je treba uporabljati skupaj s členi, ki določajo definicijo delovnega časa, omejitve 

polnega delovnega časa, nadurnega dela ter počitka. Razporejanje delovnega časa je v domeni 

delodajalca, saj predstavlja enega izmed elementov organiziranja delovnega procesa 

(Krašovec 2013, 695). 

Pred začetkom koledarska oz. poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega 

časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem 

oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) ter 

sindikate pri delodajalcu (drugi odstavek 148. člena ZDR). 

Deveti odstavek 148. člena ZDR pravi, da lahko sindikat oz. predstavnik delavcev od 

delodajalca zahteva, da ga enkrat letno seznani z izrabo delovnega časa, s spoštovanjem in z 

izvajanjem letnega delovnega koledarja, izvajanjem nadurnega dela ter o začasni razporeditvi 
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delovnega časa. Delodajalec lahko sindikat oz. predstavnika delavcev obvesti po elektronski 

poti. Posebej je treba poudariti, da obveščanje sindikata oz. predstavnika delavcev ni dolžnost 

delodajalca, zato ga bo obveščal zgolj na njegovo zahtevo (Krašovec 2013, 703). 

Posvetovanje s sindikati o uvedbi nočnega dela 

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno delo redno opravlja, posvetovati 

s sindikati pri delodajalcu o določitvi časa, ki se šteje kot čas nočnega dela, oblikah 

organiziranosti nočnega dela, ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter socialnih ukrepih, z 

nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno (153. člen ZDR). 

Pri tem členu bi bilo smiselno, da se delodajalci posvetujejo s sindikati tudi na ravni 

dejavnosti. Delodajalec in sindikat si morata prizadevati, da se stališča uskladijo. Sindikat ima 

pravico podati svoja stališča v zvezi z vsemi obravnavanimi vprašanji, delodajalec pa je tisti, 

ki si mora prizadevati, da se ta stališča uskladijo. Obveznost delodajalca je, da si prizadeva 

uskladiti stališča, ni pa dolžan ravnati v skladu s stališči sindikata, če do uskladitve ne pride. 

Če pri delodajalcu sindikat ni organiziran, potem se delodajalec ni dolžan posvetovati s 

katerim koli drugim organom, ki predstavlja delavce (Zorko in Cerar 2008, 192). 

Vloga sindikata, sveta delavcev oz. delavskega zaupnika 

V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat. Če delavec ni član 

sindikata, lahko sodeluje svet delavcev oz. delavski zaupnik (174. člen ZDR). 

Delavec lahko pooblasti sindikat za sodelovanje v postopku. Če pri delodajalcu ni sindikata 

oz. delavec ni njegov član, lahko delavec za sodelovanje pooblasti svet delavcev ali 

delavskega zaupnika. Glede na vsebino tega člena bo aktivna vloga za sodelovanje 

predstavnikov delavcev v disciplinskem postopku na strani delavca. Delavec bo moral pozvati 

predstavnika delavcev in mu izdati pisno pooblastilo. Dolžnost delodajalca bo, da 

predstavniku delavcev, ki ga je delavec pooblastil, omogoči sodelovanje v disciplinskem 

postopku oz. pri podaji izjave delavca (Krašovec 2013, 809−810). 

3.2.3 Sodelovanje sindikata v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

V nadaljevanju poglavja bomo predstavili zakonsko ureditev v primerih sodelovanja sindikata 

v postopkih redne oz. izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

Vloga sindikata in sveta delavcev oz. delavskega zaupnika pri redni oz. izredni odpovedi 

Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka. Če delavec ni 

član sindikata, mora delodajalec na zahtevo delavca obvestiti svet delavcev oz. delavskega 

zaupnika (prvi odstavek 86. člena ZDR). 
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 Sindikat ali svet delavcev oz. delavski zaupnik lahko poda svoje mnenje v roku šestih dni. Če 

svojega mnenja v tem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje (drugi odstavek 86. 

člena ZDR). 

Sindikat ali svet delavcev oz. delavski zaupnik lahko poda negativno mnenje, če meni, da za 

odpoved ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje 

mnenje mora pisno obrazložiti (tretji odstavek 86. člena ZDR). 

Ne glede na negativno mnenje sindikata ali sveta delavcev oz. delavskega zaupnika lahko 

delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi (četrti odstavek 86. člena ZDR). 

Z navedenim členom je opredeljena vloga sindikata oz. predstavnikov delavcev ter obveznosti 

delodajalca glede obveščanja sindikatov v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V 

postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni obveznega sodelovanja sindikatov oz. drugih 

delavskih predstavnikov. Sindikat oz. predstavniki delavcev bodo v postopku odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi (ne glede na razlog odpovedi) sodelovali le, če bo takšno željo izrazil 

delavec, ki je v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

V skladu s prvim odstavkom 86. člena ZDR bo moral delodajalec o nameravani redni ali 

izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi določenemu delavcu obvestiti sindikat le v primeru, če 

bo delavec izrazil takšno željo. Delodajalec lahko poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi 

iz poslovnega razloga, razloga nesposobnosti, krivdnega razloga, razloga invalidnosti ali 

zaradi neuspešnega poskusnega dela. Kljub temu, da je v tem členu določeno, da mora na 

željo delavca delodajalec o uvedbi postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvestiti 

sindikat, lahko to obveznost delodajalca razumemo tako, da velja le v primeru, kadar 

delodajalec obvesti delavca o uvedbi postopka. Ker delodajalec delavca o uvedbi postopka 

redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, razloga invalidnosti in zaradi 

neuspešnega poskusnega dela ni dolžan obvestiti, tudi ne bo dolžan obveščati sindikata o 

nameri odpovedi. Če bo po vročitvi odpovedi o zaposlitvi delavec želel, da se o tem obvesti 

sindikat, ni nobenega razloga, da delodajalec tega ne bi storil. Četudi bo delavec zahteval, da 

se o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvesti sindikat, a delavec tega ne bo storil, 

to ne vpliva na zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec bo o nameravani redni 

oz. izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi obveščal tisti sindikat, ki ga bo delavec navedel v 

svoji zahtevi. Po prejemu obvestila o uvedbi postopka redne oz. izredne odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi, ki ga bo poslal delodajalec, bo imel sindikat na razpolago šest dni, da poda svoje 

mnenje ter nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi nasprotuje. Sindikat ima v tem 

času možnost, da izoblikuje svoje mnenje o utemeljenosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V 

primeru, da meni, da je to potrebno za zaščito pravic delavca, lahko tudi nasprotuje odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi ali poda negativno mnenje. Sindikat mora nasprotovanje odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi oz. negativno mnenje podati pisno. Nasprotovanje sindikata na odpoved 

pogodbe o zaposlitvi ne bo imelo nobenega vpliva, enako kot njegovo negativno mnenje. 

Četudi bo sindikat odpovedi pogodbe o zaposlitvi nasprotoval oz. bo podal negativno mnenje, 
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bo delodajalec lahko pogodbo o zaposlitvi odpovedal, delavcu pa bo delovno razmerje 

prenehalo. Prav tako odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nasprotovanja oz. negativnega 

mnenja sindikata ne bo nezakonita. Priporočljivo je, da delodajalec nasprotovanje oz. 

negativno mnenje vseeno pretehta, saj bo sindikat v svojem mnenju lahko navedel okoliščine, 

ki bodo lahko predstavljale razlog za nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Krašovec 

2013, 392−395). 

Neutemeljeni odpovedni razlogi 

ZDR v 90. členu taksativno našteva razloge, ki v nobenem primeru ne smejo biti razlog za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi. Nekateri izmed teh razlogov, ki so za nas pomembni, so: 

članstvo v sindikatu, udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa, udeležba v 

sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem, udeležba delavca v 

stavki, organiziranost v skladu z zakonom, kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika 

in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije. Pri tem sploh ni pomembno, v kakšni meri 

delodajalec dokazuje utemeljenost teh razlogov in nezmožnost nadaljevanja delovnega 

razmerja. 

Obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikati 

Obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikati določa 99. člen ZDR, ki določa obveznost 

delodajalca, da obvešča sindikate in se z njimi posvetuje tako v postopku ugotavljanja 

presežnih delavcev kot tudi v postopku priprave programa razreševanja. Za sindikate po tem 

členu se šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika. 

Po prvem odstavku 99. člena ZDR mora delodajalec obvestiti sindikate: 

− o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev; 

− o številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev; 

− o predvidenih kategorijah presežnih delavcev; 

− o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev; 

− o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev. 

Drugi odstavek določa vsebino obveznega posvetovanja s sindikati. Tako se mora delodajalec 

pred sprejemom odločitve s sindikati posvetovati o predlaganih kriterijih za določitev 

presežnih delavcev, pri sami pripravi programa razreševanja presežnih delavcev pa o možnih 

načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in 

omilitev škodljivih posledic. Obveznost posvetovanja s sindikati pomeni za delodajalca 

zavezo posvetovanja s ciljem, da se doseže sporazum, in ne, da je sporazum treba doseči. 

Delodajalec si tako mora prizadevati doseči uskladitev, če pa to ni možno, na mnenja in 

stališča sindikata ni vezan (Zorko in Cerar 2008, 123). 
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Kopijo pisnega obvestila o določitvi presežnih delavcev mora delodajalec poslati zavodu za 

zaposlovanje (tretji odstavek 99. člena ZDR). 

Sodelovanje sindikata pri oblikovanju kriterijev za določitev presežnih delavcev 

V prvem odstavku 102. člena je jasno navedeno, da se lahko delodajalec in sindikat ob 

usklajevanju stališč oz. obveznemu posvetovanju s sindikati pred sprejemom programa 

reševanja presežnih delavcev dogovorita o kriterijih za ugotavljanje presežnih delavcev. 

Delodajalec in sindikat se lahko dogovorita za kriterije oz. za njihov vrstni red in težo ne 

glede na določbe zakona in kolektivne pogodbe. Če bo delodajalec oblikoval kriterije za 

določitev presežnih delavcev, bo moral od sindikata dobiti soglasje. Oblika soglasja bo lahko 

različna, saj bo dogovor lahko zapisan v obliki sporazuma, ki ga bosta podpisala delodajalec 

in sindikat. Lahko bo sestavljen iz dveh listin, in sicer predloga delodajalca in odgovora 

sindikata, da se s predlogom strinja. 

V drugem odstavku so določeni kriteriji, na podlagi katerih bo delodajalec določal tiste 

delavce, katerih delo bo postalo nepotrebno. Ti kriteriji so navedeni primeroma, kar pomeni, 

da lahko delodajalec v programu presežnih delavcev sam oz. ob sodelovanju sindikatov 

določi druge kriterije. Ob določanju kriterijev presežnih delavcev bo moral delodajalec 

preveriti, kateri kriteriji so določeni v kolektivnih pogodbah, ki ga zavezujejo, in tudi, ali je 

vrstni red kriterijev za določitev presežnih delavcev, ki so določeni v kolektivnih pogodbah, 

zavezujoč, razen če za odstop od kriterijev pridobi soglasje sindikata (Krašovec 2013, 480). 

Zadržanje učinkovanja odpovedi 

Prvi odstavek 113. člena ZDR pravi, da lahko sindikat, svet delavcev ali delavci sodelujejo v 

postopku redne ali izredne odpovedi. Do sodelovanja bo prišlo na zahtevo delavca, zoper 

katerega je uveden postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Na njegovo zahtevo bo 

delodajalec moral o uvedbi postopka obvestiti tisti organ, katerega predstavnik je delavec v 

postopku. Organ, katerega član je delavec, bo v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

lahko podal mnenje v roku šestih dni od prejema poziva. Organ, katerega član je delavec, 

lahko poda negativno mnenje in hkrati nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Organ bo 

takšno mnenje in nasprotovanje lahko izrazil le v roku šestih dni od prejema obvestila. Če bo 

rok zamudil, njegova izjava in nasprotovanje ne bosta imela pravnega učinka. 

Učinek nasprotovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi se izraža v tem, da predstavniku delavec 

pogodba o zaposlitvi, ki je odpovedana, ne preneha veljati s potekom odpovednega roka (v 

primeru redne odpovedi iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga) oz. z vročitvijo (v 

primeru izrednega odpovednega razloga), temveč bo začela učinkovati šele 30 dni po vročitvi. 

Drugi odstavek istega člena pravi, da se lahko predstavnik delavcev in delodajalec dogovorita, 

da bosta spor reševala namesto pred sodiščem pred arbitražo. Če do takšnega dogovora pride, 

se odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. prenehanje delovnega razmerja zadrži, vse dokler 
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odločba v arbitražnem postopku ne postane izvršljiva. Če se predstavnik delavcev odloči, da 

bo spor reševal v okviru sodnega postopka, se bo prenehanje delovnega razmerja zadržalo do 

odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe. V tem primeru bo moral predstavnik 

delavcev najkasneje hkrati s tožbo vložiti predlog za izdajo začasne odredbe. Če bo sodišče 

predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo, bo hkrati s tem predstavniku delavcev delovno 

razmerje prenehalo. Če pa bo sodišče predlogu ugodilo, bo sodišče v začasni odredbi odločilo, 

kako je z zadržanjem prenehanja delovnega razmerja. Ker predstavniku delavcev zaradi 

nasprotovanja odpovedi delovno razmerje ne bo prenehalo, bo moral tudi v času spora zoper 

delodajalca opravljati dela in naloge, ki so dogovorjene v pogodbi o zaposlitvi, delodajalec pa 

bo lahko predstavniku delavcev prepovedal opravljanje dela. Delodajalec bo lahko prepovedal 

opravljanje le tistega dela, ki je povezano z izvrševanjem delovnih obveznosti, ki izhajajo iz 

pogodbe o zaposlitvi oz. zakona, ne pa tudi nalog, ki jih predstavnik delavcev izvaja v okviru 

svoje funkcije. Kljub prepovedi opravljanja dela bo delodajalec predstavniku delavcev moral 

omogočiti normalno opravljanje funkcije, vključno z vstopom v prostore delodajalca. V 

primeru, če bo delodajalec predstavniku delavcev prepovedal opravljanje dela, mu bo moral 

izplačevati nadomestilo plače. Osnova za obračun nadomestila plače je povprečna (bruto) 

plača delavca v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Predstavnik 

delavcev bo prejel 50 % navedene osnove (Krašovec 2013, 546−547). 

Poleg poglavja o postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi vsebuje ZDR tudi določene člene, 

ki opisujejo posebno varstvo pred odpovedjo določenim kategorijam delavcev, kot so tudi 

sindikalni zaupniki. O tem bo govora v poglavju o sindikalnih zaupnikih. 

3.2.4 Ureditev položaja in pristojnosti sindikatov v RS po ZJU 

Za javne uslužbence v javnem sektorju veljata ZDR in ZJU, vendar pa slednji velja v celoti le 

za javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih 

skupnosti. Za ostale javne uslužbence, ki so zaposleni v javnih agencijah, javnih zavodih, 

javnih skladih in pri drugih posrednikih proračunskih uporabnikih ter v javnih gospodarskih 

zavodih, pa veljajo določila ZJU le do 21. člena. Izjema velja glede širitve veljavnosti ZJU v 

delu, ki se nanaša na pripravo in sprejem kadrovskega načrta na: javne agencije, javne sklade 

Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod 

RS za zaposlovanje in Zavod RS za šolstvo (Korpič Horvat b. l., 1). 

Za zaposlene v javnem sektorju veljajo določene posebnosti pri zaposlovanju zaradi narave 

dela, ki jih opravljajo. S svojim delom javni uslužbenci uresničujejo javni interes in za 

njihovo delo se porabljajo javna sredstva. Za javna sredstva velja pravilo, da se lahko 

uporabljajo samo za namene, določene v predpisih. Zato so omejitve avtonomije pogodbenih 

strank − javnega uslužbenca in delodajalca v javnem sektorju večje kot v zasebnem. 

Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to 
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določeno z zakonom, podzakonskih predpisih ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil 

javna sredstva (tretji odstavek 16. člena ZJU). 

Pravica sindikata do oblikovanja socialnega partnerstva 

Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih organih in 

organih lokalnih skupnosti se po ZJU ustanovi stalno telo (prvi odstavek 26. člena ZJU). 

Sestavo in način delovanja stalnega telesa uredi kolektivna pogodba. V stalnem delovnem 

telesu sodelujejo na strani delodajalca predstavniki organov državne uprave oz. drugih 

državnih organov in lokalnih skupnosti. Na strani javnih uslužbencev sodelujejo predstavniki 

reprezentativnih sindikatov dejavnosti oz. poklica (drugi odstavek 26. člena ZJU). 

Pred sprejetjem predpisa mora vlada oz. pristojni minister omogočiti reprezentativnim 

sindikatom, da lahko podajo svoje mnenje. To velja za delovna razmerja oz. položaj javnih 

uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (tretji odstavek 26. člena ZJU). 

Predstojnik mora pred sprejetjem splošnega akta, ki vpliva na pravice oz. obveznosti javnih 

uslužbencev, omogočiti reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v organu, da poda svoje 

mnenje. Za reprezentativni sindikat, ki deluje v organu, se šteje reprezentativni sindikat v 

organu oz. reprezentativni sindikat dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah 

lokalnih skupnosti, če ima imenovanega zaupnika v organu (četrti odstavek 26. člena ZJU). 

Pravica sindikata do prisotnosti na občnih sejah komisije za pritožbe 

Reprezentativni sindikati imajo pravico do prisotnosti na občnih sejah, ki jih vodi komisija za 

pritožbe (tretji odstavek 38. člena ZJU). Na zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti oz. 

poklica se mora komisija za pritožbe izreči o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o 

pravicah oz. dolžnosti večjega števila javnih uslužbencev v organih (četrti odstavek 39. člena 

ZJU). 

Pravica sindikata pri odločanju o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi in disciplinski 

odgovornosti 

Pobudo za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi lahko poda reprezentativni sindikat v organu v 

primeru, če javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, za katero je bila 

pogodba sklenjena oz. če pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden predpisan postopek javnega 

natečaja, čeprav bi moral biti izveden (prvi odstavek 74. člena ZJU in drugi odstavek 76. 

člena ZJU). 

Disciplinski postopek je ena od oblik odgovornosti, ki se ugotavlja v skladu s pravili 

pravdnega postopka in je posebnost delovnih razmerij, saj je namen disciplinskega postopka 

zagotavljati delovno disciplino pri delodajalcu (Čater 2004, 177). 
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Tretji odstavek 129. člena ZJU pravi, da se v primeru disciplinskega postopka zoper javnega 

uslužbenca obvesti reprezentativni sindikat v organu. V disciplinskem postopku se opravi 

obravnava, na kateri ima javni uslužbenec pravico do zagovora. Predstavnik 

reprezentativnega sindikata v organu lahko nastopi v zagovor javnemu uslužbencu, če se ta 

tako odloči (prvi odstavek 130. člena ZJU). 

Sodelovanje sindikata v postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca 

V primeru ugotovitve nesposobnosti javnega uslužbenca za položaj ali delovno mesto lahko 

delodajalec po preteku odpovednega roka in če uradnika v roku treh mesecev ni mogoče 

premestiti na drugo ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje, odpove pogodbo o 

zaposlitvi brez pravice do odpravnine (prvi odstavek 142. člena ZJU). Ta trimesečni rok 

pomeni čas, ko delavca ni možno prezaposliti na ustrezno delovno mesto znotraj internega 

trga dela. V zakonu je sicer predvideno, da se lahko postopek uvede na lastno pobudo 

predstojnika, inšpektorja ali reprezentativnega sindikata v organu, seveda pa se mora uvesti s 

pisnim sklepom, ki se vroči javnemu uslužbencu (prvi odstavek 143. člena ZJU). Pri 

ugotavljanju nesposobnosti javnega uslužbenca je posebej opredeljena vloga sindikata. Javni 

uslužbenec ima možnost, da mu v postopku ugotavljanja nesposobnosti pomaga sindikat, 

katerega član je, če o tem obvesti nadrejenega oz. je prepuščena pobuda glede sodelovanja 

sindikata javnemu uslužbencu, če ta to želi. Na zahtevo javnega uslužbenca se lahko ustne 

obravnave udeležijo tudi predstavniki sindikata. Javni uslužbenec ima možnost, da se 

zagovarja sam ali po odvetniku, drugemu pooblaščencu ali predstavniku reprezentativnega 

sindikata. Ocena o ugotovitvi nesposobnosti mora biti jasna, določna in nedvoumna. Pisna 

ocena se vroči javnemu uslužbencu, prav tako pa se pošlje reprezentativnemu sindikatu (drugi 

odstavek 145. člena ZJU). 

Poglavje o ugotavljanju nesposobnosti javnega uslužbenca določa tudi nezmožnost 

premestitve javnega uslužbenca. V primeru, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti 

zaradi utemeljenih razlogov, ki jih določa zakon, je predstojnik dolžan obvestiti 

reprezentativni sindikat v organu (tretji odstavek 146. člena ZJU). 

Sodelovanje sindikata v postopku prenehanja delovnega razmerja in postopku reorganizacije 

V poglavju o prenehanju delovnega razmerja, ki ga določa ZJU, imajo reprezentativni 

sindikati zelo pomembno vlogo, in sicer tako v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga večjemu številu delavcem kot tudi v izvedbi reorganizacije, ki jo sestavi 

predstojnik. Prvi odstavek 160. člena ZJU pravi, da v primeru, če predstojnik oceni, da bi 

lahko reorganizacija povzročila prenehanje delovnega razmerja ali premestitev na delovno 

mesto, ki se opravlja v nižjem nazivu, pri tolikšnem številu oz. deležu javnih uslužbencev v 

organu, da zakon o delovnih razmerjih že določa obveznost priprave programa razreševanja 

presežnih delavcev, mora sprejeti poseben pisni sklep o uvedbi reorganizacije. 
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V takšnih primerih mora delodajalec o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu 

in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba 

po delu delavcev, ter predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev pisno čim prej 

obvestiti sindikate pri delodajalcih (četrti odstavek 160. člena ZJU). 

Reprezentativni sindikati v organu morajo biti seznanjeni glede analize poslovanja. Po zakonu 

imajo pravico podati mnenje k analizi poslovanja (četrti odstavek 160. člena ZJU).  

V primeru izvedbe reorganizacije predstojnik pošlje reprezentativnemu sindikatu predlog o 

novi sistemizaciji in programu razreševanja položaja presežnih javnih uslužbencev. Sindikat 

ima zopet vso pravico, da poda svoje mnenje. Predstojnik mora obravnavati mnenje in v 

primeru neusklajenosti opraviti posvetovanja z reprezentativnim sindikatom v organu. Če so 

akterji glede predloga neusklajeni, je treba obrazložiti razloge za to, da pripombe sindikata 

niso bile upoštevane (drugi odstavek 161. člena ZJU). 

Nastop sindikatov v uradniškem svetu 

Uradniški svet je sestavljen iz dvanajstih članov. Od tega sta dva člana iz reprezentativnega 

sindikata dejavnosti oz. poklica v organih (prvi odstavek 175. člena ZJU). 
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4 POLOŽAJ SINDIKALNIH ZAUPNIKOV 

Dolžnost in pravica sindikalnega zaupnika je, da zagotavlja in varuje pravice in interese 

članov sindikata, ki so zaposleni pri delodajalcu. To pravico mu mora zagotavljati 

delodajalec, med drugim tudi z obveščanjem, posvetovanjem in posredovanjem določenih 

podatkov. Dolžnost sindikalnega zaupnika je, da svojo sindikalno dejavnost izvaja tako, da je 

organizacija dela oz. učinkovitost delodajalca čim manj okrnjena (Krašovec 2008, 755). 

4.1 Mednarodnopravni položaj sindikalnih zaupnikov 

Z vidika urejanja položaja delavskih predstavnikov v razmerju do delodajalca je 

najpomembnejša Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v 

podjetju. V smislu te konvencije se šteje za delavskega predstavnika oseba, ki ima takšen 

status po nacionalni zakonodaji ali praksi, in sicer so to t. i. izvoljeni sindikalni predstavniki 

ali drugi predstavniki delavcev, ki so jih svobodno izvolili delavci podjetja. V skladu s 

konvencijo se lahko opredelijo tipi delavskih predstavnikov, ki so upravičeni do varstva in 

olajšav po tej konvenciji. Konvencija vsebuje tudi pravila za ureditev razmerij med 

sindikalnimi predstavniki in drugimi predstavniki delavcev. Če sta v istem podjetju imenovani 

oz. izvoljeni obe vrsti delavskih predstavnikov, je treba storiti vse potrebno, da se izvoljene 

predstavnike delavcev ne izkoristi za ogrožanje položaja zainteresiranih sindikatov, ampak 

spodbudi medsebojno sodelovanje (Kresal Šoltes, b. l.). 

Konvencija MOD št. 135 določa (Novak idr. 2006): 

− varstvo delavskih predstavnikov v podjetju z namenom, da so zavarovani pred vsakim 

postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, kamor spada tudi odpuščanje zaradi njihovega statusa 

ali aktivnosti kot predstavnikov delavcev ali zaradi članstva v sindikatu ali zaradi 

udeležbe v sindikalnih dejavnostih pod pogojem, da ravnajo zakonito in v skladu s 

sprejetimi dogovori (1. člen). Med take varstvene ukrepe sodi npr. pravica opravljati 

svoje delo po preteku mandata, podrobnejše utemeljevanje odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi ali spreminjanja delovnopravnega položaja; 

− ustrezne olajšave za delavske predstavnike v podjetju z namenom učinkovitejšega 

opravljanja delavskega zastopništva, pri čemer se upoštevajo značilnosti industrijskih 

razmerij v državi, zmožnosti podjetja in načelo, da naj olajšave ne zmanjšajo 

učinkovitosti poslovanja podjetja (2. člen). Med take olajšave npr. sodijo pravica do 

odsotnosti z dela zaradi omogočanja izobraževanja in sodelovanja na sindikalnih 

sestankih, dostop do vodstva podjetja, dostop sindikalnih funkcionarjev v podjetje, 

čeprav niso v njem zaposleni, razdeljevanje sindikalnega gradiva ipd., kar je praviloma 

natančneje dogovorjeno z avtonomnimi normami. 
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4.2 Zakonska ureditev položaja sindikalnih zaupnikov 

ZDR posveča delovanju in varstvu sindikalnih zaupnikov celotno šesto poglavje, iz katerega 

smo izluščili člene, ki so pomembni za naše obravnavanje. 

V 205. členu ZDR so določene možnosti urejanja imenovanja ali izvolitve sindikalnega 

zaupnika pri delodajalcu in njegove pravice ter obveznosti. Delavci, ki so člani sindikata, 

izvolijo ali imenujejo svojega zaupnika, ki bo zastopal njihove interese pri delodajalcu. 

Delavci so lahko člani sindikata, ki je organiziran pri delodajalcu, ali pa sindikata, ki sicer ni 

organiziran pri konkretnem delodajalcu, ampak na drugi ravni (npr. sindikata dejavnosti). V 

obeh primerih lahko delavci imenujejo svojega zaupnika, ki jih bo zastopal pri delodajalcu, ki 

pa je zopet lahko delavec pri konkretnem delodajalcu ali pa ne. Prav tako obstaja možnost, da 

sindikat ne izvoli ali ne imenuje sindikalnega zaupnika, temveč se odloči, da bo člane pri 

konkretnem delodajalcu zastopal predsednik tega sindikata. V primeru izvolitve ali 

imenovanja sindikalnega zaupnika mora sindikat o tem obvestiti delodajalca, da le-ta lahko 

pravočasno in pravilno izpelje vse postopke, v katere mora biti vključen sindikat (Zorko in 

Cerar 2008, 244−245). 

Zakon v 206. členu ureja položaj in varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru spremembe 

delodajalca. Sindikalni zaupnik ob spremembi delodajalca in prehodu delavcev k novemu 

delodajalcu ohrani svoj status. Zakon to pogojuje z obstojem pogojev za njegovo imenovanje 

pri novem delodajalcu skladno s kolektivno pogodbo. Če so izpolnjeni pogoji za novo 

imenovanje sindikalnega zaupnika, dotedanjemu sindikalnemu zaupniku preneha mandat. 

Tako sindikalnim zaupnikom ni mogoče znižati plače ali proti njim začeti disciplinskega ali 

odškodninskega postopka ali jih kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj. 

Zakon omejuje število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo s 

kriteriji, ki so dogovorjeni v kolektivni pogodbi ali v dogovoru med delodajalcem in 

sindikatom (Zorko in Cerar 2008, 244−245).  

Glede varstva sindikalnega zaupnika prvi odstavek 207. člena ZDR določa, da se število 

sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo, lahko določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v 

kolektivni pogodbi oz. dogovorjenimi med delodajalcem in sindikatom.  

Varstvo sindikalnega zaupnika v skladu s tem členom je relativno, saj je vezano le na njegova 

ravnanja, ki so sestavni del sindikalne aktivnosti in so hkrati tudi skladna z zakoni, 

kolektivnimi pogodbami oz. drugimi sporazumi, ki so dogovorjeni med delodajalci in 

sindikati. S takšno ureditvijo se ne posega v pravico do sindikata, da svobodno imenuje in 

voli svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili, saj ta določba posega le v število 

zaupnikov, ki uživajo posebno pravno varstvo, pri čemer pa se kriteriji samo za to število oz. 

število določi v kolektivni pogodbi oz. dogovoru, ki je sklenjen med delodajalcem in 

sindikatom (običajno gre za pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata pri 

delodajalcu). Pri določitvi števila sindikalnih zaupnikov, ki v skladu s tem členom uživajo 
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posebno pravno varstvo pri delodajalcu, je treba upoštevati organiziranost delovnega procesa, 

delo v izmenah, dislociranost ipd. (Krašovec 2008, 761).  

V drugem odstavku 206. člena ZDR je urejeno posebno pravno varstvo sindikalnega zaupnika 

pred neutemeljenimi posegi delodajalca v njegov delovno pravni položaj. Varstvo v skladu s 

tem odstavkom uživajo le tisti sindikalni zaupniki, ki uživajo pravno varstvo pred odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi oz. v skladu s prvim odstavkom tega člena. Delavec sindikalnemu 

zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti ne sme:  

− znižati plače; 

− proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka; 

− ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj. 

Posebno varstvo sindikalnega zaupnika velja tako kot v primeru odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi le v primeru, da gre za ravnanja sindikalnega zaupnika, ki so sestavni del sindikalne 

aktivnosti in so hkrati tudi skladna z zakoni, kolektivnimi pogodbami oz. drugimi sporazumi, 

ki so dogovorjeni med delodajalci in sindikati (Krašovec 2008, 761−762). 

4.3 Posebno pravno varstvo delavskim predstavnikom pred odpovedjo 

Delodajalec ne sme po 112. členu ZDR odpovedati pogodbe o zaposlitvi: 

− članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku ali članu nadzornega sveta, ki predstavlja 

delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda; 

− imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku. 

To poglavje ureja posebno pravno varstvo pred odpovedjo za določene kategorije delavcev. 

Določa tudi relativno varstvo pred odpovedjo za predstavnike delavcev, sindikalne zaupnike 

in druge voljene delavske predstavnike, da se tem predstavništvom omogoči nemoteno 

opravljanje funkcij in da ne bi bili zaradi tega izpostavljeni delodajalčevemu šikaniranju. 

Posebno varstvo pred odpovedjo traja ves čas mandata in še eno leto po njegovem zaključku. 

Določeno je torej posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ki pa ni absolutno. 

Vendar je tudi predstavniku delavcev možno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, in sicer če ne 

ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, ko v primeru 

poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev in ko gre za odpoved v postopku 

prenehanja delodajalca. Navedeno pomeni, da sta vsekakor mogoči redna odpoved pogodbe o 

zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani konkretnega delavca in izredna odpoved delavcu, ki 

je hkrati tudi delavski predstavnik, brez predhodnega soglasja organa, katerega član je, ali 

sindikata (Zorko in Cerar 2008, 150−151). 

Če poenostavimo, ima delavski zaupnik predvsem naslednje pristojnosti: skrbi za to, da se 

izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete kolektivne pogodbe ter doseženi dogovori med 

svetom delavcev in delodajalcem, predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev, sprejema predloge 
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in pobude delavcev ter jih v primeru, da so upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z 

delodajalcem in pomaga pri vključevanju v delo invalidom, starejšim in drugim delavcem, ki 

jim je zagotovljeno posebno varstvo (Čanžer 2011, 154−155). 
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5 RAZISKAVA 

V okviru diplomskega dela smo želeli raziskati mnenja in predloge posameznikov za 

spremenjen način delovanja sindikalnih organizacij. Podrobnejši opis poteka raziskave je 

predstavljen v nadaljevanju poglavja. 

5.1 Metodologija zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo ankete, ki je bila pripravljena v elektronski obliki s 

pomočjo anketnega sistema 1KA. Prav tako smo anketni vprašalnik tudi fizično razdelili med 

posameznike različnih starostnih skupin, ki zasedajo različna delovna mesta. Anketiranje je 

potekalo v mesecu januarju in februarju 2014. Prejeli smo 102 izpolnjeni anketi. 

Anketni vprašalnik je bil anonimen. Anketa je vsebovala 7 vprašanj zaprtega tipa. Vprašanja 

so bila razdeljena v tri sklope. V prvem sklopu so nas zanimale demografske značilnosti 

anketirancev, kot so spol, starost in najvišja dosežena formalna izobrazba. V drugem delu smo 

ugotavljali, ali so posamezniki sploh včlanjeni v sindikalne organizacije oz. če so včlanjeni v 

eno ali več sindikalnih organizacij. V tretjem sklopu so lahko anketiranci na petstopenjski 

lestvici opredelili svoje mnenje o trenutni situaciji sindikatov. Pri zadnjem vprašanju tretjega 

sklopa smo uporabili tristopenjsko lestvico z namenom ugotavljanja predlogov za spremenjen 

način delovanja sindikatov. Vse pridobljene podatke smo uvozili v program Microsoft Excel, 

jih analizirali in jih predstavili s pomočjo grafov in tabel. 

V nadaljevanju smo glede na izobrazbeno strukturo predstavili včlanjenost oz. nevčlanjenost 

posameznikov v sindikatih ter analizirali njihova mnenja in predloge. Poleg izobrazbene 

strukture smo vključili še ostali dve demografski značilnosti (spol in starost). 

5.2 Analiza podatkov in predstavitev rezultatov 

Pri anketnem vprašalniku smo se omejili na izobrazbeno strukturo glede na včlanjenost oz. 

nevčlanjenost v sindikalne organizacije, ki smo jo glede na analizo razdelili v tri skupine: 

1. skupina: nižja stopnja izobrazbe (poklicna in srednja šola); 

2. skupina: srednja stopnja izobrazbe (višja šola, visoka strokovna šola in univerzitetna 

izobrazba); 

3. skupina: višja stopnja izobrazbe (magisterij in doktorat). 

5.2.1 Analiza rezultatov anketirancev z nižjo stopnjo izobrazbe 

Pri nižji stopnji izobrazbe smo anketirali 34 posameznikov in ugotovili, da je 24 % 

anketirancev vključenih v eno sindikalno organizacijo, 18 % pa v dve ali več sindikalnih 
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organizacij. Največ anketirancev (59 %) je odgovorilo, da sploh niso včlanjeni v nobeno 

sindikalno organizacijo. 

 

Slika 3: Včlanjenost oz. nevčlanjenost v sindikalne organizacije za nižjo stopnjo 

izobrazbe 

Slika 4 prikazuje, da je pri nižji stopnji izobrazbene strukture sodelovalo 26 % moških in 

74 % žensk. Povprečna starost moškega je bila nad 50 let, večina žensk pa je dosegala starost 

nad 40 do 50 let.  

 

Slika 4: Spol anketirancev pri nižji stopnji izobrazbe 

Slika 5 prikazuje razloge, ki so prevladovali pri anketirancih, ki so že vključeni v sindikalne 

organizacije. Največji delež (71%) pri pada prvemu razlogu, da se sindikati zavzemajo za 

posameznikove delavske pravice in pravice sočlanov v sindikatih. Sledil je razlog (15 %), da 

nudi sindikat razne ugodnosti svojim članom. Enak delež (7 %) sta dosegla ostala dva razloga, 

in sicer zaščita pred delodajalcem in vpliv na plačo ter plačno politiko. 
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Slika 5: Razlogi za včlanjenost v sindikalne organizacije 

Razloge, ki so prevladovali pri anketirancih, ki niso včlanjeni v sindikalne organizacije, 

prikazuje slika 6. Največji delež (55 %) je prevladoval pri razlogu, da so sindikati 

neučinkoviti pri zaščiti interesov delavcev. Sledil je razlog, da vodstva sindikatov preveč 

skrbijo za svoje lastne interese. 10 % anketirancev je odgovorilo, da si zaradi finančne krize 

težko privoščijo plačevanje članarine. Nihče se ni opredelil s trditvijo, da je članarina pri 

sindikalnih organizacijah previsoka. 

 

Slika 6: Razlogi za nevčlanjenost v sindikalne organizacije 

Pri šestem vprašanju so anketiranci ocenjevali strinjanje oz. nestrinjanje z določenimi 

trditvami, ki veljajo za sindikalne organizacije.  

Anketiranih je bilo 14 članov, ki dosegajo nižjo stopnjo izobrazbe, in 20 posameznikov, ki 

niso vključeni v sindikalne organizacije. 

Pri trditvi, da se članstvo v sindikatih zmanjšuje zaradi previsoke članarine, sta bila rezultata 

zelo podobna. Člani sindikalnih organizacij so se v 36 % s to trditvijo strinjali, nečlani pa se s 

40 % niso niti strinjali niti nestrinjali.  

Prav tako se anketiranci obeh skupin strinjajo, da se članstvo v sindikatih zmanjšuje zaradi 

stečajev podjetij. 
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Člani sindikatov menijo, da je sindikatom potreben dodaten vir financiranja. S tem se strinja 

tudi ostala skupina, ki vključuje nečlane sindikalnih organizacij. V celoti se strinjajo tako 

člani (58 %) kot nečlani (60 %), da se sindikati premalo zavzemajo za delavske pravice in da 

prepozno ukrepajo pri odločitvah delodajalcev. Da so sindikalne organizacije zastarele in 

potrebujejo modernizacijo, se v celoti strinja 57 % članov, nečlani pa imajo tudi podobno 

mnenje. S to trditvijo se strinja 45 % anketirancev. Z novim, spremenjenim načinom 

delovanja sindikatov se v celoti strinjajo tako člani (57 %) kot nečlani (50 %). Člani 

sindikatov se v 36 % strinjajo, da slovenski delavec raje nameni dohodek najnujnejšim 

dobrinam kot plačevanju članarin sindikatom. Podobno mnenje imajo tudi nečlani, ki se s to 

trditvijo v 45 % v celoti strinjajo. S predzadnjo trditvijo, da slovenski sindikati sproti 

obveščajo svoje člane o pogajanjih z delodajalci, se obe skupini ne strinjata. Izmed članov je 

tako odgovorilo 29 % anketirancev, izmed nečlanov pa 45 %. Sledila je trditev o povezanosti 

sindikatov s politiko. Z medsebojno povezanostjo se v celoti ne strinja 71 % članov in 45 % 

nečlanov sindikalnih organizacij.  

           

Slika 7: Analiza članov sindikatov nižje stopnje izobrazbe  
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Slika 8: Analiza nečlanov sindikatov nižje stopnje izobrazbe 

Pri zadnjem vprašanju so anketiranci na tristopenjski lestvici ocenjevali predloge za boljše 

delovanje sindikalnih organizacij. Lestvica je bila sestavljena na podlagi pomembnosti 

določenega predloga, in sicer od zelo pomembnega do nepomembnega. Opis prikazujeta sliki 

9 in 10. 

Člani sindikalnih organizacij so pri prvem predlogu o sindikalnem nudenju pomoči 

brezposelnim in naslednjem predlogu o sindikalnem nudenju pomoči mladim pri prvi 

zaposlitvi v 86 % odgovorili, da se jim ta zdi zelo pomemben. Manjši delež (60 %) je 

prevladoval pri nečlanih. Predlog o privabljanju študentov in mladih k vključevanju 

sindikatom z namenom pridobivanja mnenj, predlogov in novih rešitev za boljše delovanje 

sindikatov se članom zdi zelo pomemben (50 %). Enak delež prevladuje tudi pri nečlanih, ki 

menijo, da je slednji predlog pomemben za boljše delovanje sindikatov. Prav tako bi morali 

po mnenju članov (43 %) in nečlanov (60 %) sindikati v svojih organizacijah uvesti možnost 

pripravništva ali študentskega dela. Za obe skupini je tudi pomemben predlog, s katerim bi 

sindikati v pogajanjih z delodajalci zagotovili varnost ljudi v času brezposelnosti. S 

predlogom glede nudenja varstva otrok članov sindikatov v dopoldanskem času se strinja 

43 % članov in 40 % nečlanov. Naslednji predlog govori o nudenju rekreacije sindikalnim 

članom med delovnim časom in po njem oz. ob koncu tedna. Nečlani menijo, da bi bil ta 

predlog zelo pomemben (65 %), člani pa so odgovorili, da bi bil samo pomemben (45 %). 

Enak delež pri članih (84 %) je dosegel predlog o vključevanju oseb k sindikalnim 

organizacijam, ki so zaposleni preko kadrovskih agencij, sindikati pa bi jim nudili enake 

ugodnosti kot ostalim članom. Dobra polovica anketiranih nečlanov (55 %) meni, da je ta 

0 20 40 60 80 

Nepovezanost s politiko 

Redno obveščanje o 
pogajanjih 

Slovenci neradi plačujejo 
članarino 

Spremenjen način delovanja 

Modernizacija sindikatov 

Prepozno ukrepanje 

Premalo zavzemanja za 

delavske pravice 

Dodaten vir financiranja 

Zmanjševanje članstva zaradi 
stečajev v podjetjih 

Zmanjševanje članstva zaradi 
previsoke članarine 

v celoti se strinjam 

strinjam se 

se niti strinjam niti ne 

strinjam 

ne strinjam se 

sploh se ne strinjam 



38 

predlog pomemben. Pri naslednjem predlogu o nudenju pomoči visoko izobraženim 

strokovnjakom pri zaposlitvi v Sloveniji so člani v 64 % mnenja, da bi bil za izboljšanje 

sindikalnih organizacij ta predlog pomemben. Enako menijo tudi nečlani (60 %). Da bi se 

moral uvesti predlog o delavskih predstavnikih glede posredovanja v odločitve podjetij, ki so 

bolj strateške narave, meni polovica vprašanih članov. 65 % nečlanov meni, da je omenjeni 

predlog pomemben za sindikalne organizacije. Člani sindikatov menijo (64 %), da sta predlog 

o vodenju konstruktivnega dialoga z državo in upoštevanje gospodarsko finančnih razmer v 

državi zelo pomembna za sindikate, nečlani pa so s 55 % ocenili, da je to pomembno. 

Anketirani člani so pri predzadnjem predlogu o pogostejši menjavi vodstva v slovenskih 

sindikatih izrazili, da je ta v 86 % zelo pomemben. Tako meni tudi polovica nečlanov. Člani 

mislijo, da je modernizacija sindikatov na splošno v 79 % zelo pomembna, 50 % nečlanov pa 

meni, da je pomembna. 

 

Slika 9: Analiza predlogov članov sindikata z nižjo stopnjo izobrazbe 
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Slika 10: Analiza predlogov nečlanov sindikatov z nižjo stopnjo izobrazbe 

5.2.2 Analiza rezultatov anketirancev s srednjo stopnjo izobrazbe 

V skupini s srednjo stopnjo izobrazbe smo anketirali 34 posameznikov. Slika 11 prikazuje, da 

je samo 18 % včlanjenih v eno sindikalno organizacijo, nihče od anketirancev ni včlanjen v 

dve ali več sindikalnih organizacij, 82 % posameznikov pa ni včlanjenih v nobeno sindikalno 

organizacijo. 

 

Slika 11: Včlanjenost oz. nevčlanjenost v sindikalne organizacije za nižjo stopnjo 

izobrazbe 

Izmed 34 anketirancev s srednjo stopnjo izobrazbe je sodelovalo 56 % moških in 44 % žensk, 

kar prikazuje slika 12. Povprečna starost obeh skupin je nad 30 do 40 let. 
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Slika 12: Spol anketirancev pri srednji stopnji izobrazbe 

Člani sindikalnih organizacij s srednjo stopnjo izobrazbe so v anketnem vprašalniku opredelili 

razloge, zaradi katerih so se vključili v sindikalne organizacije. Kot prikazuje slika 13, jih 

največ (50 %) pravi, da je prevladoval predvsem razlog, da se sindikati zavzemajo za 

delavske pravice. 34 % se jih je odločilo predvsem zaradi vpliva sindikatov na plače in plačno 

politiko, 16 % pa predvsem zaradi zaščite pred delodajalci. Nihče od anketirancev s srednjo 

stopnjo izobrazbe ni navedel kot razlog o ugodnostih, ki jih nudijo sindikalne organizacije. 

 

Slika 13: Razlogi za včlanjenost v sindikalne organizacije 

Največ (60 %) anketiranih nečlanov s srednjo stopnjo izobrazbe je izbralo kot razlog, zaradi 

katerega se niso odločili za včlanitev v sindikalne organizacije, da vodstva sindikatov preveč 

skrbi za svoje lastne interese. 36 % anketirancev meni, da so sindikati neučinkoviti pri zaščiti 

interesov delavcev, zato se niso včlanili k sindikalnim organizacijam. 4 % posameznikov si 

zaradi finančne krize težko privoščijo plačevanju članarin. Nihče ni navedel razloga, da bi bila 

članarina sindikatov previsoka. 
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Slika 14: Razlogi za ne včlanjenost v sindikalne organizacije 

Anketirali smo 34 posameznikov s srednjo stopnjo izobrazbe. Od tega je samo 6 včlanjenih v 

sindikate. Člani sindikalnih organizacij se v 100 % ne strinjajo, da se članstvo v sindikatih 

zmanjšuje zaradi previsoke članarine, nečlani pa se z omenjeno trditvijo v 53 % niti strinjajo 

niti ne strinjajo. Polovica članov se ne strinja oz. se niti strinja niti ne strinja, da se članstvo v 

sindikatih zmanjšuje zaradi stečajev podjetij, nečlani pa imajo podobno mnenje. S to trditvijo 

se strinja oz. niti ne strinja 39 %. Polovica članov se ne strinja, da bi morala država nameniti 

sindikatom dodaten vir financiranja, druga polovica pa se s tem niti strinja niti ne strinja. 

Nečlani se v 32 % sploh ne strinjajo. S trditvijo, da se slovenski sindikati premalo zavzemajo 

za delavske pravice, se ne strinja 83 % članov sindikalnih organizacij, 26 % nečlanov pa se v 

celoti strinja. Da je sindikalno ukrepanje pri delodajalčevih odločitvah prepočasno, se strinja 

33 % članov in 43 % nečlanov. Tako polovica anketiranih članov kot nečlanov meni, da so 

sindikalne organizacije zastarele in potrebujejo modernizacijo. S spremenjenim načinom 

delovanja sindikatov se strinja 67 % članov in 34 % nečlanov. S trditvijo, da slovenski 

delavec raje nameni dohodek najnujnejšim dobrinam kot plačevanju članarin sindikatom, se 

strinja 33 % članov, 50 nečlanov pa se s slednjo trditvijo niti strinja niti ne strinja. Anketirani 

člani s srednjo stopnjo izobrazbe v 33 % menijo, da jih sindikati sproti obveščajo o pogajanjih 

z delodajalci, polovica nečlanov pa je neodločena. Enak delež članov je mnenja, da sindikati 

ne smejo biti neposredno povezani s politiko, v celoti pa se s tem strinja 72 % nečlanov 

sindikalnih organizacij. 
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Slika 15: Analiza članov sindikatov s srednjo stopnjo izobrazbe 

 

Slika 16: Analiza nečlanov sindikatov s srednjo stopnjo izobrazbe 
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Pri zadnjem vprašanju so anketiranci ocenjevali, ali se jim zdijo podani predlogi zelo 

pomembni, pomembni ali nepomembni za spremenjen način delovanja sindikalnih 

organizacij. Analizo predlogov prikazujeta sliki 17 in 18. Člani v 67 % in nečlani v 75 % 

menijo, da bi bil predlog o sindikalnem nudenju pomoči v času brezposelnosti zelo 

pomemben za sindikalne organizacije. Analiza je pokazala, da se polovica članov ne strinja, 

da bi sindikati nudili pomoč mladim pri prvi zaposlitvi, nasprotno mnenje pa imajo nečlani, 

kar dokazuje, da se z omenjenim predlogom strinja 68 % anketirancev. Polovica članov je 

neodločena glede predloga o privabljanju študentov in mladih k vključevanju v sindikalne 

organizacije, 54 % nečlanov pa pravi, da bi bil ta predlog pomemben za sindikate. Prav tako 

so člani neodločeni glede sindikalnega nudenja pripravništva ali študentskega dela, 45 % 

nečlanov pa meni, da bi slednje pripomoglo k izboljšanemu delovanju sindikatov. Veliko 

anketirancev, ki so člani sindikatov, kar 83 %, in polovica nečlanov meni, da bi bilo za 

sindikate zelo pomembno, da bi se pogajali z delodajalci glede zagotavljanja varnosti ljudi v 

času brezposelnosti. Prav tako člani (67 %) kot nečlani (47 %) menijo, da je predlog o 

nudenju varstva otrok članom sindikatov v dopoldanskem času za sindikate nepomemben. 

Člani se v 67 % strinjajo, da bi morali sindikati nuditi svojim članom rekreacijo med 

delovnim časom, po njem oz. ob koncu tedna, s tem pa se ne strinja 54 % nečlanov. Članom v 

66 % in nečlanom v 57 % se zdi pomemben predlog, da bi se v sindikalne organizacije 

vključili tudi osebe, ki so zaposlene preko kadrovskih agencij. Polovici članom je predlog o 

nudenju pomoči visoko izobraženim strokovnjakom pomemben, 39 % nečlanom pa zelo 

pomemben. Pri predlogu o vključevanju delavskih predstavnikov v odločitve podjetja, ki so 

bolj strateške narave, se strinja 67 % članov in 46 % nečlanov. S predlogom glede vodenja 

bolj konstruktivnega dialoga med sindikati in delodajalci se strinja polovica članov in 61 % 

nečlanov. Polovici članov in 46 % nečlanov se zdi predlog o pogostejši menjavi vodstva v 

slovenskih sindikatih pomemben. Vsi anketirani člani so enotni glede povezovanja 

sindikalnih organizacij in glede zavzemanja za enake pravice. 46 % nečlanov se omenjeni 

predlog tudi zdi pomemben. O zadnjem predlogu, modernizaciji sindikatov na splošno, se 

strinja 83 % članov in 57 % nečlanov. 
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Slika 17: Analiza predlogov članov sindikata s srednjo stopnjo izobrazbe 

 

Slika 18: Analiza predlogov nečlanov sindikatov s srednjo stopnjo izobrazbe 

5.2.3 Analiza rezultatov anketirancev z višjo stopnjo izobrazbe 

V zadnji skupini smo anketirali posameznike z višjo stopnjo izobrazbe. Rezultati so pokazali, 

da je 30 % anketirancev včlanjenih v eno sindikalno organizacijo, 10 % v dve ali več, 60 % pa 

ni včlanjenih v nobeno sindikalno organizacijo. To prikazuje slika 19. 
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Slika 19: Včlanjenost oz. nevčlanjenost v sindikalne organizacije za višjo stopnjo 

izobrazbe 

Izmed vseh anketirancev z višjo stopnjo izobrazbe je sodelovalo 62 % žensk in 38 % moških. 

Povprečna starost obeh skupin je zanašala nad 40 do 50 let. 

 

Slika 20: Spol anketirancev pri višji stopnji izobrazbe 

Slika 21 prikazuje razloge, zaradi katerih so se anketiranci odločili, da bodo pristopili k 

sindikalnim organizacijam. Največ (44 %) jih meni, da je bil razlog ta, da se sindikati 

zavzemajo za delavske pravice. 38 % vprašanih je odgovorilo, da sindikati nudijo zaščito pred 

delodajalcem, 18 % pa, da imajo vpliv na plačo in plačno politiko. Nihče od anketiranih 

posameznikov ni izbral razloga glede raznih ugodnostih, ki jih ponujajo sindikati svojim 

članom. 

 

Slika 21: Razlogi za včlanjenost v sindikalne organizacije 
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Večina (56 %) anketirancev z višjo stopnjo izobrazbe, ki niso vključeni v sindikalne 

organizacije, je kot razlog za nevčlanitev navedla, da je neučinkovit pri zaščiti interesov 

delavcev. 33 % posameznikov meni, da vodstva sindikatov preveč skrbijo za lastne interese, 

11 % pa, da je članarina previsoka. Nihče od anketirancev z višjo stopnjo izobrazbe ni podal 

razloga, da si zaradi finančne krize težko privošči plačevanje članarine. 

 

Slika 22: Razlogi za nevčlanjenost v sindikalne organizacije 

Analizo mnenja članov in nečlanov z višjo stopnjo izobrazbe o sindikalnih organizacijah 

prikazujeta sliki 23 in 24. Člani se v 31 % strinjajo oz. niti ne strinjajo, da se članstvo v 

sindikatih zmanjšuje zaradi previsoke članarine, nečlani pa se v 28 % ne strinjajo s podano 

trditvijo. Podobno mnenje imajo člani in nečlani glede zmanjševanja članstva v sindikalnih 

organizacijah zaradi stečajev podjetij. Člani se v 38 %, nečlani pa v 33 % strinjajo oz. ne 

strinjajo z omenjeno trditvijo. Enak delež (38 %) je tudi pri članih in nečlanih sindikalnih 

organizacij, ki menijo, da bi morala država nameniti sindikatom dodatno pomoč oz. dodaten 

vir financiranja. Tako člani (31 %) kot nečlani (39 %) so v anketnem vprašalniku izrazili 

mnenje, da se slovenski sindikati premalo zavzemajo za delavske pravice. Polovica članov in 

38 % nečlanov se strinja, da slovenski sindikati prepozno ukrepajo pri delodajalčevih 

odločitvah. Da so sindikalne organizacije zastarele in potrebujejo modernizacijo, se v celoti 

strinja 28 % nečlanov, člani pa so s 44 % pokazali neodločenost. S spremenjenim načinom 

delovanja sindikalnih organizacij se strinja 43 % članov in 32 % nečlanov. Polovica nečlanov 

in 43 % članov meni, da slovenski delavec raje nameni svoj dohodek najnujnejšim dobrinam 

kot pa plačevanju članarin sindikatom. S trditvijo, da slovenski sindikati sproti obveščajo 

svoje člane o pogajanjih z delodajalci, se strinja oz. niti ne strinja 44 % nečlanov, v celoti pa 

se strinja 37 % članov sindikalne organizacije. Z zadnjo trditvijo o posredni povezanosti 

sindikatov s politiko se strinja 32 % nečlanov in 62 % članov.  
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Slika 23: Analiza članov sindikatov z višjo stopnjo izobrazbe 

 

Slika 24: Analiza nečlanov sindikatov z višjo stopnjo izobrazbe 

Analizo predlogov anketirancev za izboljšanje delovanja sindikatov prikazujeta sliki 25 in 26. 
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67 % menijo, da bi sindikalna pomoč brezposelnim bila zelo pomembna za razvoj sindikalnih 

organizacij. Ravno tako menijo pri naslednjem predlogu o sindikalnem nudenju pomoči 

mladim pri prvi zaposlitvi. Polovici članov in 61 % nečlanov se zdi predlog zelo pomemben. 

Predlog o privabljanju študentov in mladih k vključevanju v sindikalne organizacije je 

pomemben tako za člane (56 %) kot nečlane (61 %). Polovica članov in 61 % nečlanov meni, 

da bi sindikalno nudenje pomoči mladim v obliki pripravništva oz. študentskega dela 

pripomoglo k izboljšanemu delovanju. Prav tako se polovici članov in nečlanov zdi predlog o 

sindikalnem pogajanju z delodajalci glede zagotavljanja varnosti ljudi v času brezposelnosti 

pomemben. Predlog, ki bi sindikalnim organizacijam pomagal do upadanja članstva, je 

nudenja varstva otrokom članom sindikata v dopoldanskem času. S tem se strinja 44 % članov 

in 50 % nečlanov. Predlog o nudenju rekreacije članom med delovnim časom in po njem oz. 

ob koncu tedna je pomemben 44 % članov in 72 % nečlanov. Predlog o vključevanju oseb k 

sindikalnim organizacijam, ki so zaposlene preko kadrovskih agencij, je pomemben za 56 % 

članov in nepomemben za 39 % nečlanov. Tako članom (44 %) kot nečlanom (56 %) se zdi 

predlog o nudenju pomoči visoko izobraženim strokovnjakom pri zaposlitvi v Sloveniji 

pomemben. Predlog glede vključevanja sindikalnih predstavnikov v odločitve podjetij, ki so 

bolj strateške narave, je pomemben 63 % članov in 55 % nečlanov. Odnos sindikatov v 

odnosu z državo bi moral biti bolj konstruktivne narave. S tem predlogom za izboljšanje 

delovanja sindikatov se strinja 50 % članov in 51 % nečlanov. Menjava vodstvenih položajev 

v slovenskih sindikatih bi morala biti bolj pogosta. S tem se strinjajo tako člani kot nečlani, in 

sicer v enakem deležu (56 %). S predlogom o povezovanju različnih sindikalnih organizacij 

med seboj in zavzemanju za enake pravice se strinja 63 % članov in polovica nečlanov. Tudi 

pri zadnjem predlogu so si člani in nečlani dokaj enotni, in sicer glede modernizacije 

sindikatov na splošno. Predlog je pomemben 63 % članov in 72 % nečlanov. 

 

Slika 25: Analiza predlogov članov sindikata z višjo stopnjo izobrazbe 
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Slika 26: Analiza predlogov nečlanov sindikatov z višjo stopnjo izobrazbe 

5.3 Sinteza empiričnega dela 

Skozi celotno diplomsko delo smo predstavili težave, s katerimi se soočajo sindikalne 

organizacije v današnjem času. Cilj diplomskega dela je ugotoviti in predstaviti možne rešitve 

za boljše delovanje ter podati predloge za preprečevanje upadanja članstva v sindikatih. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo prišli do želenih rezultatov. Čeprav smo se osredotočili 

na tri izobrazbene strukture, so bili rezultati med seboj zelo podobni, še posebno pri mnenjih 

in predlogih, ki so jih podali anketiranci na dveh različnih lestvicah. Največ posameznikov, ki 

so sodelovali pri raziskavi, ni vključenih v sindikalne organizacije, kar dokazuje dejstvo, da 

članstvo v sindikatih resnično iz leta v leto upada. Očitki so predvsem vezani na 

neučinkovitost pri zaščiti delavcev in vodstvenih interesih. Vodstva sindikalnih organizacij 

bodo morala v kratkem času dokazati svoje sposobnosti in inovativnost za izboljšanje svojega 

delovanja, saj izgubljajo svoj edini vir preživetja, to so člani. 

Na podlagi raziskave smo ugotovili, da je največ oseb, ki so vključene v sindikalne 

organizacije, z nižjo (42 %) in višjo (40 %) stopnjo formalne izobrazbe in da dosegajo starost 

med 40 in 50 let. Menimo, da gre za starostno skupino anketirancev, katerih miselnost temelji 

samo na pomembnost sindikatov za delavca v teoriji, čeprav v praksi tega ne dokazujejo. 

Anketiranci s srednjo stopnjo izobrazbe dosegajo starost nad 30 let, kar pomeni, da gre za 

mlajšo generacijo z drugačnimi pogledi na dejansko delovanje sindikalnih organizacij. Kaže 

se visok delež nevčlanjenosti (82 %) in drugačno mišljenje v primerjavi z ostalima dvema 

skupinama. Ti anketiranci očitajo vodstvom sindikatov, da preveč skrbijo za svoje lastne 

interese, nesposobnost in neopravljanje svojih nalog ter dolžnosti. 
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Pri šestem vprašanju smo podali lestvico z nekaterimi trditvami o slovenskih sindikatih. 

Anketiranci (člani in nečlani sindikalnih organizacij) so na petstopenjski lestvici ocenjevali 

strinjanje oz. nestrinjanje z določenimi trditvami. V nadaljevanju bomo predstavili omenjene 

trditve in podali tudi svoje mnenje.  

Skupine anketirancev z nižjo, srednjo in višjo stopnjo izobrazbe se strinjajo, da se članstvo v 

sindikatih zmanjšuje predvsem zaradi previsoke članarine in stečajev v podjetjih, kar 

predstavlja težavo sindikalnim organizacijam, ki se že tako soočajo z izgubo članov. 

Posledično Slovenci raje namenijo dohodek najnujnejšim dobrinam za preživetje kot pa 

plačevanju članarin sindikatom. Anketiranci se strinjajo, da bi morala država sindikatom 

nameniti dodaten vir financiranja. Menimo, da bi dodaten denarni vir pripomogel k 

izboljšanemu delovanju sindikalnih organizacij. Na podlagi odgovorov anketirancev smo 

ugotovili, da se slovenski sindikati premalo zavzemajo za delavske pravice. Menimo, da 

omenjena težava prestavlja velik problem za razvoj sindikatov v prihodnosti. Prav tako se 

naslednji trditvi navezujeta na prejšnjo, in sicer pravita, da slovenski sindikati prepozno 

ukrepajo pri delodajalčevih odločitvah in ne obveščajo sproti svojih članov o pogajanjih z 

delodajalci, kar so tudi potrdili anketiranci. Kot smo že večkrat omenili, predstavlja 

povezanost sindikatov s politiko velik problem. To opazijo predvsem člani sindikatov, ki 

menijo, da do tega sploh ne bi smelo prihajati, temveč bi se morali sindikati ravnati po 

pravnih virih. Ključne težave pri razvoju sindikatov v prihodnosti predstavlja zastarelost in 

nezanimanje za spremenjen način delovanja sindikalnih organizacij. 

Cilj diplomskega dela je predvsem podati predloge za izboljšanje sindikalnih organizacij. V 

anketnem vprašalniku smo podali 14 predlogov, ki so jih anketiranci ocenili na tristopenjski 

lestvici. Preglednica 2 prikazuje najpogostejše predloge, ki so jih določili anketiranci v 

anketnem vprašalniku. 

Preglednica 2: Najpogostejši izbrani predlogi 
 PREDLOGI 

1 Sindikalno nudenje pomoči v času brezposelnosti 

2 Sindikalno nudenje pomoči mladim pri prvi zaposlitvi 

3 Povezovanje sindikalnih organizacij med seboj in zavzemanje za enake pravice 

4 Pogostejša menjava vodstva v slovenskih sindikatih, ker ni svežih idej in zamisli 

5 Modernizacija sindikatov na splošno 

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali vsak predlog oz. predstavili, s čim bi pripomogel k 

izboljšanemu delovanju sindikalnih organizacij. Najprej bomo predstavili predloge za 

pridobivanje novih članov, predvsem mlajše generacije.  

Članstvo v sindikatih bi lahko naraščalo na podlagi povezovanja sindikalnih organizacij z 

Zavodom za zaposlovanje, ki se spopada z visokim deležem brezposelnih oseb. Povezovanje 

bi temeljilo na nudenju pomoči brezposelnim osebam z različnimi tečaji, seminarji in 
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konferencami. Na enak način bi lahko sindikalne organizacije pomagale mladim pri pridobitvi 

prve zaposlitve. Z različnimi ugodnostmi bi sindikati privabljali študente in mlade k 

vključevanju, sindikati pa bi v zameno pridobili novo znanje in sveže ideje ter zamisli. S tem 

bi lahko preprečili javne kritike, ki se nanašajo predvsem na vodstva sindikalnih organizacij, 

in sicer na nepogoste menjave v samih vodstvih sindikatov. 

Naslednji in po našem mnenju najpomembnejši predlog, ki bi izboljšal delovanje sindikalnih 

organizacij, predvsem pa bi pripomogel k pridobivanju ugleda, je sindikalno nudenje 

pripravništva in študentskega dela. Čeprav je včlanitev v sindikalne organizacije prostovoljna 

in denarni prispevek majhen, bi lahko z nudenjem pomožnega dela prispevali veliko v sam 

pomen sindikatov. Na enak način bi lahko vključili visoko izobražene strokovnjake, ki bi s 

svojim znanjem prispevali k izboljšanemu delovanju. S tem dejanjem bi omilili »beg 

možganov«, ki predstavlja velik problem v Sloveniji. Ker prihaja do vedno več fleksibilnih 

oblik zaposlovanja, bi v sindikalne organizacije vključili tudi osebe, ki so zaposlene preko 

kadrovskih agencij, in jim ponudili enake ugodnosti kot ostalim članom. V sodelovanju z 

delodajalci bi obstoječim članom ponudili varstvo otrok v dopoldanskem času in možnost 

rekreacije med samim delovnim časom, po njem ali ob koncu tedna.  

Ne smemo pozabiti na izboljšanje odnosa med sindikati in državo. Pri pogajanjih z državo s 

strani sindikatov pogosto prihaja do neupoštevanja gospodarsko-finančnih razmer v državi, 

vztrajanja v »svoj prav« in nepopuščanja ter neprilagajanja, zato menimo, da bi se moral 

dialog med državo in sindikati spremeniti v bolj konstruktivnega. 

Tako kot sindikalne organizacije izgubljajo svoj pomen, tako tudi delavski predstavniki 

nimajo več pomembnejše vloge, kot so jo imeli v preteklosti. Rešitev bi temeljila na 

povezovanju z delodajalci pri samih odločitvah podjetij. 

V Sloveniji imamo veliko sindikalnih organizacij, ki izkazujejo medsebojno neenotnost. 

Predvsem se to kaže pri določenih stavkovnih zahtevah. Predhodna enotna pogajanja, 

povezovanja sindikalnih organizacij med seboj in zavzemanje za enake pravice bi stavko oz. 

vse sindikate v Sloveniji naredilo močnejše in predvsem enotne. 

Sama modernizacija sindikatov z naštetimi predlogi bi pripomogla k izboljšanemu delovanju 

in pridobivanju ugleda ter novih članov. Obstoječim članom bi sindikati ponudili nove in 

izboljšane aktivnosti ter ugodnosti. 
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6 SKLEP 

V zadnjih letih se Slovenija, tako kot tudi preostala Evropa, sooča s finančno in gospodarsko 

krizo. Ena izmed posledic te krize je ta, da so delodajalci prisiljeni k zniževanju vseh 

stroškov, seveda tudi stroškov dela. Vse pogosteje je zaslediti tudi kršitve pravic delavcev. 

Proti kršitvam delavskih pravic se borijo predvsem sindikati. Ti lahko delujejo na ravni 

podjetja ali na ravni dejavnosti. 

Brejc (2004, 108) definira sindikat kot nasprotje interesov med lastniki podjetja in 

zaposlenimi. Medtem ko si lastniki želijo čim večji dobiček, tudi na račun manjših plač in 

ugodnosti zaposlenih, si zaposleni želijo imeti večje plače in druge ugodnosti, čeprav bi s tem 

zmanjševali dobiček. Če v podjetju ni sindikata, imajo managerji večjo svobodo pri odločanju 

o plačah in ugodnostih zaposlenih. 

Poslanstvo sindikatov je zaščita in izboljšanje gospodarskih, socialnih, izobraževalnih ter 

kulturnih interesov svojih članov. Moč sindikata izvira iz članstva. Številčnost aktivnih 

članov zagotavlja pogajalsko moč, možnost organiziranja industrijskih akcij (stavk, protestov 

ipd.) za uveljavljanje njihovih pravic in interesov ter finančno in akcijsko neodvisnost od 

oblasti, delodajalcev ter političnih strank. Pravica do sindikalnega organiziranja je temeljna 

človekova pravica (Vrhovec 2010). 

Glavne potrebe delavcev, zaradi katerih se združujejo v sindikat, so naslednje: varnost dela 

oz. zaposlitve, dobri delovni pogoji, možnost napredovanja, pomembnost dela, ki ga 

opravljajo, priložnost, da povedo svoje mnenje, potreba po priznanju, potreba po spoštovanju, 

potreba po pripadnosti in plačilo za delo (Kavčič 1991). 

Sindikati imajo pri uveljavljanju in doseganju ciljev delavcev poseben položaj, vlogo in 

pomen. Pravice in pristojnosti sindikatov urejata dva temeljna zakona. Za delavce v 

gospodarstvu je to urejeno v ZDR, za javne uslužbence pa veljata tako ZDR, ki velja za 

splošen zakon, kot ZJU, ki obravnava specifična področja. 

Po ZDR ima sindikat pravico sodelovati pri organizaciji dela, ki ga določi delodajalec (10. 

člen ZDR). Prav tako lahko sindikati zahtevajo soglasje pri oblikovanju podjetniške 

kolektivne pogodbe (10. člen ZDR). Delodajalec mora zagotoviti sindikatu pogoje za hitro in 

učinkovito opravljanje vseh sindikalnih dejavnosti ter dostop do podatkov, ki so potrebni pri 

opravljanju sindikalne dejavnosti (203. člen ZDR). Sindikati morajo biti po ZDR obveščeni 

glede letnega razporeda o delovnem času, ki ga določi delodajalec (148. člen ZDR). V 

primeru, da se podjetje odloči uvesti nočno delo, ki ga bodo opravljali nočni delavci, se mora 

delodajalec najmanj enkrat letno posvetovati s sindikati glede trajanja nočnega dela ter 

izvajanja varnosti v času nočnega dela (153. člen ZDR). Poleg vseh omenjenih pravic lahko 

sindikat po pooblastilu delavca sodeluje v disciplinskem postopku (174. člen ZDR) in v 

postopkih redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (86. člen ZDR). 
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Tako kot pri ZDR tudi pri ZJU velja, da reprezentativni sindikati sodelujejo pri sprejetju 

splošnega akta (26. člen ZJU). Prav tako lahko sindikat uveljavi svojo pravico do prisotnosti 

na občnih sejah, ki jih vodi komisija za pritožbe (38. člen ZJU). ZJU določa, da ima sindikat 

pravico biti obveščen v primeru disciplinskega postopka zoper javnega uslužbenca. Če pa se 

sindikat tako odloči, lahko nastopi tudi v zagovoru javnemu uslužbencu (130. člen ZJU). Pri 

ugotavljanju nesposobnosti javnega uslužbenca ima po ZJU sindikat pravico sodelovati v 

postopku, pomagati javnemu uslužbencu in prisostvovati pri zagovoru, če ta to želi (145. člen 

ZJU). 

Poleg ZDR je položaj reprezentativnih sindikatov urejen v ZRSin. Beseda reprezentativnost 

opredeljuje tiste sindikate, ki so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v 

sindikate ter njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic ter obveznosti, 

neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev, so neodvisni od državnih organov in 

delodajalca, se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov ter imajo določeno 

število članov, kar sindikat dokazuje na podlagi podpisanih pristopnih izjav svojih članov (6. 

člen ZRSin). 

Čeprav je ključni cilj sindikatov danes enak kot včasih, to je uveljavljanje ekonomskih in 

socialnih pravic delavcev, se njihova vloga počasi spreminja. Problem je v tem, da so le redki 

od njih to zaznali. Sindikati danes potrebujejo modernizacijo. Mnogi med njimi so ostali v 

prejšnjem stoletju in niso opazili, da sta se trg in struktura aktivnega prebivalstva v Sloveniji 

in EU temeljito spremenila (Kristan 2011). 

Čeprav je kršitev delavcev več, zaradi česar bi pričakovali, da bo interes za včlanitev v 

sindikate vse večji in da bo članstvo sindikatom v kriznem obdobju naraslo, se dogaja prav 

nasprotno. Sindikati se v zadnjih nekaj letih srečujejo z upadanjem članstva. Vzrokov za to je 

lahko več, med njimi so spreminjanje strukture zaposlovanja, porast fleksibilnih oblik in 

čedalje več brezposelnih. 

Kot smo že omenili, se sindikati v zadnjih nekaj letih soočajo z upadanjem članstva. Po 

zadnjih podatkih so evropski sindikati v obdobju 2008−2009 izgubili 73.500 članov (Vrhovec 

2010b), ravno tako pa so večkrat tarča ostrih kritik. Slednje izhaja iz dejstva, da se premalo 

zavzemajo za delavske pravice. Strokovnjaki pravijo, da danes ne potrebujemo sindikatov, ki 

bi zahtevali samo višje plače, krajše delavnike in več dopusta, ampak se morajo prilagoditi 

načinu in času poslovanja podjetja. Kapitalizem temelji na dobičku, ta pa je tem večji, čim 

manjši so stroški. Podjetnik danes lahko zmanjšuje stroške na dva načina, in sicer z 

zmanjševanjem pravic delavcev ali s preselitvijo podjetja v državo s cenejšo delovno silo. Če 

sindikati vztrajajo pri visokih pravicah delavcev, bo delodajalec svoje podjetje selil drugam. 

Delavci bodo imeli na papirju visoke pravice, v praksi pa brezposelnost (Kralj 2012). 

Franca (2012) meni, da sindikatom v Sloveniji primanjkuje strategija pridobivanja in 

ohranjanja svojih članov. Spremembe na trgu dela so vsak dan bolj opazne. Klasičnih oblik 
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zaposlitve, to je za nedoločen in poln delovni čas, bo najverjetneje vedno manj. Vse bolj 

pogosto se pojavljajo fleksibilne oblike pogodbe o zaposlitvi ter druge oblike sodelovanja 

med organizacijo in posameznikom (npr. prek civilnih pogodb). Pri tem se poraja več 

vprašanj: ali sindikati poznajo interese, želje in usmeritve mlade generacije na trgu dela, ali se 

osredotočijo na tiste, ki na trg dela šele prihajajo in ali bodo zajeli med svoje člane tudi tiste 

delavce, ki so zaposleni preko kadrovskih agencij. Vse to vodi k zaključku, da sindikati niso 

več izvzeti pri vprašanju pozicioniranja na trgu in s tem strateškega razmišljanja, kaj bodo 

ponudili svojim (potencialnim) članom. 

Vukalić (b. l.) podaja nekaj rešitev za pridobivanje večje pogajalske moči sindikatov. 

Najpomembnejša je, da bi morali sindikati v prihodnosti največ pozornosti nameniti 

pridobivanju novih članov oz. pridobivanju mlajših članov. Prav tako meni, da bi morali 

sindikati v današnjem času nameniti veliko truda in energije iskanju novih strategij, ki bi bile 

zanimive tudi za visoko izobražene strokovnjake na področju informacijske tehnologije, saj z 

rastjo pomena informacij narašča tudi povpraševanje po tej specifično izobraženi delovni sili. 

Skozi celotno diplomsko delo smo predstavili težave, s katerimi se soočajo sindikalne 

organizacije v današnjem času. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo dosegli zastavljene cilje. Čeprav smo se osredotočili na 

tri izobrazbene strukture, so bili rezultati med seboj zelo podobni, še posebno pri mnenjih in 

predlogih, ki so jih podali anketiranci na dveh različnih lestvicah. Največ posameznikov, ki so 

sodelovali pri raziskavi, ni vključenih v sindikalne organizacije, kar dokazuje dejstvo, da 

članstvo v sindikatih resnično iz leta v leto upada. Očitki so predvsem vezani na 

neučinkovitost pri zaščiti delavcev in vodstvenih interesih. Vodstva sindikalnih organizacij 

bodo morala v kratkem času dokazati svoje sposobnosti in inovativnost za izboljšanje svojega 

delovanja, saj izgubljajo svoj edini vir preživetja, to so člani. Najpogostejši izbrani predlogi, 

ki jih je na podlagi ankete izbrala večina anketirancev, so: sindikalno nudenje pomoči v času 

brezposelnosti, sindikalno nudenje pomoči mladim pri prvi zaposlitvi, povezovanje 

sindikalnih organizacij med seboj, zavzemanje za enake pravice, pogostejša menjava vodstva 

v slovenskih sindikatih, ker ni svežih idej in zamisli, ter modernizacija sindikatov na splošno. 

Pomembno je, da si vodstva sindikatov ne zatiskajo oči in sprejmejo posledice, ki so si jih 

sami ustvarili z nezanimanjem za razvoj. Prav tako menimo, da bi morali mladi ljudje 

pristopiti k sindikatom in jim ponuditi svoje znanje ter sveže ideje, s katerimi bi pripomogli k 

novemu in svežemu razvoju sindikalnih organizacij. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 

 





Priloga 1 

 

Pozdravljeni! 

Sem Anja Kramasteter, absolventka univerzitetnega študijskega programa Management na 

Fakulteti za Management v Kopru. V okviru diplomske naloge opravljam raziskavo o pomenu 

in razvoju sindikatov v Sloveniji. Zelo bi vam bila hvaležna, če mi odgovorite na nekaj 

vprašanj. Anketa je anonimna in bo služila izključno pri raziskavi diplomskega dela. Za 

odgovore boste porabili 5 minut svojega časa. V naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

1. Spol: 

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Starost: 

a) Do 30 let 

b) Nad 30 do 40 let 

c) Nad 40 do 50 let 

d) Nad 50 let 

 

3. Izobrazba: 

a) Poklicna šola 

b) Srednja šola 

c) Višja šola 

d) Visoka strokovna šola 

e) Univerzitetna šola 

f) Magisterij 

g) Doktorat 

 

4. Ali ste včlanjeni v katero od sindikalnih organizacij v Sloveniji? 

a) Da, v eno sindikalno organizacijo, 

b) Da, v dve ali več sindikalnih organizacij, 

c) Sploh nisem včlanjen/a v nobeno sindikalno organizacijo. 
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5. Kateri razlog je pri vas prevladoval, da ste se vključili oz. se sploh niste vključili v 

sindikat. Če ste član sindikata izpolnite tabelo A, če pa ne tabelo B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Na lestvici od 1 do 5 ocenite v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o 

sindikatih v naši državi, kar pomeni: 

1- sploh se ne strinjam, 

2- ne strinjam se, 

3- se niti strinjam niti ne strinjam, 

4- strinjam se, 

5- v celoti se strinjam. 

 

TABELA A 

Član sindikata sem, ker: 

a) Se zavzema za moje delavske pravice in pravice drugih članov 

b) Mi nudi zaščito pred delodajalcem 

c) Ima vpliv na plačo in plačno politiko 

d) Mi nudi razne ugodnosti 

TABELA B 

Član sindikata nisem, ker: 

a) Je članarina previsoka 

b) Je neučinkovit pri zaščiti interesov delavcev 

c) Si zaradi finančne krize težko privoščim plačevanje članarine 

d) Vodstva sindikatov preveč skrbijo za svoje lastne interese 

Članstvo v sindikatih se zmanjšuje zaradi previsoke članarine 1 2 3 4 5 

Članstvo v sindikatih se zmanjšuje zaradi stečajev podjetij 1 2 3 4 5 

Država bi morala sindikatom nuditi dodaten vir financiranja 1 2 3 4 5 

Slovenski sindikati se premalo zavzemajo za delavske pravice 1 2 3 4 5 

Slovenski sindikati prepozno ukrepajo pri delodajalčevih 

odločitvah 

1 2 3 4 5 

Sindikalne organizacije so zastarele in potrebujejo 

modernizacijo 

1 2 3 4 5 

Slovenski sindikati bi morali spremeniti svoj način delovanja 1 2 3 4 5 

Slovenski delavec raje nameni dohodek najnujnejšim dobrinam, 

kot pa plačevanju članarin sindikatom 

1 2 3 4 5 

Slovenski sindikati sproti obveščajo svoje člane o pogajanjih z 

delodajalci 

1 2 3 4 5 

Sindikati ne smejo biti neposredno povezani z politiko 1 2 3 4 5 
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7. V zadnjih nekaj letih članstvo v sindikatih upada. V nadaljevanju so našteti predlogi za 

spremenjen način delovanja sindikalnih organizacij. 

Na lestvici od 1 do 3 ocenite kateri izmed spodaj naštetih predlogov se vam zdi zelo 

pomemben, pomemben ali nepomemben. 

 

 

 Zelo 

pomemben 

Pomemben Nepomemben 

Sindikalno nudenje pomoči v času brezposelnosti 1 2 3 

Sindikalno nudenje pomoči mladim pri prvi zaposlitvi 1 2 3 

Privabljanje študentov in mladih k vključevanju v 

sindikalne organizacije 

1 2 3 

Sindikalno nudenje pripravništva ali študentskega dela 1 2 3 

Sindikalno pogajanje z delodajalci glede zagotavljanja 

varnosti ljudi v času brezposelnosti 

1 2 3 

Nudenje varstva otrok članom sindikata v 

dopoldanskem času 

1 2 3 

Nudenje rekreacije sindikalnim članom med delovnim 

časom in po njem oz. ob koncu tedna 

1 2 3 

Vključevanje oseb k sindikalnim organizacijam, ki so 

zaposleni preko kadrovskih agencij 

1 2 3 

Nudenje pomoči visoko izobraženim strokovnjakom pri 

zaposlitvi v Sloveniji (s tem preprečimo »beg 

možganov«) 

 

1 

 

2 

 

3 

Vključevanje delavskih predstavnikov v odločitve 

podjetij, ki so bolj strateške narave (npr. razvoj nove 

tehnologije) 

 

1 

 

2 

 

3 

Voditi bolj konstruktiven dialog sindikatov v odnosu z 

delodajalci ter upoštevanje gospodarsko finančnih 

razmer v državi 

 

1 

 

2 

 

3 

Pogostejša menjava vodstva v slovenskih sindikatih, ker 

ni svežih idej in zamisli 

 

1 

 

2 

 

3 

Povezovanje sindikalnih organizacij med seboj in 

zavzemanje za enake pravice 

 

1 

 

2 

 

3 

Modernizacija sindikatov na splošno 1 2 3 


