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Povzetek 
 

Kolektivna delavska predstavništva v slovenski pravni ureditvi igrajo pomembno vlogo na 

področju zastopanja interesov delavcev, predvsem z ustvarjanjem socialnega dialoga med 

njimi, predstavniki delodajalcev in tudi državo. Magistrska naloga vsebuje zgodovinski pregled 

razvoja kolektivnih delavskih predstavništev, vzrok za pojav potrebe po njih, pravne vire, ki so 

urejali in sedaj urejajo to področje ter vlogo kolektivnih delavskih predstavništev v slovenskem 

prostoru.  

Podrobneje je predstavljena pravna ureditev sindikatov in svetov delavcev, kot kolektivni obliki 

delavskih predstavništev v Republiki Sloveniji, njune temeljne značilnosti, podobnosti in razlike. 

Kritično podajam tudi vzporedno  delovanje obeh vrst kolektivnih delavskih predstavništev in 

njuno vlogo v današnjem času, ob vpogledu v statistične podatke in ob primerjalno pravni 

ureditvi. Podrobneje sem predstavila danski model kolektivnih delavskih predstavništev, ki ga 

veliko teoretikov daje za vzgled drugim državam. 

V magistrski nalogi podajam tudi konkretni primer dobre prakse sodelovanja med kolektivnimi 

delavskimi predstavništvi ter delodajalcem, pri čemer gre za gospodarsko družbo, ki posluje v 

Republiki Sloveniji preko hčerinske družbe ter konkretne primere iz sodne prakse kolektivnih 

delovnih sporov pri posameznih obravnavanih institutih. 

 

Ključne besede: 
sindikat, svet delavcev, dualni sistem, pristojnosti sindikata, pristojnosti sveta delavcev, 

kolektivna delavska predstavništva, socialni dialog 
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Summary 
 
Collective workers’ representations play an important role in the field of representing workers’ 

interests within the Slovenian legal system, particularly by ensuring social dialogue between 

the workers, the employer representatives and the state. This master's thesis contains a 

historical overview of the development of collective workers’ representations, the reason for 

their occurrence, legal sources which have regulated and currently regulate this field and the 

role of collective workers’ representation in Slovenia. 

 

A detailed insight into the legislation governing trade unions and works councils as forms of 

collective workers’ representatives in the Republic of Slovenia is provided, as well as their 

fundamental characteristics, similarities and differences. On the basis of statistical data and 

comparative legal jurisdiction, the master’s thesis develops a critical perspective of the parallel 

operation of both types of collective workers’ representations and their current role. A 

detailed model of the Danish collective workers’ representation is presented, as this model is 

frequently set as an example for other countries.  

 

This master’s thesis also presents a concrete example of good practice of cooperation between 

the collective workers’ representation and an employer in a company that operates in the 

Republic of Slovenia through its subsidiary, as well as concrete examples from legal cases of 

collective labor disputes in individual institutes. 

 

Keywords: 
trade union, works council, dual system, union jurisdiction, works council jurisdiction, 

collective workers’ representation, social dialogue  
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Uvod 
 

V magistrski nalogi »Kolektivna delavska predstavništva v Republiki Sloveniji« predstavljam 

celoten koncept ureditve kolektivnega delavskega predstavništva v našem pravnem sistemu. 

Predstavila bom dvotirnost delavskega predstavništva, in sicer tako, da se bom omejila na 

sindikate ter na svete delavcev. Pri tem želim najprej predstaviti njun razvoj in zgodovinski 

pregled, vire, ki predstavljajo pravno podlago za njuno ustanovitev, pri čemer bom zaradi 

soodvisnosti podala tudi mednarodni in regionalni okvir. Poudarek magistrske naloge je na 

vzporednosti delovanja sindikatov in svetov delavcev ter pri njuni vlogi na področju 

uresničevanju pravic delavcev. 

Predmet magistrske naloge ne zajema finančne participacije delavcev, prav tako je izvzeta 

tematika evropskih svetov delavcev.  

Cilj magistrske naloge je ugotoviti vlogo kolektivnih delavskih predstavništev na splošno, z 

vpogledom v njihov razvoj. Pri tem je jasno, da je delovanje odvisno tudi od raznih zunanjih 

dejavnikov. Tako so tudi danes kolektivna delavska predstavništva na preizkušnji zaradi 

gospodarske in finančne krize. Postavlja se vprašanje kakšno naj bo njihovo delovanje, da bo 

le-to čim bolj konstruktivno. Ugotoviti je potrebno tudi, kako delavci ocenjujejo njihovo 

delovanje in ali menijo, da so njihovi interesi res zastopani. To se da deloma ugotoviti tudi na 

podlagi vpogleda v statistične podatke. 

Potreba po vzpostavitvi kolektivnega delavskega predstavništva se je pojavila z razvojem 

industrializacije. Kolektivna delavska predstavništva namreč ščitijo delavce kot šibkejšo stranko 

znotraj delovnega razmerja.  

Da je potrebno zaščititi položaj delavca kot šibkejše stranke izhaja že iz številnih mednarodnih 

kot tudi regionalnih aktov, katere je pri sprejemanju nacionalne zakonodaje potrebno 

upoštevati, sploh če so za Republiko Slovenijo veljavne oziroma je sama podpisnica le-teh. 

Sama vloga kolektivnih delavskih predstavništev ter ocenjevanje njihovega dela prihaja do 

izraza predvsem v obdobju gospodarskih kriz. Delovanje kolektivnih delavskih predstavništev, 

njihov pristop in moč sta odvisna od številnih zunanjih dejavnikov. Pri tem so nedolgo nazaj bili 

soočeni s procesom globalizacije, v zadnjih letih, to je od leta 2008 dalje, pa predvsem z 

zlomom različnih finančnih institucij, kar vse je bistveno vplivalo na področje delovanja 

gospodarskih subjektov, na obseg pravic delavcev, politiko zaposlovanja. Dogovarjanja in 

pogajanja med kolektivnimi delavskimi predstavništvi in združenji delodajalcev pa so se otežila, 

zaostrila. Pojavi se vprašanje kako naj delujejo kolektivna delavska predstavništva v takšnih 

situacijah, predvsem kako naj delujejo sindikati na vseh ravneh, saj imajo ti možnost uporabe 

skrajnega sredstva za doseganje svojih ciljev, stavke, ki pa ima za obe strani daljnosežne 

posledice, prav tako pa imajo le-ti možnost sklepati kolektivne pogodbe. Ali je vztrajanje na 

strogih stališčih pogajalskih strani v kolektivnih pogajanjih smotrno za delavce? Do kolikšne 

mere se naj hkrati upošteva položaj delodajalcev v katerem so se znašli in v kolikšni meri 
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zanemariti vzroke, ki so privedli do kriz, za katere delavci navadno ne odgovarjajo in nanje tudi 

nimajo vpliva.  

 

Delavci kot šibkejša stranka v delovnem razmerju si tako krepijo položaj na način zastopanja 

preko kolektivnih delavskih predstavništev. To je bil tudi razlog za razvoj sindikatov ter kasneje 

še svetov delavcev. Vsekakor pa se vloga in način delovanja kolektivnih delavskih 

predstavništev tekom različnih obdobij spreminjata. Pri tem se kot bistveno vprašanje pojavlja, 

kako naj bodo pri uresničevanju svoje naloge kolektivna delavska predstavništva čim bolj 

konstruktivna, saj lahko le s takim pristopom delujejo v korist  delavcev.  

Vprašanje je tudi kaj je bil glavni razlog za sprejem Zakona o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju, 1 saj od takrat dalje govorimo o dvotirnem kolektivnem delavskem predstavništvu 

in kako je ta zakon zaživel v praksi ter ali se je posledično članstvo v sindikatih spremenilo. 

Posledično je zanimivo, ali se je položaj delavcev s tem utrdil.  

Za izdelavo magistrske naloge sem se posluževala študija različne obstoječe domače in tuje 

literature, člankov, mednarodnih dokumentov ter nekdaj veljavne in pozitivne zakonodaje. 

                                                           
1
 Ur. l. RS, št. 42/1993, št. 61/2000 Odl.US: U-I-302/97, 56/2001, 26/2007, 42/2007-UPB1, 23/2009 

Odl.US: U-I-268/06-35 - v nadaljevanju ZSDU. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200061&stevilka=2762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200156&stevilka=2956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200726&stevilka=1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200742&stevilka=2286
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200923&stevilka=948
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1. Kolektivna delavska predstavništva v Republiki Sloveniji 
 

V Republiki Sloveniji sta uveljavljeni dve obliki delavskih predstavništev, voljena predstavništva 

ter sindikat. Zametki prvih sindikatov na območju današnje Republike Slovenije segajo v konec 

19. stoletja, medtem ko so voljena delavska predstavništva mlajša. V Republiki Sloveniji so se 

uveljavila leta 1993 s sprejemom ZSDU. Na podlagi slednjega lahko uresničujejo pravice delavci 

posamezno ali kolektivno, to je preko sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, zbora 

delavcev ali predstavnikov delavcev v organih družbe (preko nadzornega sveta, delavskega 

direktorja, člana uprave).  

Sindikati in voljena kolektivna delavska predstavništva, sveti delavcev, si prizadevajo za 

uveljavitev interesov delavcev. Sindikati predstavljajo organizacijo civilne družbe, pravica 

združevanja vanje pa je »naravna pravica«, ki se je izoblikovala skozi desetletja razvoja 

delavskega gibanja in je s pravnim redom le ugotovljena in zavarovana. Sindikat je samostojna 

in trajna interesna organizacija zaposlenih, ki združuje delavce na podlagi prostovoljnega 

včlanjenja, svobode sindikalnega organiziranja in kolektivnega pogajanja. Njegova temeljna 

naloga je zaščita ter izboljšanje gospodarskih, socialnih, izobraževalnih in kulturnih interesov 

članov. Najbolj značilna in tradicionalna metoda delovanja sindikatov kot organizacije je 

izvajanje pritiska na delodajalca (kar prihaja precej do izraza v današnjem času, ko govorimo o 

finančni in gospodarski krizi, prav tako o krizi vrednot, pri čemer se poslužujejo najskrajnejšega 

ukrepa, ki ga imajo na voljo, stavke) in v sodobnih razmerah predstavlja legitimno doseganje 

konsenza med delodajalci in delavci po kriterijih in dejavnikih delitve ustvarjene nove vrednosti 

v proizvodnih procesih. V nasprotju s temeljnimi značilnostmi, ki opredeljujejo sindikate pa 

pravico zaposlenih, da izvolijo svoje organe, svet delavcev, določa zakon, ki s tem ustvarja 

legitimno pravico, da se vzpostavi socialni dialog med zaposlenimi in delodajalcem v 

organizaciji. Izvzeta so le tista vprašanja, ki so zaradi varstva sindikatov pridržana izključno njim 

ter tista, ki so dodeljena v pristojnost izključno organom upravljanja organizacije zaradi jasnosti 

opredelitve njihove obveznosti in odgovornosti. 2 Obe obliki kolektivnega delavskega 

predstavništva si prizadevata uresničiti isti cilj, vendar na različne načine. Pri tem gre poudariti 

še to, da sindikati delujejo na več ravneh – v podjetju, na ravni posamezne panoge ali poklica 

ter na ravni države, medtem ko svet delavcev deluje le na ravni delodajalca.  

                                                           
2
 Povzeto po: Vodovnik Z., Delavska predstavništva in nova delovnopravna zakonodaja, Industrijska 

demokracija, št. 3, letnik 2002, ŠCID Kranj 2002. 



6 
 

 

1.1 Sindikati  
 

1.1.2 Razvoj sindikatov 

 

Slovenski sindikati so se kot del avstrijskih sindikatov pojavili konec 19. stoletja. Sprva so 

delovali kot izobraževalne organizacije in organizacije za samopomoč. Postopno so se razvili v 

organizacije, ki se borijo za pravice delavcev.  

Na območju Slovenije, je bila sindikalna svoboda priznana z zakonom o koalicijski svobodi leta 

1870, to je v okviru Avstro - Ogrske monarhije. 3 Sindikalizem se je pričel razvijati zaradi 

nasprotij med interesi delavcev in delodajalcev, ki so se nanašali na vzpostavitev ravnovesja 

med ekonomsko močjo delodajalcev, ki so jo imeli na podlagi lastnine ter organizacijo in 

številčno močjo delavstva. Sindikati so predstavljali po značaju in izvoru razredne in politične 

organizacije, ki so predstavljale neločljiv in pomemben del delavskega gibanja. Delavsko 

gibanje se je na slovenskem območju pričelo razvijati istočasno kot v Avstriji in je pred 1. 

svetovno vojno postalo del avstrijskega sindikalnega gibanja.  

Sindikalno gibanje je doprineslo veliko separatnih izboljšav mezdnih in delovnih pogojev. Še 

posebej pomembne so tri velike pridobitve sindikalnega gibanja v času pred drugo svetovno 

vojno, in sicer: uveljavitev kolektivnih pogodb kot mehanizmov za urejanje mezdnih in delovnih  

pogojev, 4 ustanovitev delavske zbornice in drugih ustanov delavske zaščite (inšpekcije dela, 

bolniške blagajne in različne druge socialne ustanove) in uvedba institucije delavskih zaupnikov 

v podjetjih. 5 

Sindikalno gibanje se je nadalje razvijalo v obdobju med obema svetovnima vojnama, najprej v 

državi SHS, nato v Kraljevini Jugoslaviji,  z vzponi in padci, v smislu številčnosti članov sindikatov 

ter doseženih uspehov, ki so se nanašali na izboljševanje plačnih in delovnih pogojev. 

                                                           
3
 »Medtem ko si je v industrijsko razvitih državah delavstvo že v 18. stoletju izbojevalo pravico, da se, 

organizirano v sindikate oziroma strokovne organizacije, bojuje za izboljšanje svojih socialno ekonomskih 
razmer, so avstrijske oblasti šele leta 1867 dovolile ustanavljanje delavskih izobraževalnih društev ter 
nato po velikih delavskih demonstracijah spomladi 1870 ukinile prepoved ustanavljanja delavskih 
strokovnih organizacij… S pomočjo izobraževalnih društev, ustanovljenih v letih 1868 in 1871 v Mariboru, 
Trstu in Ljubljani, so zlasti obrtniški pomočniki začeli z mezdnimi gibanji, med katerimi so se nekatera 
zaostrila v prve stavke (leta 1869 je v Trstu stavkalo obrtniško delavstvo in delavstvo petih tržaških 
podjetij, krojaški pomočniki v Mariboru so stavkali aprila 1870, v Ljubljani pa marca 1871 itd.). Po teh 
borbenih ekonomskih akcijah si je obrtniško delavstvo ustanovilo leta 1872 v Ljubljani, Mariboru in 
drugod prva strokovna društva, torej organizacije, ki so si postavile za temeljno nalogo akcije za 
izboljšanje socialno ekonomskega položaja delavcev«. (Gostiša M., Doktorska disertacija: Delavska 
predstavništva v sistemu industrijske demokracije v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 
vede, Ljubljana 2004, str. 34) 
4
 Konec 19. stoletja so bile na našem območju sklenjene prve kolektivne pogodbe, ki so predstavljale 

pomemben kolektivni dogovor med delavci in delodajalci. Tudi v Jugoslaviji, so neposredno po 1. 
svetovni vojni nastali predpisi, ki zadevajo sklepanje in uveljavljanje kolektivnih pogodb. 
5
 Vir: Gostiša, 2004, str. 35. 
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Slovensko sindikalno gibanje je bilo vselej razcepljeno na različne tokove zaradi političnih 

usmeritev strank, in sicer na socialdemokratsko, krščanskosocialno in liberalno. 6  

Po 2. svetovni vojni so bili ustanovljeni Enotni sindikati delavcev in nameščencev Jugoslavije, ki 

so predstavljali družbenopolitično organizacijo. Na ustanovni seji so odločili o prenehanju 

nadaljnjega sklepanja kolektivnih pogodb. Pokrajinska delavska zveza je bila razpuščena, njene 

pristojnosti so bile prenesene na Enotne sindikate delavcev in nameščencev Jugoslavije. 7 

Do leta 1988 je obstajala samo ena sindikalna organizacija, potem so se začele pojavljati prve 

spremembe v sindikalnem gibanju. V tradicionalnem smislu se je formalno začel razvoj 

sindikatov ter industrijskih odnosov leta 1989 z uvedbo pogodbenih delovnih odnosov. V 

konfliktih z delodajalci so sindikati uporabljali delovno silo, ki so jo delodajalcu odtegovali za 

stavko in mu tako povzročali škodo. V proces uravnavanja odnosov med delom in kapitalom je 

posegala tudi država in skušala s tem doseči neko vrsto socialno pravičnost. Skupna točka med 

delom in kapitalom je bila in je tudi danes uspešnost podjetja, saj lahko od tega obe strani 

dobita več, to je večji dobiček ter zato višje plače. Od leta 1990 dalje govorimo o sindikalnem 

pluralizmu. Ravno zaradi politične orientiranosti sindikatov je v začetku devetdesetih let med 

sindikati prišlo do konkurence, ki je povzročila začasno neučinkovitost sindikatov v 

dogovarjanju z delodajalci o pravicah zaposlenih. Kasneje je med sindikati znova prišlo do 

povezovanja. Zaradi naraščajoče brezposelnosti in posledično večje socialne stiske v 

devetdesetih letih, se je pojavil proces desindikalizacije zaposlenih. Z začetkom gospodarske 

rasti v državi se je ta proces ustavil. Desindikalizacija se je pojavila tudi kot posledica 

komunizma, saj so v tem obdobju sindikati predstavljali organizacijo, ki je zastopala vse 

socialne kategorije in ne samo delavcev, zato je v začetku 90 let sledil padec članstva v 

sindikatih. Iz sindikatov so se izpisovali tisti, ki jih je tranzicija najbolj prizadela in v sindikatih 

niso videli rešitve. Šlo je za manj izobražene, slabše plačane delavce. Prav tako pa se je 

zmanjševal delež zaposlenih članov sindikata z višjo stopnjo izobrazbe, saj so v tržnih 

ekonomijah le ti slabše organizirani v sindikate, ker si poiščejo druge načine za zaščito svojih 

interesov. Jedro sindikatov so tako postali zaposleni s poklicno izobrazbo. 8  

V letu 1990 se je začelo razvijati tudi tripartitno socialno partnerstvo. Cilj slednjega je bil doseči 

opredelitve glavne politike na evropsko-socialnem področju, kar naj bi zagotovilo uravnotežen 

prenos bremen na prehodu v ekonomsko socialno državo.  

Evropska komisija je pričela uporabljati in spodbujati socialni dialog kot praktično - političen 

koncept že v 2. polovici 80. let prejšnjega stoletja, to je v obdobju, ko se je oblikoval enotni 

evropski trg. Socialni dialog je bil namenjen ravno temu, da bi nevtraliziral nezaželene in 

dezintegrativne učinke evropske tržne integracije. Sam koncept izvira iz povojne tradicije 

oblikovanja ekonomskih in socialnih politik (praksa novega korporativizma), po oblikovanju 

evropske monetarne unije pa je bil temeljni element socialnega dialoga socialni pakt 

(sporazum).  

                                                           
6
 Vir: Gostiša, 2004, str. 35. 

7
 Povzeto po: Gostiša, 2004, str. 55. 

8
 Glej: Marolt G., Diplomsko delo: Primerjava modela industrijskih odnosov v Sloveniji in na Danskem, 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2005, str. 15. 
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Po mnenju dr. Miroslava Stanojevića se je gospodarska rast v RS sprožila že po letu 1992, temu 

je ustrezala tudi rast moči sindikatov, standardi socialne in politične vzdržnosti slovenskega 

tranzicijskega demokratičnega kapitalizma pa so bili visoki. Tako se je po njegovem mnenju 

sredi 90. let znašel sistem v okviru evropske monetarne unije, posledično pa so se začeli 

pojavljati socialni pakti o politikah plač. Slovenska podjetja so po njegovem ohranjala 

konkurenčnost s pomočjo instrumentalnih paktov, tehnološke osnove, strukture zaposlenih in 

s 10 letnim sistematičnim stopnjevanjem delovnih obremenitev zaposlenih. Takšen način je že 

od začetka povzročal notranjo erozijo sistema, ki je po približno 10 letih dosegel notranjo 

zgodovinsko izčrpanost sistema. Zaradi tega je začelo prihajati do medgeneracijskih razcepov, 

interesne fragmentacije, erozije intermediarnih organizacij in do odprtega družbenega 

konflikta. Slovenija je bila izčrpana v trenutku vključitve v EU, ki je predstavljal za nas trdo 

nadnacionalno regulacijo, tudi zaradi monetarne politike. Ta sprememba je Slovenijo potisnila 

v še ostrejše konkurenčne pritiske, dodatno jo je oslabil še privatizacijski val ter gospodarska in 

finančna kriza. 9 

Sindikati so bili v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo ZSDU (do leta 1993) v gospodarskih 

družbah edini in so imeli pri zastopanju interesov delavcev na tej ravni monopolni položaj. Na 

področju soupravljanja pravic niso imeli. Način zastopanja delavcev prek sindikatov sta urejala 

Zvezni zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja 10 iz leta 1989 ter Zakon o delovnih 

razmerjih 11 na republiški ravni iz leta 1991. Glede na navedena zakona so sindikati nastopali v 

vlogo zastopnikov interesov vseh delavcev kolektiva, tako članov kot nečlanov sindikata, saj sta 

zakona izhajala iz monopolne organiziranosti sindikata (na primer določbe: 2. odstavek 62. 

člena, 2. odstavek 63. člena, 1. odstavek 79. člena in 2. odstavek 82. člena ZTPDR, 1. odstavek 

104. člena in 3. odstavek 112. člena ZDR). Leta 1993 je bil sprejet Zakon o reprezentativnosti 

sindikatov, 12 ki je uredil pluralistični sistem organiziranosti sindikatov. 13 Zaradi sindikalnega 

monizma je sindikat imel splošno zastopniški status, to je do sprejema Zakona o 

reprezentativnosti sindikatov, leta 1993. Zato se do leta 1993 niti v teoriji niti v praksi 

vprašanje legitimnosti sindikatov kot splošnih zastopnikov interesov vseh delavcev (torej tudi 

nečlanov) znotraj posameznih organizacij, oziroma vprašanje t. i. splošno zastopniške 

legitimitete sindikatov. Dokler sindikati kot splošna delavska predstavništva sistemsko sploh 

niso imeli nobene alternative to vprašanje ni bilo relevantno. 14 Ker so obstajali samo sindikati 

je bila včlanjenost vanje visoka. Glede na raziskavo Stanojevića iz leta 2000, je v zadnjem letu 

pred sprejemom ZSDU bila povprečna včlanjenost v sindikate okoli 60 % oziroma preko 80 % v 

gospodarskih organizacijah, ki bi lahko ustanovile svete delavcev. Priložnostna raziskava, ki je 

bila opravljena oktobra 2003 med udeleženci posveta Združenja svetov delavcev slovenskih 

podjetij je pokazala 70,4 % povprečno stopnjo včlanjenosti v sindikate oziroma 67,52 % 

povprečno stopnjo sindikaliziranosti med predsedniki sindikatov v okviru Sveta gorenjskih 

                                                           
9
 http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf  (str. 4 – 9), dostop dne 19. 12. 2012. 

10
 Ur.l. SFRJ, št. 60/1989, Ur. l. SFRJ, št. 42/1990, RS, št. 4/1991, 12/1999 Odl.US:U-I-81/97, 97/2001-

ZSDP, 42/2002-ZDR, 43/2006-ZKolP –v nadaljevanju ZTPDR. 
11

 Ur. l. RS, št. 14/1990, Ur. l. RS, št. 5/1991 – v nadaljevanju ZDR. 
12

 Ur. l. RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993. 
13

 Vir: Gostiša, 2004, str. 56 in 57. 
14

 Povzeto po: Gostiša, 2004, str. 52. 

http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199313#%21/Uradni-list-RS-st-13-1993-z-dne-12-3-1993
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sindikatov, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije.  15 Vprašanje splošno zastopniške legitimitete 

sindikatov je danes v praksi že preseženo.  

Padec povprečne stopnje sindikaliziranosti delavcev v Sloveniji pod 50 %, se je, kot kažejo 

raziskave (Stanojević, 2000: 89), zgodil že leta 1995 (48,8 %) in je vsekakor predstavljala 

bistveno spremembo relevantnih objektivnih okoliščin oziroma razmer v primerjavi s tistimi, ki 

so vladale v času nastajanja ZSDU med leti 1991 in 1993 (sindikalni monizem, splošno 

zastopniška legitimiteta sindikatov; o.p. avtorice). 16  

V zadnjih desetih letih so sindikati v Republiki Sloveniji izgubili veliko članov. V začetku 

devetdesetih prejšnjega stoletja je bilo včlanjenih v sindikate 60 % delavcev, sredi devetdesetih 

je včlanjenost upadla na 40 % in takšna ostala do vstopa v EU. Od takrat naprej pa stopnja 

sindikaliziranosti upada in znaša od vstopa v EU dalje 26,6 %. 17  

1.1.2 Klasifikacija sindikatov 

 

Glede na značilnost organiziranja ločimo strokovne, panožne ali proizvodne, splošne ali 

generalne ter profesionalne sindikate, ki so lahko odprtega ali zaprtega tipa. 18  

Strokovni sindikat organizira določene skupine kvalificiranih in visoko kvalificiranih delavcev 

določene stroke ali poklica, pri čemer ni pomembno v kateri panogi je delavec zaposlen. 

Panožni (proizvodni) povezuje delavce, ki so zaposleni v določeni industrijski veji, pri čemer ni 

pomembna stroka, kvalifikacija ali poklic. Splošni (generalni) povezuje delavce, ki so običajno 

polkvalificirani ali nekvalificirani, ne glede na stroko, poklic, zaposlitev ter kvalifikacije. 

Profesionalni sindikat pa povezuje umske delavce, uslužbence, tehnike in druge visoko 

kvalificirane delavce v javnih in zasebnih dejavnostih (npr. Sindikat vzgoje in izobraževanja - 

SVIZ in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije – FIDES). 19 

Sindikate razlikujemo tudi na sindikate v javnem in zasebnem sektorju, katerih cilj je sprejem 

najbolj ugodne zakonodaje za njih, in sicer z lobiranjem pri zakonodajni oblasti – Državnemu 

zboru.  

Različne vrste sindikatov pogojujejo različno strukturo članstva, različne velikosti in cilje 

delovanja. Vsekakor niso homogene tvorbe, saj imajo različne cilje, za dosego katerih 

uporabljajo različne poti in načine za uveljavljanje svojega vpliva na trgu dela. Hkrati so odraz 

razmer in sindikalne tradicije v posamezni deželi, odnosa sindikata do države in političnih 

strank in tudi ravni ekonomske in socialne razvitosti posamezne dežele. 20 

                                                           
15

 Povzeto po: Gostiša, 2004, str. 57.  
16

 Vir: Gostiša, 2004, str. 91. 
17

 Vir:  http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf (str. 22), dostop dne 19. 12. 2012. 
18

 Glej: Turner Herbert A., Trade Union Growth, Structure and Policy, a Comparative Study of Cotton 
Unions, George Allen and Unwin, London 1962, str. 137. 
19

 Povzeto po: Marković B., Politika dohodaka i sindikati, Beograd: Institut za međunarodni radnički 
pokret, 1972, str. 77 – 78.  
20

 Vir: Kumar M., Diplomsko delo: Sindikati v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 
Ljubljana 2007, str. 26 in 27 ter Vončina N., Diplomsko delo: Posebnosti računovodstva sindikatov, 
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Ljubljana 2005, str. 19 in 20. 

http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf
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1.2   Svet delavcev 
 

1.2.1 Razvoj sveta delavcev 

 

Že pred 2. svetovno vojno so poznali institucijo delavskih zaupnikov. Delavski zaupniki so imeli 

podobno vlogo kot današnji delavski zaupniki ter sveti delavcev po ZSDU. Bistvena razlika je 

bila v omejenih pristojnostih pri uresničevanju vpliva na poslovno odločanje.  21  Pomena in 

vloge delavskega zaupnika so se zavedali tako delavci kot delodajalci. Takratna vloga delavskih 

zaupnikov je bila izključno in izrecno posredniško pomirjevalnega značaja. Za delavce so lahko 

storili veliko dobrega, kar se je nanašalo na materialni položaj, za urejanje odnosov z 

delodajalcem ter za napredek in razvoj delavskega gibanja nasploh. V primeru, da v družbah ni 

bilo močnih delavskih strokovnih organizacij, so bili delavski zaupniki edini predstavniki 

delavcev. Leta 1937 je bilo v Sloveniji nekaj nad 1200 izvoljenih delavskih zaupnikov, leta 1939 

se je njihovo število povečalo, saj so delavske zaupnike volili tudi v obratih z do 10 zaposlenih. 
22  Velik pomen so jim pripisovale tudi ostale delavske institucije, med drugimi tudi sindikati. 

Med 2. svetovno vojno delavski zaupniki niso delovali. Prve in edine volitve delavskih 

zaupnikov (do leta 1993) po osvoboditvi so bile od 15. januarja do 15. februarja 1946, vendar 

pa je že s sprejetjem novega zakona o inšpekciji dela, decembra 1946, zakon o delavskih 

zaupnikov prenehal veljati. 23
 

Glede na dejstvo, da so se v Republiki Sloveniji sveti delavcev pričeli uvajati leta 1993, s 

sprejemom ZSDU, medtem, ko so sindikati imeli za sabo že dolgo zgodovino, je jasno da so se 

sveti delavcev razvijali poleg že obstoječe sindikalne organiziranosti. 

Po sprejetju ZSDU so bili sveti delavcev ustanovljenih skoraj da v vseh večjih in srednjih 

podjetjih, prav tako pa jih je bilo nekaj ustanovljenih v manjših družbah, kjer so bili pogoji za 

to. Leta 2010 je bilo stanje slabše, in sicer zaradi veliko stečajev, statusnih sprememb, 

prevzemov, v nekaterih družbah pa po poteku mandata niso izvolili novih svetov delavcev, 

vendar naj bi v 2/3 podjetij le-ti še naprej uspešno delovali. ZSDU je torej zakon, ki omogoča 

(fakultativnost), da se sveti delavcev ustanovijo, kar je odvisno od zaposlenih. V primeru 

ustanovitve sveta delavcev zakon napotuje na dva akta, ki ga delavci sprejmejo, to sta 

poslovnik ter dogovor ali pogodba s katero se natančneje uredi uresničevanje pravic iz zakona 

(če do tega ne pride se lahko zakon uporablja neposredno). 24 

                                                           
21

 Vir: Gostiša, 2004, str. 50. 
22

 Povzeto po: Gostiša, 2004, str. 54. 
23

 Glej: Gostiša, 2004, str. 50. 
24

 Vir: Gostiša, 2004, str. 58-101. 
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2. Pravna ureditev kolektivnih delavskih predstavništev  
 

Pri pravni ureditvi kolektivnih predstavništev je potrebno tematiko razdeliti na tri nivoje, in 

sicer na mednarodni, evropski ter nacionalni, ki pa so glede na proces globalizacije ter 

soodvisnosti med sabo tudi zaradi včlanitve v različne mednarodne in evropske organizacije 

povezani in soodvisni med sabo. Navedeno pomeni, da v primeru, če je Slovenija podpisnica 

kakšne mednarodne pogodbe, ali članica mednarodne oziroma evropske organizacije, se je 

dolžna držati podpisanih določb in jih na nacionalni ravni upoštevati oziroma lahko razmerja 

skladno s svojo zavezo na nacionalni ravni uredi še ugodneje.  

Pravne vire, ki urejajo obravnavano tematiko delimo na mednarodne in interne oziroma 

nacionalne vire. Pravni viri predstavljajo obvezne in vnaprej določene oblike, v katerih 

nastajajo pravna pravila, ki so splošna in abstraktna ali pa kot takšna učinkujejo. 25  

Mednarodni viri se delijo na univerzalne (deklaracije in pakte OZN, konvencije in priporočila 

MOD, konvencije drugih asociacij), regionalne (akti Sveta Evrope, npr. Evropska socialna listina, 

Evropski kodeks socialne varnosti, Evropska konvencija o socialni varnosti ter akte Evropske 

unije (razne uredbe in direktive, Listina o temeljnih pravicah EU)), multilateralne (sprejme jih 

več držav, pri čemer ni nujno, da so med sabo regionalno povezane; pogosto pogodbe, ki 

urejajo mednarodni transport, tudi za delovnopravne norme, delovni čas zaposlenih v takem 

transportu…) ter bilateralne ali dvostranske (npr. postopek upokojevanja, če je le-ta v dveh 

državah različen).  

Glede na pravno naravo se mednarodni akti delijo na deklaracije, ki splošno zavezujejo (npr. 

Splošna deklaracija človekovih pravic OZN), konvencije (MOD), pakti (Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah) ter listine, ki imajo določene pravne posledice. In 

sicer vsaka država, ki jih sprejme oziroma podpiše, se zaveže, da bo pristojnim mednarodnim 

organom poročala, kako določene pravice iz mednarodnega akta na svojem teritoriju 

uresničuje. Mednarodne organizacije so pooblaščene, da po strokovnih izvedenskih in 

političnih organih nadzorujejo, če države spoštujejo sprejete obveznosti. Če ugotovijo kršitev 

se državam kršiteljicam praviloma predlaga odprava kršitev, v najtežjih primerih kršitev pa se 

obvesti najvišji organ mednarodne organizacije, ki lahko v izjemnih primerih uporabi tudi 

določene sankcije. 26
 

Nacionalni viri pa se delijo na vire državnega oziroma heteronomnega prava, kamor spadajo 

določila ustave, zakonov, podzakonskih aktov in izvršilnih predpisov (zanje je značilno, da jih 

ustvarja tuja volja) ter vire avtonomnega prava, kamor spadajo npr. kolektivne pogodbe, 

pravila, statuti, splošni akti delodajalca, participativni dogovor po 5. členu ZSDU (izvirajo iz 

lastne volje posameznih nosilcev pravic). 27 

                                                           
25

 Vir: Pavčnik M., Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, str. 
184. 
26

 Povzeto po: Novak M., Cvetko A., Socialna varnost, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 
2005, str. 41-50. 
27

 Vir: Novak, Cvetko, 2005, str. 51-53. 
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2.1  Mednarodni viri 
 

2.1.1 Mednarodni univerzalni viri 

 

2.1.1.1 Organizacija združenih narodov 

Združeni narodi (OZN ali ZN) so mednarodna organizacija, ki je nastala po drugi svetovni vojni, 

z namenom združitve človeštva pod svojo zastavo. Njene članice so skoraj vse države sveta 

(193). Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San Franciscu (ZDA) z ratifikacijo ustanovne 

listine, ki je bila sprejeta 26. junija 1945. Med ustanovnimi članicami pa je bila tudi 

Demokratična federativna Jugoslavija. Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992.  

Splošna deklaracija o človekovih pravicah  

Sprejeta in razglašena je bila s strani Generalne skupščine Združenih narodov 10. decembra 

1948 z resolucijo št. 217 A (III) in zajema vse človekove, politične, državljanske, ekonomske, 

socialne in kulturne pravice. 4. odstavek 23. člena določa, da ima vsakdo pravico sodelovati pri 

ustanavljanju sindikata ali pridružiti se sindikatu za zavarovanje svojih interesov. Osnovno 

izhodišče za navedeno predstavlja določba 20. člena, ki določa, da ima vsakdo pravico do 

svobodnega in mirnega zbiranja in združevanja ter da se nikogar ne sme prisiliti k članstvu v 

katerokoli društvo.  

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 28 

Mednarodni pakt je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z 

resolucijo št. 2200 A (XXI). Veljati je začel 23. marca 1976 v skladu s 49. členom. Pravico do 

združevanja določa prvi odstavek 22. člena, in sicer enako kot Splošna deklaracija, to je, da ima 

vsakdo pravico do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico ustanavljati sindikate 

in se jim pridružiti za zavarovanje svojih interesov. Drugi ter tretji odstavek tega člena pa 

določata možnost omejitve te pravice. 29 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 30 

Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 

A (XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976 v skladu s 27. členom. V 8. členu je določeno, da se 

države pogodbenice tega Pakta zavezujejo, da bodo zagotovile pravico do ustanavljanja 

sindikatov, včlanjevanja vanje in sindikalno svobodo, prav tako ureja razmerje do uporabe 

Konvencije MOD št. 87.  

Pakt izrecno priznava pravico do stavke, ki v predhodno obravnavanih aktih OZN ni določena, 

skupno pa z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah določa omejitve 

izvajanja pravice do združevanja ter razmerje med Paktom in Konvencijo MOD št. 87.  

                                                           
28

 Ur. l. RS, št. 35/92, Mednarodne pogodbe, št. 9/92. 
29

 Omejitve mora določati zakon in so potrebne z namenom nacionalne in javne varnosti, javnega reda, 
varstva javnega zdravja ali morale ali pravic in svoboščin drugih. Prav tako ureja razmerje do Konvencije 
MOD št. 87. 
30

 Ur. l. RS, št. 35/92, Mednarodne pogodbe, št. 9/92. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEave_sveta
http://sl.wikipedia.org/wiki/26._oktober
http://sl.wikipedia.org/wiki/1945
http://sl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
http://sl.wikipedia.org/wiki/Demokrati%C4%8Dna_federativna_Jugoslavija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/22._maj
http://sl.wikipedia.org/wiki/1992
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Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije 

Sprejeta je bila na Generalni skupščini Združenih narodov 21. decembra 1965. 31 Na podlagi 2. 

člena te Konvencije je določeno v 5. členu, da se države pogodbenice zavežejo odpraviti vse 

oblike rasne diskriminacije tudi na področju gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic, zlasti 

pri ustanavljanju sindikatov in pravici pridružiti se mu.  

 

2.1.1.2 Mednarodna organizacija dela  

MOD- International labour organization, je bila ustanovljena leta 1919 z mirovno pogodbo 

podpisano v Versaillesu po 1. svetovni vojni. Gre za specializirano agencijo Organizacije 

združenih narodov (OZN). Glavna ideja za ustanovitev je bila preprečitev mednarodne 

konkurence na račun pravic delavcev, torej, da naj ne bi prihajalo do situacije, ko je izdelek 

določene države cenejši zato, ker so njene norme zaščite delavcev prenizke ali jih sploh ni. 

Njen namen je uveljavljanje socialne pravičnosti, mednarodno priznanih človekovih pravic ter 

pravic iz dela. MOD temelji na načelu tripartitnosti, kar pomeni, da na vseh zasedanjih njenih 

glavnih organov sodelujejo predstavniki delavcev, delodajalcev in držav (vlad), ki so 

enakomerno zastopani v njenih organih. Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992.  

Konvencije MOD, ki urejajo sindikalno svobodo, kolektivna pogajanja in industrijska razmerja, 

ter jih je Republika Slovenija ratificirala, so: Konvencija št. 11 o pravici združevanja in koaliranja 

kmetijskih delavcev (1921), Konvencija št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih 

pravic (1948), Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 

dogovarjanja (1949), Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v 

podjetju (1971), Konvencija št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (1981). 32 

Konvencija št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic 33 

Konvencija št. 87 zavezuje Republiko Slovenijo na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva (prav 

tako Konvencija št. 135, ki bo predstavljena kasneje). Cilj konvencije izhaja iz 2. člena, to je 

pravica delavcev ter delodajalcev brez predhodne odobritve (sem sodijo tudi prepovedi 

ukrepov, ki bi naj oteževali združevanja) ustanavljati organizacije in se v skladu z njihovimi 

pravili po svoji izbiri (delavci so torej tisti, ki bodo s tem odločili ali želijo imeti monizem ali 

pluralizem sindikatov) vanje včlanjevati. Glede na definicijo organizacije v konvenciji kot izhaja 

iz 10. člena, se sicer delavska voljena predstavništva po tej definiciji ne morejo uvrstiti pod njo. 

Če pa upoštevamo cilj konvencije, bi se smiselno lahko uporabljala za delavska voljena 

predstavništva. 34 Vsebinsko se konvencija nanaša na organizacijsko ter akcijsko svobodo (3. 

člen) tudi v razmerju do javne oblasti, države. Konvencija velja za vse delodajalce in delavce, 

prepovedana je diskriminacija na področju sindikalne svobode (gre za široko osebno veljavnost 

konvencije – ne glede ali gre za javni ali zasebni sektor, ne glede na panogo, poklic, raso, 

barvo…). Pri uresničevanju pravic iz konvencije je potrebno upoštevati načelo zakonitosti, to je 

                                                           
31

 Objavljena je bila v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 6/67, Aktu o notifikaciji nasledstva 
glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za 
atomsko energijo objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe št., 9/92. 
32

 Glej tudi: Radovan A., O soodločanju delavskih predstavnikov in o aktivnosti mednarodne organizacije 
dela na tem področju, Podjetje in delo, št. 3, letnik 1991, ŠCID Kranj 1991. 
33

 Ur. l. FLRJ, Mednarodne pogodbe, št. 8/58. 
34

 Glej: Franca V., Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz 
sodne in podjetniške prakse, Planet GV, Ljubljana 2009, str. 63-64. 
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delovati skladno z lokalnim pravom, ki pa ne sme zmanjševati zagotovljenih pravic s to 

konvencijo.  

Konvencija stavke ne omenja izrecno, vendar je Odbor Administrativnega sveta za svobodo 

združevanja sprejel stališče leta 1952, »da je pravica do stavke ena od bistvenih in legitimnih 

sredstev, s pomočjo katerih delavci in njihove organizacije lahko uveljavljajo in branijo svoje 

socialne in gospodarske interese.« Pravica do stavke je lahko omejena zaradi varnosti v 

podjetjih, v času sporazumnega reševanja sporov, ali v času veljavnosti kolektivne pogodbe, 

hude nacionalne krize, vključno z gospodarsko krizo, prepovedana je lahko v javnih službah 

(velja za tiste javne uslužbence, ki opravljajo funkcijo javne oblasti; le-ta se ne opravlja v 

bankah, mestnem prometu, učitelji, delavci v javnih korporacijah ter državnih podjetjih) in 

bistvenih službah (to so službe katerih prekinitev bi ogrozila življenje, osebno varnost, zdravje 

celotnega oziroma dela prebivalstva (zdravstvo, telefon, služba za nadzor letalstva); vendar pa 

lahko nebistvene službe postanejo bistvene). Konvencijo dopolnjuje več konvencij in priporočil, 

ki jih Slovenija ni ratificirala, npr. Konvencija št. 151 ter št. 141. 35 

Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju 36 

Konvencija št. 135 je dopolnjena z istoimenskim Priporočilom št. 143. Konvencija določa 

mednarodno pravna izhodišča za ločevanje in neodvisno obravnavanje participativnih 

predstavnikov zunaj okvirov sindikatov ter sindikalne aktivnosti. 37 V svojem bistvu določa, da 

je treba delavskim predstavnikom v vseh vrstah organizacij zagotoviti učinkovito pravno 

varstvo pred vsakim zanje neugodnim ravnanjem vodstva organizacij. V konvenciji je posebej 

omenjena obveznost varovanja delavskih predstavnikov ter tudi članov sindikatov pred 

odpovedjo iz krivdnih razlogov, ki ni absolutno (delavski predstavniki in člani sindikatov ne 

smejo kršiti določil, ki zavezujejo njih same ter odpoved je lahko dana, če se ne veže na 

predstavniški status ali aktivnosti). Konvencijske zahteve slovenska pravna ureditev zajema v 

določilih Zakon o delovnih razmerjih. 38 Vendar pa konvencija določa, da uveljavljanje delavskih 

predstavništev ne sme ovirati učinkovitega delovanja posamezne organizacije. Pri tem je 

potrebno upoštevati dve načeli, in sicer omejitev posebnega varstva delavskih predstavnikov 

ter načelo uravnoteženega spodbujanja razvoja obeh vrst delavskih predstavništev na način, ki 

lahko zagotavlja uspešen socialni dialog na nacionalni in mednarodni ravni. Konvencija 

dopušča, da države omejijo krog delavskih predstavnikov, ki po tej konvenciji uživajo omenjeno 

posebno pravno varstvo. V slovenski pravni ureditvi, posebnega varstva ne uživajo člani 

organov sindikatov, če hkrati nimajo statusa sindikalnega zaupnika. Prav tako konvencija 

določa, da v primeru obstoja obeh vrst delavskih predstavništev, mora država zagotoviti 

zakonsko ureditev tako, da delavska voljena predstavništva ne bi ogrožala delovanje sindikatov 

– konvencija omejuje samo način delovanja. Tako naša pravna ureditev varuje položaj 

sindikatov s tem, da daje reprezentativnim sindikatom pravico predlagati kandidate za člane 

sveta delavcev in tako, da omejuje možnosti dogovarjanja med delavskimi voljenimi 

predstavniki in delodajalci o zadevah, ki so že urejene s splošno veljavnimi kolektivnimi 

                                                           
35

 Vir: Novak M., Končar P., in drugi, Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, GV 
Založba in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2006, str. 47-56. 
36

 Ur. l. FLRJ, Mednarodne pogodbe, št. 14/82, (glej 3. in 5. člen). 
37

 Vir: Belopavlovič N., Cvetko A. in drugi,  Delodajalci in delavci, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, Ljubljana 1993, str. 36. 
38

 Ur. l. RS, št. 21/2013 - v nadaljevanju ZDR-1. 
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pogodbami. Konvencija je dopolnjena s Priporočilom št. 143 o delavskih predstavnikih, ki 

določa splošno usmeritev z namenom varovanja delavskih predstavnikov in vsebuje ukrepe za 

varovanje. Ukrepi vsebovani v Priporočilu št. 143 in ki so uveljavljeni v Sloveniji so zakonska 

opredelitev razlogov za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, dokazno breme delodajalca v sporih 

med njim ter delavskim predstavnikom zaradi nezakonite odpovedi ali drugačnega 

diskriminatornega ravnanja, enako pravno varstvo, kot velja za delavske predstavnike velja tudi 

za delavce, ki jim je potekel mandat za obdobje, ki ga določa zakon, pravica do vzpostavitve 

enakega pravnega položaja delavca, ki mu preneha funkcija delavskega predstavnika, ureditev 

pravnega položaja oseb, ki so odsotne z dela zaradi opravljanja funkcije delavskega 

predstavnika za čas opravljanja te funkcije v organizaciji in na širših ravneh zunaj organizacije. 

Niso pa še uveljavljeni naslednji ukrepi: poseben pritožbeni postopek pred neodvisnim 

organom v primeru spora o zakonitosti odpovedi, okrepljena pravica do vzpostavitve 

delovnega razmerja, v primeru nezakonite odpovedi, ureditev kriterijev za odpoved pogodbe o 

zaposlitvi tako, da daje prednost pri ohranjanju zaposlitve v primeru odpuščanja delavcev iz 

poslovnih razlogov delavskim predstavnikom, enako varstvo, kot velja za delavske predstavnike 

tudi za osebe, ki kandidirajo za pridobitev statusa delavskega predstavnika. Prav tako 

Priporočilo št. 143 omenja pravila, ki jih morajo upoštevati delodajalci in delavski predstavniki, 

da ne bi drug drugemu povzročali škode. V Sloveniji so le-ta določena v zakonu ter kolektivnih 

pogodbah. 39 

 

2.1.2 Mednarodni regionalni viri  

2.1.2.1 Akti Sveta Evrope 

Slovenija je članica Sveta Evrope od leta 1993. Je organizacija za medvladno in 

medparlamentarno sodelovanje in je bila ustanovljena leta 1949, to je po 2. svetovni vojni.  

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah 40  

Konvencija je bila sprejeta s strani Sveta Evrope 4. 11. 1950, v veljavi je od 3. 9. 1953. Temelji 

na Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948) sprejeti v OZN. Slovenija je konvencijo podpisala 

4. 5. 1993, ratificirala pa 28. 6. 1994. 11. člen navedene konvencije določa pravico do 

svobodnega zbiranja in združevanja in ustanavljanja sindikatov. Izvrševanje teh pravic je 

mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v demokratični družbi zaradi državne ali javne 

varnosti, za preprečitev neredov ali kaznivih dejanj, zaradi varovanja zdravja ali morale ali za 

varovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. V primerjavi z že zgoraj omenjenimi mednarodnimi 

dokumenti, ki so osnova za kolektivna delavska predstavništva ne vsebuje določbe, o pravici do 

stavke, kot temeljnega sredstva za uresničevanje interesov delavcev, temveč ureja zgolj 

organizacijsko svobodo. 

Evropska socialna listina 41 

Slovenija je Evropsko socialno listino (ESL) ratificirala leta 1999, pri čemer je izvzela 3. odstavke 

(kar pomeni, da zanjo niso obvezujoči), in sicer 1. in 4. točko 13. člena ter 2. točko 18. člena, ki 

ne vsebujejo določb, ki bi se nanašale na temo magistrske naloge. ESL opredeljuje osnovne 

                                                           
39

 Vir: Novak in drugi, 2006, str. 61-67. 
40

 Ur.l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 33/1994. 
41

 Ur. l. RS, št. 7/99. 
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socialne pravice delavcev. Med drugim omenja pravice delavcev do sodelovanja pri 

upravljanju. 5. člen ESL, določa pravico do organiziranja, pri čemer so se pogodbenice zavezale, 

da njihova notranja zakonodaja ne bo taka, da bi omejevala to svobodo, prav tako ne smejo 

biti uporabljeni načini, ki bi to omogočali. 6. člen  ESL  določa pravico do kolektivnega 

pogajanja in spodbuja medsebojno sodelovanje med delavci in delodajalci ter sporazumno 

reševanje morebitnih sporov. 21. člen ESL določa pravico do obveščanja in posvetovanja med 

delavci in delodajalci za zagotavljanje učinkovitega uresničevanja pravic delavcev ter 

posvetovanja z njimi. 22. člen ESL ureja pravico do sodelovanja pri določanju in izboljševanju 

delovnih pogojev in delovnega okolja, organizacijo dela, varstva in zdravja pri delu, 

organiziranju socialnih in socialno-kulturnih služb in dejavnosti. 29. člen ESL ureja pravico do 

obveščanja in posvetovanja v postopkih kolektivnega odpuščanja. O tem naj bi delodajalec 

pravočasno obvestil predstavnike delavcev in se z njimi posvetoval o načinih in možnostih za 

izogibanje ali omejitev takega odpuščanja in omilitev njegovih posledic, na primer s 

spremljajočimi družbenimi ukrepi, usmerjenimi predvsem v pomoč pri prezaposlitvi ali 

prekvalifikaciji teh delavcev.  

ESL torej ne vsebuje konkretnih določil o delavski participaciji, vendar samo omenja pravico do 

delavskega organiziranja ter pravico do kolektivnih pogajanj. Konkretnejša so določila pakta k 

tej listini iz leta 1988. Protokol določa pravico delavcev do obveščenosti, do skupnih 

posvetovanj, do sodelovanja pri odločanju o vprašanjih v zvezi z delovnimi razmerji in okoljem. 

Pakt tako predvideva ureditev dolžnosti skupnih posvetovanj o vprašanjih, za katere je 

pomembno usklajevanje stališč tudi z zaposlenimi, saj bi sicer lahko škodovalo njihovim 

interesom. Državam nalaga, da spodbujajo udeležbo zaposlenih pri odločanju na številnih 

področjih, ki so primeroma našteta. 42  

2.1.2.2 Evropska unija  

1. maja 2004 je Republika Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (EU). Bistvena 

lastnost EU je njena naddržavna tvorba. Posledično je pravni red EU postal sestavni del 

slovenskega, kar pomeni, da so pravila EU nadrejena nacionalnim pravilom držav članic. 

Ustanoviteljice EU so ji zagotovile takšno zakonodajno pristojnost v ustanovnih pogodbah 

evropskih Skupnosti, katere so se kasneje z Maastrichtsko pogodbo združile v EU.  43  

Listina o temeljnih pravicah EU 44  

Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe 45 je dobila zavezujočo naravo Listina o temeljnih pravicah EU 

z dne 7. 12. 2000 (Listina), ki je pred tem predstavljala le katalog pravic, svoboščin in načel 

(člen 6 Pogodbe o EU (PEU)). Listina ni del Lizbonske pogodbe, a ima enak pravni status. 

Vsebuje določbe, ki se nanašajo na kolektivna delavska predstavništva.  

V primeru kršitev Listine se lahko vloži tožba pred Sodiščem EU v Luksemburgu, nanaša pa se 

lahko na delo organov EU, na delo nacionalnih organov pa zgolj, ko izvršujejo pravo EU. Listina 
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 Vir: Belopavlovič in drugi, 1993, str. 36-37. 
43

 Glej: Bratina B., Jovanovič D., in drugi, Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava, 2. 
spremenjena in dopolnjena izdaja, De VESTA, Maribor 2010, str. 62-85 in Tratnik M., Ferčič A., Ferlinc 
M., Osnove prava Evropske unije, Evropska obzorja, Maribor 2004, str. 1-72. 
44

 Ur. l. EU,  C 303, 14. 12. 2007. 
45

 Ur. l. EU C 306, 17. 12. 2007. 
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ter EKČP se ne izključujeta, glede na to, da pa je EU dobila status pravne osebe z Lizbonsko 

pogodbo, bo EU pristopila k EKČP, pri čemer bo Evropsko sodišče za človekove pravice druga 

stopnja. 

1. odstavek 12. člen Listine določa pravico do mirnega zbiranja in združevanja na vseh ravneh, 

in pravico do ustanavljanja sindikatov ter vključevanja vanje. 27. člen Listine določa pravico 

delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju. 28. člen Listine ureja pravico do 

kolektivnih pogajanj in ukrepov.  

Direktiva Sveta 94/45/ES o ustanovitvi Evropskega Sveta delavcev ali uvedbi postopka 

obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti 

(UL L 254, Bruselj, 1994), določa obveznost delodajalca o obveščanju delavcev glede vseh 

statusnih, finančnih in organizacijskih sprememb, ki bi lahko vplivale na njihov položaj. Prav 

tako določa ustanovitev Evropskega sveta delavcev za podjetja, ki delujejo na evropski ravni. 46 

Slovenija je na podlagi te direktive sprejela Zakon o evropskih svetih delavcev. 47 

Direktiva Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti 

(UL L 225, Bruselj, 1998), določa obveznost delodajalca, do obveščanja delavcev in njihovega 

posvetovanja v primeru kolektivnega odpuščanja. 48 Dolžnost obveščanja družbo zavezuje 

četudi v državi članici ali v gospodarski družbi ni vzpostavljenega sistema delavskih 

predstavništev.  

Direktiva Sveta 2001/23/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem 

pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL L 082, 

Bruselj, 2001), določa, da se pridobljene pravice delavcev v primeru združitve in prevzemov 

podjetij v okviru koncernov prenesejo na novega delodajalca. Pred vsakim preoblikovanjem in 

posledicah le-tega pa morajo biti delavci pravočasno obveščeni. 49 

Direktiva Sveta 2001/86/ES o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev (UL 

L 294, Bruselj, 2001), po kateri bodo morale vse evropske gospodarske družbe ustanoviti 

delavski svet, ki bo zastopal interese delavcev. Implementacija te direktive je pogoj za 

registracijo SE v posamezni državi. 50 

Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnega okvira za 

obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti (UL L 80, Bruselj, 2002), določa 

minimalne standarde za obveščanje in posvetovanje z delavci v podjetjih in ustanovah držav 

članic, ki zaposlujejo več kot 50 ali 20 zaposlenih. Z njo so postavljena osnovna pravila glede 

vrste, načina, rokov obveščanja in posvetovanja. Prav tako morajo države članice 

predstavnikom delavcev zagotoviti ustrezno zaščito in jim omogočiti primerno opravljanje 

dodeljenih vlog. 51 Večina zahtev po tej direktivi ima Republika Slovenija vključenih v ZSDU. 
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 Več o tem: Franca, 2009,  str. 71-72. 
47

 Ur. l. RS, št. 59/2002. 
48

 Glej tudi: Franca, 2009,  str. 76. 
49

 Glej člene 5, 6, 7 in 9. 
50

 Več o tem: Franca, 2009,  str. 77. 
51

 Glej člene 1, 4, 5, 6, 7, 8  ter  Franca, 2009,  str. 78-79. 
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Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, 

sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP, vsebuje določbo člena 7, ki določa, da se delavci, 

zaposleni za določen čas upoštevajo pri izračunu praga, nad katerim se predstavniški organi 

delavcev, ki jih določa nacionalna zakonodaja in zakonodaja Skupnosti. Delodajalci morajo 

predstavniškim organom delavcev kar najbolj zagotoviti ustrezne informacije o delu za določen 

čas v podjetju. 

Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek 

agencij za zagotavljanje začasnega dela. Člen 7 52 določa, da se delavci, zaposleni pri agencijah 

za zagotavljanje začasnega dela, pod pogoji, ki jih določijo države članice, upoštevajo pri 

izračunu praga, nad katerim je treba v agenciji za zagotavljanje začasnega dela ustanoviti 

organe, ki predstavljajo delavce in so predvideni po pravu Skupnosti in nacionalnem pravu ter 

kolektivnih pogodbah. 53 

Direktiva 2009/38/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja 

in posvetovanje z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (Ur. l. EU, št. L 

122/28). Po tej direktivi naj bi bili delavci učinkovito vključeni pri odločanju v družbi, hkrati pa 

naj ne bi s svojim sodelovanjem pri sprejemanju odločitev, ki je omejeno na obravnavanje 

nadnacionalnih vprašanj, oteževali postopka tako, da bi bilo ogroženo poslovanje družbe (2. 

točka 1. člena). 54 Cilj direktive je nadgradnja obstoječih sistemov ter prakse sodelovanja 

delavcev pri upravljanju družb. 55 

Direktiva Sveta 2003/72 ES o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev 

(Ur. l. EU, št. L 207/03) ureja udeležbo delavcev v evropski zadrugi. 56  

Direktiva 05/56/ES o čezmejnih združitvah kapitalskih družb (Ur. l. EU, št. L 11704). Slovenija je 

na podlagi te direktive sprejela Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah 

kapitalskih družb (Ur. l. RS 56/08).  57 

                                                           
52

 Glej tudi člena 8 in 10. 
53

 Več o tem: Franca, 2009, str. 69-80.  
54

 Glej tudi člene 1, 5, 8, 10, 12, 13 in 15.  
55

 Več o tem: Franca, 2009,  str. 73-76. 
56

 Glej še: Franca, 2009,  str. 79. 
57

 Več o tem: Franca, 2009,  str. 79-80. 
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2.2  Nacionalni viri 
 

 2.2.1 Heteronomni nacionalni viri  

 

2.2.1.1 Ustava  

Ustava RS 58 predstavlja v hierarhiji nacionalnih aktov najvišji pravni akt, s katerim morajo biti 

skladno sprejeti hierarhično nižje uvrščeni akti, kot so zakoni, podzakonski akti, izvršilni 

predpisi (153. člen Ustave RS). Prav tako morajo biti zakoni skladni z mednarodnimi pogodbami 

in pravom EU (8. člen Ustave RS).  

III. poglavje Ustave RS ureja gospodarska in socialna razmerja, vendar so te določbe 

programske, kar pomeni, da na podlagi njih posameznik ne more neposredno uresničevati 

sodnega varstva, ampak predstavljajo zgolj obveznost države, da si le-ta prizadeva k uresničitvi 

teh ciljev, ki jih določa to poglavje. III. poglavje Ustave RS ureja pretežno pozitivne, socialno-

ekonomske in kolektivne temeljne pravice in vsebuje pojme, katerih vsebine v Ustavi ni 

mogoče opredeliti. Vsebino in meje jim določi šele zakonodaja. Gre sicer še vedno za ustavne 

pravice, vendar z vsebino, ki jo določa zakonodaja.  

Znotraj tega poglavja je uvrščena določba 75. člena, ki ureja soodločanje, in predstavlja pravno 

podlago za sprejem Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Pravica delavcev, da 

sodelujejo pri upravljanju sodi po svoji naravi v okvire norm o človekovih pravicah, ki morajo 

biti zagotovljene vsem in ki terjajo posebno intenzivno pravno varstvo. Gre za pravico iz dela, ki 

presega okvire premoženjskih upravičenj, in bi jo lahko označili tudi kot osebnostno pravico, 

katerih kršitev bi pomenila tudi poseg v človekovo dostojanstvo. Vsekakor pa ta pravica 

predstavlja univerzalno pravico. 59 Zakon lahko sicer to pravico omeji (3. odstavek 15. člena 

Ustave RS), kar pomeni, da lahko zakon določenim kategorijam zaposlenih prizna ožji ali širši 

obseg pravic, pod pogojem, da je takšno razlikovanje objektivno utemeljeno in skladno 

vključeno v obstoječ pravni sistem. Prav tako s tem ne smejo biti kršene temeljne človekove 

pravice, zlasti pravica do enakosti pred zakonom, določena v 14. členu Ustave RS. Tako je 

Ustavno sodišče RS v odločitvah št. Odl US III, U-I-104/92, 60 Odl US VIII 155, U-I-78/79, 61 Odl 

US VII17, U-I-53/98, 62 odločilo, da je izpodbijana zakonska določitev, ki dopušča samo 

udeležbo delavskih predstavnikov v sestavi organa upravljanja zavoda (to je v svetu zavoda), 

kot edini možni obliki, poseg v samo pravico določeno v 75. členu Ustave RS, saj je celi skupini 

delavcev ne priznava. Gre za pomanjkljivo zakonsko ureditev, s katero se krši 14. člen Ustave 

RS.  

                                                           
58

 Ur. l. RS, št. 33-1409/91-I z dne 28. 12. 1991, Ur. l. RS, št. 42/1997, 66/200, 24/2003, 69/2004, 
69/2004, 69/2004, 68/2006. 
59

 Belopavlovič in drugi, 1993, str. 39-40. 
60

 Ur. l. RS, št. 45/94. 
61

 Ur. l. RS, št. 54/99. 
62

 Ur. l. RS, št. 13/98. 
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Ustavna kategorija, sodelovanje delavcev pri upravljanju, ne vsebuje tudi delavskega 

posrednega predstavništva. Sodelovanje delavcev pri upravljanju pomeni institucionalizacijo 

neposrednega vpliva vseh delavcev na sprejemanje odločitev. Delavsko posredno 

predstavništvo (sindikati) pa je v Ustavi RS opredeljeno posebej, čeprav bi lahko v širšem 

smislu šteli tudi sindikate kot obliko sodelovanja pri upravljanju, saj imajo le-ti različne 

možnosti vplivanja v organizacijah, čeprav pravica do stavke, kot temeljno sredstvo za dosego 

ciljev s strani sindikata, ni participativna pravica (na voljo imajo miroljubne načine za reševanje 

sporov). 63 

V slovenskem pravnem redu je pravica do soodločanja urejena v ZSDU, ki bo podrobneje 

obravnavan v nadaljevanju. Lahko bi bila glede na ustavno dikcijo ta pravica urejena tudi v več 

zakonih, vendar ne bi smela biti urejena bistveno različno (ne sme biti očitno nerazumna ali v 

očitnem neskladju z namenom ureditve). Glede na vse do sedaj navedeno, je sporna določba 

110. člena ZSDU, ki dopušča prehodno ureditev, do uveljavitve zakona, ki bo urejal 

obravnavano pravico v zavodih v posebnem zakonu,  64 s kolektivnimi pogodbami, saj zakon ne 

more prenesti pooblastila, ki mu ga priznava Ustava RS naprej na podzakonski predpis. Vendar 

Ustavno sodišče RS ne more presojati ustavnosti kolektivne pogodbe, saj je zato po Zakonu o 

delovnih in socialnih sodiščih 65 pristojno Delovno sodišče. Tako v veljavni ureditvi urejajo 

oziroma so urejale številne kolektivne pogodbe pravico sodelovanja delavcev pri upravljanju, 

npr. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 66 Kolektivna 

pogodba za kulturne dejavnosti v RS, 67 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja v RS, 68 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi. 69 

Postavlja se tudi vprašanje ali je ustavno sporna ureditev 5. in 6. člena ZSDU, ki dopušča 

podrobnejšo ureditev zakonskih pravic z dogovorom med svetom delavcev ter delodajalcem. 

Dogovor lahko vsebuje določbe tudi o drugih načinih in celo o več soupravljalskih pravicah, 

vendar ne manj, kot jih določa zakon, ali tako, da bi se kakšna od zakonskih pravic zanikala. Za 

sodno varstvo v primeru kršenja pravice določeni v 75. členu Ustave RS je pristojno Delovno 

sodišče.  

Pri ureditvi participativne pravice je med drugimi potrebno upoštevati tudi razmerje med 75. 

členom Ustave RS ter 74. členom Ustave RS, ki podjetnikom jamči svobodno gospodarsko 

pobudo, hkrati pa gospodarsko dejavnost omejuje z javno koristjo, kar v konkretnem primeru 

predstavlja tudi ustrezna ureditev razmerij in sodelovanje med delavsko in delodajalsko sfero. 

Zato ni dopustno izvajanje podjetniških aktivnosti v nasprotju z zahtevami, ki izvirajo iz 

vzpostavljenih participativnih razmerij urejenih v Ustavi RS, hkrati pa je dolžnost podjetniške 

                                                           
63

 Belopavlovič in drugi, 1993, str. 41. 
64

 Podrobneje glej: Bakovnik R., Končno vendarle zakonska ureditev soupravljanja v zavodih?, 
Industrijska demokracija, št. 2, letnik 2011, ŠCID Kranj 2011. 
65

 Ur. l. RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004, Ur.l. RS, št. 45/2008-ZArbit, 45/2008-ZPP-D, 33/2010 Skl.US: U-I-
65/10-9, 47/2010 Odl.US: U-I-65/10-19, 43/2012 Odl.US: U-I-322/11-6 - v nadaljevanju ZDSS -1. 
66

 Ur. l. RS, št. 15/94 in nasl.. 
67

 Ur. l. RS, št. 45/94 in nasl.. 
68

 Ur. l. RS, št. 52/94 in nasl.. 
69

 Ur. l. RS, št. 60/98 in nasl..  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1983
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201033&stevilka=1528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1780


21 
 

sfere, da se organizira tako, da upošteva javno korist, zato je temu primerno potrebno urediti 

avtonomno organizacijsko strukturo podjetij tako, da bodo zagotavljala razvoj participativnih 

razmerij.  

Določba 76. člena Ustave RS ureja sindikalno svobodo, po kateri je ustanavljanje in delovanje 

sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Nadalje 77. člen Ustave RS ureja pravico do stavke, 

ki jo je dopustno omejiti, če to zahteva javna korist, pri čemer se upošteva vrsta ter narava 

dejavnosti. Obe pravici po 76. in 77. členu Ustave RS sta posebni ustavni pravici izvedeni iz 42. 

člena Ustave RS. Ureditev 76. člena Ustave RS, ki izrecno določa sindikalno svobodo, in sicer 

tako organizacijsko in akcijsko, ni dosledna, saj kot naravno protiutež ne upošteva enak način 

združevanja za delodajalce. 70  

Ustavno sodišče RS je z odločbo OdlUS VIII, 21, U-I-57/95, 71 odločilo, da 76. člen Ustave RS ni 

mogoče razlagati tako, da priznava tudi pravico do učinkovitosti, torej da bi pravico do 

sindikalne svobode razlagali tako, da bi omogočala sklenitev kakršnihkoli kolektivnih pogodb, 

tudi na zahtevo druge stranke, saj se lahko kolektivne pogodbe sklepajo samo svobodno in 

prostovoljno.  

Pravica določena v 76. členu Ustave RS vsebuje hkrati pravico do svobodnega včlanjevanja v 

sindikate, prav tako pa pravico izstopiti iz njega oziroma se ne včlaniti. Skratka prepovedano je 

obvezno članstvo v sindikatih. Organizacijska svoboda sicer pomeni, individualno pravico 

posameznika ustanavljati sindikate in se včlaniti vanje, kolektivna pravica do ustanavljanja in 

vključevanja v nacionalne zveze ter včlanjevanja v mednarodne organizacije delavcev. Akcijska 

svoboda pa pomeni, pravico do prostega delovanja. Posebej gre za kolektivno dogovarjanje in 

stavko. Izključuje pa pravico do učinkovitosti. V notranje delovanje sindikatov se država ne sme 

spuščati, izjemo predstavlja zaščita posameznika pred zlorabami sindikatov s strani samih 

sindikatov oziroma njegovih organov. 72  

77. člen Ustave RS določa individualno pravico, ki se izvršuje kolektivno, to je pravico do 

stavke. Glede na to, da ta pravica pomeni akcijsko svobodo sindikata se le-ta prepleta z 76. 

členom Ustave RS. Pravica do stavke predstavlja eno od človekovih pravic, ki je takšne narave, 

da je njen način uresničevanja potrebno predpisati z zakonom (Odl US VII, 199, U-I-230/96 z 

dne 28. 10. 1998). Tako je izvrševanje pravice do stavke urejeno v Zakonu o stavki. 73  Zakonita 

stavka ne pomeni kršitev delovnih obveznosti. Prav tako ne sme biti podlaga za ugotavljanje 

disciplinske ter materialne odgovornosti delavca, tudi ne sme imeti za posledico prenehanje 

delovnega razmerja. Tako lahko delavec, ki sodeluje v zakoniti stavki uveljavlja vse temeljne 

pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila osebnega dohodka, pravice do 

                                                           
70

 Arhar F., Blaha M., in drugi, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne 
in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 748. 
71

 Ur. l. RS, št. 13/98. 
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 Arhar, in drugi 2002, str. 750. 
73

 Ur. l. SFRJ, št. 23/1991, Ur.l. RS, št. 22/1991. 
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa uveljavlja v skladu z Zakonom o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju. 74 

2.2.1.2 Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

ZDR-1 je v slovenski delovnopravni zakonodaji temeljni akt, ki ureja področje delovnih razmerij. 

Po tem zakonu imata konkretne pristojnosti tako sindikat kot tudi svet delavcev ter delavski 

zaupniki.  

ZDR-1 izhaja iz uveljavljenega sistema dvotirnosti v delovanju kolektivnih delavskih 

predstavništev in ureja le pristojnosti sindikata in varstvo sindikalnih zaupnikov, medtem ko 

ureja večina pristojnosti ter varstvo delavskih zaupnikov in članov sveta delavcev ZSDU. 

2.2.2 Avtonomni pravni viri  

 

Med najpomembnejše avtonomne vire, ki so plod kolektivnega dogovarjanja med sindikati in 

delodajalci, oziroma njihovimi združenji, sodijo kolektivne pogodbe ter participativni dogovori 

med neposrednimi delavskimi predstavništvi ter delodajalci.  75 

Ločimo splošne kolektivne pogodbe, ki veljajo za celo državo in se sklepajo za gospodarske in 

negospodarske dejavnosti, kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti (panožne, branžne, 

poklicne), ki se sklepajo na ravni gospodarskih panog ter podjetniške kolektivne pogodbe, ki jih 

sklepajo podjetniški sindikati z upravo gospodarskih družb. Splošna kolektivna pogodba za 

gospodarsko dejavnost je od leta 2005 odpovedana 76, medtem ko Kolektivna pogodba za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 77 še velja.  V primeru sklenitve kolektivne 
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 Ur. l. RS, št. 106/1999, Ur.l. RS, št. 72/2000, 81/2000-ZPSV-C, 124/2000, 109/2001, 83/2002 Odl.US: U-
I-178/02-14, 108/2002, 110/2002-ZISDU-1, 112/2002 Skl.US: U-I-307/98-38, 26/2003-UPB1, 40/2003 
Odl.US: U-I-273/00-13, 63/2003, 63/2003 Odl.US: U-I-57/00-51, 133/2003 Odl.US: U-I-36/00-52, 
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U-I-181/10-6, Up-1002/10-7, 94/2011 Odl.US: U-I-287/10-11, 105/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-
ZUJF, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012- v nadaljevanju ZPIZ-2. 
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 Evidenco kolektivnih pogodb vodi ministrstvo pristojno za delo: 
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pogodbe s strani reprezentativnih sindikatov gre za splošno veljavno kolektivno pogodbo, ki 

velja za vse delavce pri delodajalcu za katere kolektivna pogodba velja. Če sklene kolektivno 

pogodbo ene ali več dejavnosti, en ali več reprezentativnih sindikatov in reprezentativnih 

združenj delodajalcev, lahko (če zaposlujejo več kot polovico vseh delavcev pri delodajalcih), 

katerakoli od strank predlaga ministru za delo, da ugotovi s sklepom, ki se objavi v uradnem 

listu RS, razširjeno veljavnost kolektivne pogodbe (v celoti ali v delu) na vse delodajalce v 

dejavnosti za katere je sklenjena kolektivna pogodba. Razširjena veljavnost preneha s 

prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe, z ugotovitvijo, da pogoji zanjo niso več izpolnjeni 

ter v primeru preklica (če se tekom veljavnosti kolektivna pogodba spremeni, lahko ena od 

strank s soglasjem druge stranke predlaga ministru, da jo prekliče).  

Vsebinsko so kolektivne pogodbe sestavljene iz dveh delov, obligacijskega ter normativnega. 

Obligacijski del ureja pravice in obveznosti strank, lahko pa tudi način mirnega reševanja 

sporov. Normativni del vsebuje določbe, ki urejajo delovna razmerja, vendar je glede same 

vsebine tega dela kolektivne pogodbe pomemben ZDR-1, ki v nekaterih primerih izrecno 

napotuje na ureditve v kolektivnih pogodbah (npr. upravičena odsotnost z dela). Tarifni del 

kolektivnih pogodb, pa kot sestavni del normativnega dela kolektivnih pogodb vključuje plačilo 

za delo, povračilo stroškov v zvezi z delom, druge osebne prejemke. 

Kolektivne pogodbe ureja Zakon o kolektivnih pogodbah, 78 ki določa vsebino, postopek 

sklenitve kolektivnih pogodb, njeno obliko, veljavnost in prenehanje, mirno reševanje 

kolektivnih delovnih sporov, evidenco ter objavo kolektivnih pogodb. Pred uveljavitvijo ZKolP 

je v Republiki Sloveniji v 90. letih bila popolna pokritost s kolektivnimi pogodbami (kolektivna 

pogodba s splošno veljavnostjo, zbornica z obveznim članstvom), takrat veljavni zakon o 

delovnih razmerjih pa je napotoval na ureditev v kolektivne pogodbe. Po sprejemu ZKolP je 

bilo članstvo v gospodarske zbornice prostovoljno, razen v obrtno zbornico. V tem času naj bi 

bile po mnenju Zvoneta Vodovnika kolektivne pogodbe obremenjene z zakonsko določenimi 

zahtevami, volja pogodbenih strank ni prišla do izraza. V tem so bile podobne italijanskim 

korporativnim pogodbam. Na navedeno je kazalo besedilo, zakona, ki ni omenjalo 

ustanavljanja pravic temveč urejanje pravic in obveznosti, ki so strankam priznane že z 

zakonom. Z urejanjem je mišljena načelno prosta ureditev načina in obsega uveljavljanja 

pravic. Zakon je predpisoval še celo vrsto dolžnosti strank, ki sta sicer »prostovoljno« urejali 

razmerja. 79 

Stranke kolektivne pogodbe so delodajalci oziroma združenja delodajalcev (predstavljajo 

delodajalce) in sindikati oziroma združenja sindikatov (predstavljajo delavce).  

Ustavno sodišče RS je presojalo 1. odstavek 2. člena ZKolP ter 1. odstavek 10. člena ZKolP in 

odločilo, da nista v neskladju z Ustavo RS (U-I-284/06-26 z dne 1. 10. 2009 80). Temeljni očitek 

pobudnikov je bil, da ti dve določbi ustvarjata monopolni model sindikalne industrijske 

                                                                                                                                                                          
62/2007, 65/2007, 67/2007, 120/2007, 19/2008, 57/2008, 67/2008, 67/2008, 1/2009, 2/2010, 52/2010, 
2/2011, 3/2012, 40/2012.  
78

 Ur. l. RS, št. 43/2006, Ur.l. RS, št. 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26 – v nadaljevanju 
ZKolP. 
79

 Več o tem: Vodovnik Z., Neposredna in posredna delavska predstavništva, Gospodarski vestnik št. 17, 
letnik 1993, ŠCID Kranj 1993. 
80

 Ur. l. RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009. 
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demokracije. Pobudniki so bili mnenja, da bi zakonodajalec glede na novejše trende na 

področju razvoja industrijske demokracije, kot resnega pogajalskega partnerja v socialnem 

dialogu moral upoštevati tudi delavska predstavništva, ki jih izvolijo zaposleni in so zaposleni 

zato neposredni pogajalci svojih socialnih pravic, drugače kot sindikati, ki temeljijo na članstvu 

in zastopajo le omejen krog delavcev. S tem bi bilo omogočeno, da bi kolektivne pogodbe 

veljale za vse delavce, ne glede na članstvo v sindikatu.  

Ustavno sodišče RS je svojo odločitev obrazložilo tako. Sindikat in svet delavcev sta dve različni 

obliki delavskega predstavništva, glede načina oblikovanja ter glede funkcije, ki jih imata. 

Posledično tudi Ustava RS vsebino soupravljanja ter sindikatov ureja v različnih členih. Iz 

odločb Ustavnega sodišča RS U-I-104/92 z dne 7. 7. 1994 81 ter Odl US III, 86, izhaja, da so 

stranke kolektivnih pogodb na strani delavcev sindikati. Vendar na njuni podlagi ni mogoče 

zaključiti, da so le sindikati lahko stranka kolektivne pogodbe na strani delavcev. Zakonodajalec 

je trenutno uredil sklepanje kolektivnih pogodb tako, kar pa ne pomeni, da v bodoče le-ta ne 

bo spremenjena tako, da bodo lahko tudi sveti delavcev ali drugi delavski predstavniki stranke 

kolektivnih pogodb. Navedeno ne pomeni, da je trenutna zakonodaja v nasprotju z Ustavo RS. 

Pobudniki so zatrjevali, da je s takšno ureditvijo kršen tudi člen 3 Konvencije MOD št. 154 ter 

člen 3 Konvencije MOD št. 135, vendar po mnenju Ustavnega sodišča ti očitki niso bili 

utemeljeni, saj navedeni konvenciji ne zahtevata, da morajo biti tudi sveti delavcev stranke 

kolektivne pogodbe oziroma, da bi moral biti njihov položaj tudi sicer enak, kot je položaj 

sindikatov. Slednji le določata, da lahko notranja zakonodaja ali praksa razširi kolektivna 

pogajanja tudi na pogajanja s temi predstavniki (člen 3 Konvencije MOD št. 154). Člen 3 

Konvencije MOD št. 135 pa le določa delavske predstavnike. Enako velja za 1. odstavek 10. 

člena ZKolP, zato ureditev, po kateri so lahko stranke kolektivne pogodbe na delavski strani 

samo sindikati in po kateri kolektivne pogodbe veljajo le za stranki kolektivne pogodbe oziroma 

njune člane, ni v neskladju s 76. členom Ustave RS, prav tako pa ni v nasprotju z mednarodno 

pravnimi instrumenti. Pobudniki so sicer zatrjevali, da je ureditev strank ter veljavnost 

kolektivnih pogodb v neskladju z določbo 2. odstavka 14. člena Ustave RS. Vendar pa to načelo 

po ustavno sodni presoji zahteva le, da zakonodajalec bistveno enake položaje uredi enako, 

oziroma če jih ureja drugače mora zato obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Tako 

sindikati in sveti delavcev predstavljajo različni obliki predstavništev in zato z vidika 

sposobnosti biti stranka kolektivne pogodbe v primeru teh dveh oblik delavskih predstavništev 

ne gre za primerljiva položaja. Zato določba 1. odstavka 2. člena ZKolP ni v neskladju z določbo 

2. odstavka 14. člena Ustave RS. Določba 1. odstavka 10. člena ZKolP pa ni v neskladju s to 

določbo zaradi tega, ker zakon omogoča ob izpolnjevanju pogojev tudi splošno veljavnost 

kolektivne pogodbe, ki velja za vse delavce pri delodajalcu, za katere kolektivna pogodba velja 

in posledično velja tudi za vse delavce, ki niso člani sindikata. 

Med vire avtonomnega prava spadajo tudi participativni dogovori, ki jih sklepajo neposredna 

delavska predstavništva ter delodajalci na podlagi 5. člena ZSDU (več o tem v poglavju 4) ter 

splošni akti delodajalcev po 10. členu ZDR-1.  

                                                           
81

 Ur. l. RS, št. 45/94. 
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3. Pristojnosti kolektivnih delavskih predstavništev po ZDR-1 
 

3.1 Sindikati in njihove pristojnosti po ZDR-1 
 

Temeljni namen sindikata je varstvo ekonomskih in socialnih interesov, zato ni vsako 

združenje, čeprav se imenuje sindikat, sindikat v smislu določb Ustave RS. Ustavno sodišče RS 

je v odločbi Odl US III, 85, U-I-161/92, 82 ugotovilo, da spada pod pojem sindikata vsaka 

organizacija ali združenje delavcev, katerega namen je izboljšanje in zavarovanje interesov 

delavcev, in to je tisti bistveni kriterij presoje, po katerem se določa sindikat. Cilj pravice iz 76. 

člena Ustave RS (sindikalna svoboda) je varovanje te pravice pred vmešavanjem države, ki ne 

sme predpisovati takih pogojev, ki bi lahko posegli v to pravico, npr. vezanje na predhodno 

odobritev ali določanje pogojev, ki bi vplivali na pravico do ustanovitve, pri čemer zakon o 

reprezentativnosti v ničemer ne posega v to pravico. Ustavno sodišče RS je z odločbo Odl US 

VII 21, U-I-57/95, 83 odločilo, da določbe Zakona o reprezentativnosti sindikatov 84 ne posegajo 

v pravico kogarkoli, da ustanovi sindikat. Le-ta določa, da sindikat postane pravna oseba z 

dnem izdaje odločbe o hrambi statuta ali drugega temeljnega akta. Statuti so shranjeni pri 

upravnih organih, pristojnih na prvi stopnji za področje dela oziroma na ministrstvu pristojnim 

za delo (odvisno od vrste sindikata). Zahtevi za hrambo morata biti priložena zapisnik 

ustanovnega sestanka ter statut. Odločbo o hrambi izda minister za delo oziroma predstojnik 

upravnega organa, izrek odločbe pa se objavi v Uradnem listu RS. Sindikati se morajo med sabo 

razlikovati (bistveno in nedvoumno) glede imena, kratice, znaka. 6. člen Zakona o 

reprezentativnosti določa pogoje, kdaj lahko sindikat pridobi lastnost reprezentativnosti. 

Lastnost reprezentativnega sindikata lahko pridobijo tisti sindikati, ki so demokratični in 

uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih 

pravic in obveznosti, neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev, so neodvisni od 

državnih organov in delodajalcev, se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov ter 

imajo določeno število članov v skladu z določili Zakona o reprezentativnosti (to se dokazuje na 

podlagi podpisanih pristopnih izjav svojih članov). Pridobitev lastnosti reprezentativnosti je 

pomembna zato, ker lahko le takšni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno 

veljavnostjo in sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti, 

ter predlagajo kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, predlagajo tudi člane v 

ekonomsko- socialni svet.  

Ob pogojih iz 6. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov, lahko postanejo reprezentativne 

tudi zveze ali konfederacije za območje države, ki vključujejo sindikate različnih panog, 

dejavnosti in poklicev in v katere je včlanjenih najmanj 10 % delavcev posamezne panoge, 

dejavnosti, poklica. »V panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti ali v 
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organizaciji so reprezentativni sindikati, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je 

reprezentativna za območje države.« 85 V panogi, dejavnosti, poklicu, občini, širši lokalni 

skupnosti je reprezentativen sindikat, ki ni včlanjen v reprezentativno zvezo ali konfederacijo, 

če izpolnjuje pogoje iz 6. člena ter je vanj včlanjenih najmanj 15 % delavcev posamezne panoge 

(pod takšnimi pogoji je reprezentativen tudi sindikat v organizaciji). Reprezentativnost se 

določi z odločbo ministrstva za delo ali delodajalec (sindikat iz 3. odstavka 9. člena Zakona o 

reprezentativnosti), ki jo izda v primeru izpolnjevanja pogojev, določenih z Zakonom o 

reprezentativnosti. Izrek odločbe o reprezentativnosti se objavi v Uradnem listu RS oziroma v 

organizaciji na običajen način.  

Prav tako je pomembno, da je lastnost reprezentativnosti uradno ugotovljena. Na Hrvaškem 

imajo zaradi dejstva, da tega področja nimajo zakonsko urejenega, težave, saj se ne ve, kdo 

dejansko ima legitimacijo, ki mu jo daje reprezentativnost. 86  

Zakonodajalec tako priznava nekatere posebne pravice reprezentativnim sindikatom, saj 

nastopa kot predstavnik vseh, sindikalno organiziranih in neorganiziranih delavcev. Zaradi 

sindikalnega pluralizma, vsak sindikat zastopa svoje interese v svoji panogi, dejavnosti, 

organizaciji. Vendar pa v razmerju do delodajalcev in države nastopa vsak sindikat samostojno 

kot predstavnik svojih članov. V zadevah splošne veljavnosti pa zakon omogoča zastopanost le 

tistih sindikatov, ki predstavljajo večino sindikatov, s tem pa kolektivno lažje in učinkoviteje 

uveljavljajo in varujejo svoje interese. Med drugim se ta cilj uresničuje s kolektivnim 

dogovarjanjem, pri čemer je takšno dogovarjanje in sklepanje kolektivnih pogodb prostovoljno 

in svobodno. 87 Pomembno vlogo, ki jo imajo reprezentativni sindikati po Zakonu o ustavnem 

sodišču, je tudi ta, da lahko vložijo zahtevo za ustavno sodno presojo aktov, s katerimi so 

ogrožene pravice delavcev. Če pa sindikat ni imel lastnosti reprezentativnosti, je Ustavno 

sodišče RS štelo zahtevo, kot pobudo (npr. odločba Odl US VIII, 222, U-I-36/98 z dne 13. 10. 

1999). 88 Z Zakonom o reprezentativnosti sindikatov je zakonodajalec poskusil vnesti večjo 

preglednost sindikatov, vendar je po mnenju Pavla Vrhovca, zaradi prenizkih zahtev za 

pridobitev statusa reprezentativnosti dobilo to lastnost preveč sindikatov, in še to za 

nedoločen čas, ne glede na spremembe okoliščin, ki vplivajo na pridobitev tega statusa. 89 

3.1.1 Razvrstitev pristojnosti sindikata po ZDR-1 

Pristojnosti sindikata po ZDR-1 je mogoče razvrstiti v tri skupine. Prva skupina se nanaša na 

urejanje pravic delavcev s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami, druga in tretja skupina pa na 

sodelovanje sindikata pri odločanju o kolektivnih in individualnih pravicah delavcev. Ločimo 

sindikate organizirane na različnih ravneh. ZDR-1 določa, da pri urejanju pravic delavcev s 

podjetniškimi kolektivnimi pogodbami sodeluje sindikat organiziran pri delodajalcu, pri 
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odločanju o kolektivnih pravicah delavcev sodeluje sindikat pri delodajalcu, pri odločanju o 

individualnih pravicah pa sodeluje sindikat katerega član je delavec ob uvedbi postopka. 90 

3.1.2 Podjetniške kolektivne pogodbe 

Kot pravilo ZDR-1 določa, da se pravice delavcu, poleg v zakonu določajo v kolektivnih 

pogodbah (9. člen ZDR-1 in druge določbe). Bistvo te določbe je v tem, da delodajalec ne more 

enostransko določati obveznosti, ampak lahko to stori s podjetniško kolektivno pogodbo, ki 

predstavlja dvostranski avtonomni akt.  

3.1.3 Kolektivne pravice delavcev 

Iz določb ZDR-1 je mogoče razbrati, da v postopkih odločanja o kolektivnih pravicah nastopa 

sindikat pri delodajalcu, ki je sicer opredeljen v 7. odstavku 10. člena ZDR-1. To je 

reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika po 205. členu ZDR-1. 

Sindikat pri delodajalcu je torej organiziran na katerikoli ravni in je reprezentativen, ima člane 

zaposlene pri tem delodajalcu in člani pri delodajalcu so imenovali ali izvolili sindikalnega 

zaupnika, ki bo zastopal njihove interese pri delodajalcu, o čemer so dolžni obvestiti 

poslovodni organ (če le-tega ni, pa sindikat, glede na 1. odstavek 205. člena ZDR-1 zastopa 

njegov predsednik). 91 

Sindikat pri delodajalcu ima določene naslednje pristojnosti po ZDR-1: 

- po 10. členu ZDR-1, ki se nanaša na sprejemanje splošnega akta delodajalca;  

- po 75. členu ZDR-1, v primeru spremembe delodajalca; 

- po 59. členu ZDR-1, v primeru pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki 

opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku; 

- po 99., 100. in 102. členu ZDR-1, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu 

delavcev iz poslovnih razlogov; 

- po 104. in 105. členu ZDR-1, v primeru kolektivnih odpustov v primeru stečaja, sodne 

likvidacije in prisilne poravnave; 

-  po 148. členu ZDR-1, v primeru razporejanja delovnega časa; 

- po 153. členu ZDR-1, v primeru uvedbe nočnega dela ter obstoja nočnih delavcev pri 

delodajalcu. 

Splošni akti delodajalca 

Po 10. členu ZDR-1, mora splošne akte delodajalca, s katerimi je določena organizacija dela ali 

obveznosti delavcev, posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu (to je 

reprezentativnemu sindikatu, ki imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika). Sindikat mora podati 
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mnenje v roku 8 dni. Če ga sindikat posreduje v tem roku, ga mora delodajalec pred 

sprejemom splošnega akta obravnavati ter se do njega opredeliti. V primeru, da pri delodajalcu 

ni organiziranega sindikata, se s splošnim aktom lahko določijo pravice, ki se v skladu z ZDR-1 

urejajo v kolektivni pogodbi, če so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon ali kolektivna 

pogodba. 92 Skladno s 6. odstavkom 10. člena ZDR-1 mora delodajalec omogočiti pri njem 

zaposlenim delavcem, prav tako pa delavcem napotenim s strani delodajalca za zagotavljanje 

dela, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti, ki morajo biti vedno na razpolago na 

mestu, kjer se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njimi. 

Prvi in drugi odstavek se nanašata na organizacijske splošne akte, s katerimi lahko vsak 

delodajalec samostojno ureja organizacijo dela in poslovanja, določa za delavce obvezujoča 

navodila glede načina izvajanja delovnega procesa ali uvajanje različnih procesov, ki 

pripomorejo k izboljšanju njegove produktivnosti (npr. pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

na podlagi 2. odstavka 22. člena ZDR-1, pravilnik o organizaciji, pravilnik o varnosti in zdravju 

pri delu, pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, pravila reda in discipline, ne morejo pa se 

urejati pravice delavcev, ki se urejajo s kolektivnimi pogodbami ali neke nove obveznosti 

delavca 93). 3., 6. in 7. odstavek 10. člena ZDR-1 se nanašajo na splošne akte, s katerimi se 

avtonomno urejajo pravice in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, in pri katerih poda 

svoje mnenje sindikat pri delodajalcu.  

3. odstavek 10. člena ZDR-1, določa pogoje pod katerimi se lahko pravice, ki se praviloma 

urejajo s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami, urejajo s splošnim aktom delodajalca. To je, v 

primeru da sindikat ni organiziran na ravni delodajalca, saj se sicer pravice delavcev ne bi 

mogle urediti s splošnim aktom, razen, če bi bile določbe ugodnejše za delavca v primerjavi z 

zakonom ali kolektivnimi pogodbami. 94       

Sindikat pri delodajalcu, kot že navedeno, k splošnim aktom daje le mnenja, medtem, ko je 

svet delavcev po 94. in 95. členu ZSDU pristojen za ali obvezno predhodno posvetovanje ali 

dajanje soglasja, kot bo natančneje pojasnjeno v nadaljevanju.  

 

Sprememba delodajalca 

Pravni prenos podjetja v celoti ali delno, ki je izveden na podlagi zakona, drugega predpisa, 

pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali pa statusne spremembe delodajalca 

predstavlja delovnopravni institut spremembe delodajalca. Pri tem preidejo pogodbene in 

druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri 

delodajalcu prenosniku na delodajalca prevzemnika. 95  

Obveznost delodajalca prenosnika in prevzemnika po 1. odstavku 76. člena ZDR-1 je ta, da 

morata najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikat pri delodajalcu (sindikat, ki ima 

imenovanega ali izvoljenega sindikalnega zaupnika in je reprezentativen ter se nanaša na 

sindikat pri delodajalcu prevzemniku in prenosniku) o datumu ali predlaganemu datumu 
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prenosa, o razlogih za prenos, pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za delavce 

ter o predvidenih ukrepih za delavce. 2. odstavek 76. člena ZDR-1 nadalje določa: »Delodajalec 

prenosnik in delodajalec prevzemnik se morata z namenom, da se doseže sporazum, najmanj 

15 dni pred prenosom s sindikati iz prejšnjega odstavka posvetovati o pravnih, ekonomskih in 

socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce. » 3. odstavek citiranega člena 

pa določa, da če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, morajo biti delavci, ki jih prenos 

zadeva (po mojem mnenju tako delodajalca prenosnika kot prevzemnika vsak s strani svojega 

delodajalca), neposredno obveščeni v roku in okoliščinah prenosa, v skladu s 1. odstavkom 76. 

člena ZDR-1. V ta člen so prenesene določbe Direktive 2001/23/ES. 

Glede na to, da pojem posvetovanje ni opredeljen v ZDR-1, ga je mogoče razlagati v skladu z 

določbo 92. člena ZSDU, ki se sicer nanaša na svet delavcev. 

Delodajalec za zagotavljanje dela 

Po 5. odstavku 59. člena ZDR-1 je dolžan uporabnik, če sindikat pri uporabniku to zahteva, 

sindikat obveščati enkrat letno o razlogih za uporabo napotenih delavcev in njihovem številu.  

Kolektivni odpusti 

Zakon v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, 

določa obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom pri delodajalcu v 99. členu ZDR-1: 

»(1) Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in kategorijah 

vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku, v 

katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, ter o predlaganih kriterijih za določitev 

presežnih delavcev pisno čim prej obvestiti sindikate pri delodajalcu. (2) Delodajalec se 

predhodno, z namenom, da doseže sporazum, posvetuje s sindikati pri delodajalcu o 

predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev, pri 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. (3) Kopijo pisnega obvestila iz 

prvega odstavka tega člena mora delodajalec poslati zavodu za zaposlovanje.«  

1. odstavek 100. člena ZDR-1 določa obveznost delodajalca o obvestitvi o prenehanju potreb 

po večjem številu delavcev Zavoda za zaposlovanje, katerega kopijo mora poslati delodajalec 

tudi sindikatu pri delodajalcu.  

Gre za prizadevanja med delodajalcem in sindikatom, da se najbolj omilijo posledice, ki 

zadenejo delavce in za uskladitev stališč med njima. Sicer pa je končna odločitev o vprašanjih, 

ki se urejajo v zvezi z odpuščanjem večjega števila delavcev v rokah delodajalca. 

Navedene določbe pa je potrebno upoštevati tudi v primeru stečaja oziroma sodne likvidacije 

delodajalca, če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev. V teh primerih 

gre namreč za redno odpoved pogodbe  o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, za katero pa veljajo 

določene posebnosti. Zato je potrebno določbe, določene za kolektivne odpuste, uporabljati v 

obsegu, kot izhaja iz določb 2. odstavka 104. člena ZDR-1 in 2. odstavka 107. člena ZDR-1. 

Tudi v drugih možnih primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev 

oziroma vsem, zaradi prenehanja delodajalca, se smiselno uporabljajo določbe 99. in 100. 

člena ZDR-1 glede obveščanja in posvetovanja s sindikati pri delodajalcu.   
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Glede na določilo 1. odstavka 102. člena ZDR-1 predlog kriterijev za določitev presežnih 

delavcev oblikuje delodajalec. Lahko pa v soglasju s sindikatom pri delodajalcu namesto 

kriterijev iz kolektivne pogodbe oblikuje lastne kriterije za določitev presežnih delavcev. 

Razporeditev delovnega časa 

2. odstavek 148. člena ZDR-1 določa, da ko delodajalec določi letni razpored delovnega časa (to 

je dolžan storiti pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta), mora o tem obvestiti 

delavce in sindikate pri delodajalcu.  

Razporeditev delovnega časa namreč predstavlja element organiziranja delovnega procesa, ki 

je pomemben tako za delavce, kot za delodajalce. Način obveščanja ni bil zakonsko urejen do 

sprejetja ZDR-1. ZDR-1 je v 2. odstavku 148. člena  določil, da delodajalec pisno obvesti delavce 

in sindikate pri delodajalcu na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem 

mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije). 

Nočno delo 

ZDR-1 ureja nočno delo v določbah od 150. člena – 153. člena. 153. člen ZDR-1 določa: 

»Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno delo redno opravlja z nočnimi 

delavci pa najmanj enkrat letno, posvetovati s sindikati pri delodajalcu o določitvi časa, ki se 

šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti nočnega dela, o ukrepih varnosti in 

zdravja pri delu ter socialnih ukrepih.« Določba se nanaša na uvedbo nočnega dela, ki ga zakon 

definira v 150. členu ZDR-1 ter na ponavljajoče se posvetovanje s sindikati pri delodajalcu ter 

delodajalcem o pravicah nočnih delavcev, ki so posebej določene v 151. členu ZDR-1. 

153. člen ZDR-1 tako določa dolžnost posvetovanja samo s sindikati pri delodajalcu če so, če pa 

le-ti niso organizirani, je delodajalec te obveznosti prost, omejen je samo z drugimi določbami 

ZDR-1.  

3.1.4 Individualne pravice delavcev 

 

Katerikoli sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka ima, če delavec tako zahteva, 

naslednje pristojnosti: 

- po 86. členu ZDR-1, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi z odpovedjo in 

- po 174. členu ZDR-1, v primeru uvedbe disciplinskega postopka zoper delavca.  

Odpoved pogodbe o zaposlitvi 

V postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi je med splošnimi določbami v 86. členu ZDR-1 

opredeljena vloga sindikatov. Gre za določbe lex generali, ki se uporabljajo v vseh postopkih 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi, razen če obstoji specialnejša določba, ki nadomesti 

generalnejšo. Tako 86. člen ZDR-1 določa: »(1) 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 oziroma delavskega zaupnika. (2) Sindikat ali svet delavcev 

oziroma delavski zaupnik iz prejšnjega odstavka lahko poda svoje mnenje v roku šestih dni. Če 
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svojega mnenja v tem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje. (3) Sindikat ali svet 

delavcev oziroma delavski zaupnik iz prvega odstavka tega člena 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. (4) Ne glede na negativno mnenje sindikata ali 

sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o 

zaposlitvi.«  

Smisel določbe 86. člena ZDR-1 je v tem, da ima sindikat kot varuh interesov delavcev možnost, 

da v primeru, kadar gre za odpoved iz neutemeljenih razlogov ali če ni bil postopek odpovedi 

zakonit, nasprotovati takšni odpovedi in se že preventivno lahko delodajalec ter delavec 

izogneta sodnim postopkom, ki se nanašajo na zakonitost odpovedi. Gre praktično za prvo 

pravno sredstvo, ki ga ima delavec na voljo ter lahko zahteva, da se o postopku obvesti 

sindikat, svet delavcev ali delavski zastopnik. Zakon ne določa izrecno, da je delavec dolžan 

pisno zahtevati sodelovanje sindikata, zato zadostuje že ustna zahteva, vendar pa se v takšnem 

primeru lahko zaplete v postopku dokazovanja te predpostavke, ki je potrebna za sodelovanje 

sindikata. Prav tako zakon ne določa v kateri fazi postopka odpovedi lahko poda mnenje 

sindikat, ob nameravani odpovedi ali ob realizaciji odpovedi. 96 

Disciplinski postopek 

Delavec se lahko znajde tekom delovnega razmerja tudi v disciplinskem postopku. Po 173. 

členu ZDR-1 je izjava o očitanih kršitvah temeljna pravica delavca, pri katerem lahko sodeluje 

po pooblastilu delavca sindikalni predstavnik (174. člen ZDR-1).  

3.2 Pristojnosti sveta delavcev po ZDR-1 
 

ZDR-1 je ob upoštevanju odločb Ustavnega sodišča RS izrecno uredil pristojnosti sveta delavcev 

v primeru splošnih aktov delodajalca ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na novo pa je uredil 

pristojnost sveta delavcev v primeru pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki 

opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, po 5. odstavku 59. člena 

ZDR-1.  

3.2.1 Splošni akti delodajalca 

 

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-284/06-26 z dne 1. 10. 2009, 97 ugotovilo neskladje 3. 

odstavka 8. člena Zakona o delovnih razmerjih 98 z Ustavo RS. 3. točka citirane ustavne odločbe 

je določala »Do odprave ugotovljene protiustavnosti mora delodajalec v postopku sprejemanja 

splošnega akta delodajalca iz tretjega odstavka 8. člena Zakona o delovnih razmerjih v 

primerih, ko pri njem ni organiziranega sindikata, pred sprejemom splošnega akta pridobiti 

mnenje delavskih predstavnikov.« 

                                                           
96

 Vir: Bečan I. in drugi, Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 387. 
97

 Ur. l. RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009. 
98

 Ur.l. RS, št. 42/2002, Ur.l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 
103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26- v nadaljevanju ZDR. 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200983#%21/Uradni-list-RS-st-83-2009-z-dne-23-10-2009
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200242&stevilka=2006
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200746&stevilka=2515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007103&stevilka=5131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200983&stevilka=3714
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Pobudniki ustavne presoje 3. odstavka 8. člena ZDR so zatrjevali, da je praviloma urejanje teh 

pravic prepuščeno kolektivnemu dogovarjanju med sindikati ter delodajalci. Takšna ureditev je 

določala, da sodi zavzemanje za socialne in ekonomske pravice v prvi vrsti v pristojnost 

sindikatov, pa še to samo v primeru, da je pri delodajalcu organiziran sindikat, kar pomeni, da 

so delavci pri delodajalcih, ki nimajo organiziranega sindikata v neenakem položaju (vsebinska 

določitev pravic delavcev je potemtakem prepuščena enostranski volji delodajalca).  

Po oceni Ustavnega sodišča RS neobstoj sindikata ni bil razumen razlog za popolno izključitev 

sodelovanja delavcev pri urejanju njihovih pravic. Izpodbijana ureditev pa ni zagotavljala 

sodelovanja delavcev in delodajalcev pri določanju tistih pravic delavcev, ki se sicer urejajo v 

kolektivnih pogodbah. Kadar pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, mora biti zaradi 

načela enakosti pred zakonom vseeno zagotovljena možnost delavcev, da prek sodelovanja 

drugih predstavnikov delavcev (izbranih po posebnem zakonskem postopku) sodelujejo pri 

določanju njihovih pravic. Neenakopravnega položaja, ki je nastal s takšno ureditvijo ne 

odpravlja niti participativni dogovor med delavci in delodajalcem, saj le-ta ne more določati 

pravic delavcev, ki se določajo s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami, saj predstavlja le 

dodatno, posebno obliko sodelovanja delavcev pri upravljanju. S participativnim dogovorom pa 

lahko nasproti delodajalcu v primerih, ko pri njem ni organiziranega sindikata, sveti delavcev 

nastopajo kot delavski predstavniki pri urejanju pravic delavcev. Primarno pa so pravice, ki so 

sicer predmet kolektivnih pogodb, v pristojnosti sindikata.  

Sedaj veljavni ZDR-1 je sporno določilo primerno zakonsko uredil, in sicer tako, da je dodatno 

določil: »Predlog splošnega akta iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pred sprejemom 

posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet delavcev oziroma 

delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih dni, delodajalec pa mora pred sprejemom 

splošnega akta posredovano mnenje obravnavati in se do njega opredeliti.« 99 

3.2.2 Odpoved pogodbe o zaposlitvi 

 

Tudi 3. odstavek 84. in 85. člena ZDR sta bila predmet ustavno sodne presoje. Ustavno sodišče 

RS je z odločbo U-I-284/06-26 z dne 1. 10. 2009, 100 v 4 točki citirane ustavne odločbe določilo: 

»Do odprave ugotovljene protiustavnosti ima v primerih, ko je zoper delavca, ki ni član 

sindikata, uveden postopek po 84. in 85. členu Zakona o delovnih razmerjih, v tem postopku 

svet delavcev ali delavski zaupnik enake pristojnosti, kot jih ima sindikat.« 

Ustavno sodišče RS je odločilo, da sta člena bila v neskladju z Ustavo RS, saj v postopku 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavci, ki niso člani sindikata nimajo enakega varstva pravic kot 

člani sindikata, do odprave neskladja pa sta imela svet delavcev ali delavski zastopnik enake 

pristojnosti kot sindikati po uzakonjeni ureditvi (U-I-284/06-26 z dne 1. 10. 2009 101). Namen 

ureditve določb 84. in 85. člena ZDR je bil varstvo pravic delavcev v postopku odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi. Za razlikovanje v postopku odpovedi med delavci, ki so člani sindikata in 

med tistimi, ki to niso, pa po odločitvi Ustavnega sodišča RS, ni obstojal razumen razlog. Sploh 

                                                           
99

 4. odstavek 10. člena ZDR-1. 
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 Ur. l. RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009. 
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 Ur. l. RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009. 
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v primeru kadar obstaja kakšna druga oblika povezovanja delavcev, ki prav tako lahko ima 

vlogo za varstvo pravic delavcev v postopku odpovedi. Sveti delavcev imajo v zvezi s tem 

pristojnost samo za nečlane sindikata, ne glede na to, da bi se nanj v zvezi s tem obrnili tudi 

člani sindikata. Odločitev o nasprotovanju odpovedi pa mora biti premišljena in sprejeta na 

podlagi temeljite presoje vseh relevantnih dejstev, prav tako je dobro, da se pred tem seznani 

z argumenti delodajalca.  

Zakonodajalec je s sprejetjem ZDR-1 odločitev Ustavnega sodišča upošteval ter tako v 86. členu 

ZDR-1 izrecno zakonsko določil vlogo sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika v primeru 

nameravane redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je enaka kot vloga sindikata, 

medtem ko je bil 85. člen ZDR črtan.  

3.2.3 Delodajalec za zagotavljanje dela 

 

Po določbi 5. odstavka 59. člena ZDR-1 ima svet delavcev enako kot sindikat, možnost pri 

uporabniku zahtevati, da ga obvešča enkrat letno o razlogih za uporabo napotenih delavcev in 

njihovem številu. 
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4. Pristojnosti sveta delavcev po ZSDU 
 

4.1 Splošno  
 

Slovenija je s sprejetjem ZSDU leta 1993 izpolnila svojo mednarodno obveznost, ki se je 

nanašala na urejanje razmerij med delom in kapitalom. Te obveznosti, določene na 

mednarodni ravni so dokaj nezahtevne. Zaradi močno utrjenih interesnih pozicij nosilcev dela 

in kapitala so spremembe v evropskih državah na teh področjih redke, saj se le- te uveljavljajo z 

velikimi napori. Slovenska ureditev vsebuje poskus sistematične ureditve, ki spodbuja 

sodelovanje med nosilci dela ter kapitalom, jih usmerja k istim ekonomskim in socialnim ciljem, 

hkrati pa s tem zagotavlja višjo stopnjo varstva človekovih pravic v sferi dela ter posredno 

prispeva k večji kvaliteti življenja. 102 

Sprva predstavljam pojme, 103 ki so pomembni za razumevanje obravnavane tematike. Ustava 

RS s tem v zvezi uporablja pojma »soodločanje« ter »sodelovanje delavcev pri upravljanju«, 

ZSDU pa še dodatno pojem »soupravljanje«. »Sodelovanje delavcev pri upravljanju« je najširši 

pojem in označuje vse načine in oblike tovrstnega vpliva zaposlenih na odločanje pri 

delodajalcu. »Soupravljanje« je ožji pojem, saj opredeljuje le tiste oblike in načine sodelovanja 

delavcev, pri katerih je veljavno odločanje delodajalcev pogojeno s sodelovanjem delavskih 

predstavnikov pri sprejemanju odločitev na širšem področju upravljanja, njihova udeležba pri 

glasovanju oziroma sprejemanju odločitev pa predstavlja nujen element v procesu odločanja. 

Pojem »soodločanje« predstavlja najintenzivnejši način uresničevanja delavcev pri upravljanju. 

V družboslovju se operira tudi s pojmom »delavska participacija«, ki pa obravnava širši sklop 

razmerij, kot jih ureja ZSDU, saj zajema tudi finančno participacijo ter celovitost aktivnosti 

delavskih voljenih ter sindikalnih predstavništev, ki vplivajo na urejanje notranjih razmerij v 

gospodarskih družbah.  

Zaradi interpretacijskih izhodišč določb zakona je dobro poznati razvojni vidik sodelovanja 

delavcev pri upravljanju. 104 Do obstoječe pravne ureditve tega področja je prišlo zaradi 

spremembe vrednotenja temeljnih proizvodnih razmerij v družbi, ki so posledica odpravljanja 

družbeno lastninskih razmerij (temelječ koncept je bil pravica dela z družbenimi sredstvi ter 

razmerja med osebami, ki so delo opravljali ter nosilci funkcij v organizaciji). »Pravica do vpliva 

na odločanje ni nova, temveč se le spreminja.« 105 Odločanje o vseh upravljavskih zadevah je 

bilo formalno prepuščeno delavcem, ki so delali s sredstvi, ne pa nosilcem kapitala. Kasneje so 

upravljavske pravice pripadle obojim. Sedanja ustavna ureditev pa zaposlenim jamči to pravico. 

Položaj zaposlenih v zasebnem sektorju se je spremenil konec procesa lastninjenja, tako da so 
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 Vir: Belopavlovič in drugi, 1993, str. 33. 
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 Glej: Belopavlovič in drugi, 1993, str. 33-55. 
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 Več o tem: Vodovnik Z., Zasnova načel sodelovanja delavcev pri upravljanju v slovenski pravni 
ureditvi, Podjetje in delo, št. 5, letnik 1993, ŠCID Kranj 1993. 
105

 Belopavlovič in drugi, 1993, str. 35. 



35 
 

zaposleni postali lastniki svojega dela in edini upravičenci, ki odločajo pod kakšnimi pogoji so 

pripravljeni opravljati delo. Posledično je to pomenilo, da je postalo nelegitimno, da bi tretje 

osebe (brez njihovega pooblastila), ki niso v delovnem pogodbenem razmerju določale njihov 

pravni položaj. S takšnim položajem je nastala potreba, da se vzpostavi med delodajalcem in 

zaposlenimi popolnejša komunikacijska vez, oziroma takšna oblika socialnega dialoga v 

organizacijah, da bi lahko sodelovali vsi zaposleni neposredno ali posredno preko svojih 

predstavnikov. Zato je bil leta 1993 sprejet ZSDU, s katerim so dobili zaposleni v gospodarstvu 

pravico izvoliti svoje predstavnike v svete delavcev oziroma v manjših organizacijah delavske 

zaupnike. Svet delavcev in sindikalni zaupniki predstavljajo v nasprotju s sindikati element 

formalne strukture organizacije. 

Slovenski model sodelovanja delavcev pri upravljanju sledi uveljavljenemu sistemu v Severni 

Evropi, kjer je to področje urejeno z zakonom ter jasno razmejeno in formalno sorazmerno 

razmejeno od sindikalnih razmerij (nasprotno države v Južni Evropi, npr. Italija, to področje 

urejajo s kolektivnimi pogodbami, pri tem imajo glavno vlogo sindikati). 

ZSDU predstavlja splošna pravila in načela za urejanje participativnih razmerij za področje 

gospodarstva ter delno javnih služb in druga področja, kjer ta razmerja še niso urejena 

(predstavlja v tem primeru sistemsko izhodišče). 1. člen ZSDU je sprva določal  načine in pogoje 

za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, ne glede na obliko lastnine, in 

zadrug. Pravico do sodelovanja lahko uresničujejo tudi delavci v podjetjih, ki opravljajo 

gospodarske javne službe, v bankah in v zavarovalnicah, če ni s posebnim zakonom drugače 

določeno. V zavodih jo uresničujejo delavci kot posamezniki po določbah tega zakona, 

kolektivno pa v skladu s posebnim zakonom. Kasneje je bil ta člen spremenjen in danes veljavni 

ZSDU je dodatno razširil sodelovanje delavcev tudi na samostojne podjetnike z najmanj 50 

delavci, prav tako je upoštevana evropska zakonodaja. 106 Izrecno izključuje uporabo »za 

sodelovanje delavcev pri upravljanju v evropskih svetih delavcev, v evropski delniški družbi in v 

evropski zadrugi, če ni s posebnim zakonom tako določeno.« 1. člen nakazuje, da bo 

temeljnemu zakonu na obravnavanem področju sledilo še urejanje razmerij po posameznih 

področjih, s posebnimi zakonskimi predpisi. Posebni zakon, ki bi urejal pravico do kolektivnega 

sodelovanja delavcev pri upravljanju v zavodih, do danes ni bil sprejet. 107
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 Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega 
okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti (UL L št. 80 z dne 23. 3. 2002) in 
Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (UL L št. 
82 z dne 22. 3. 2001). 
107

 Pripravljen je sicer bil predlog Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena, ki je vseboval v 
127. členu med prehodnimi določbami določilo, da naj bi se do ureditve tega področja uporabljale 
smiselno določbe ZSDU, kar naj bi omogočilo normalno delovanje svetov delavcev vsaj v javnih zavodih 
in bi to omogočilo primerljivo delovanje kot v gospodarskih družbah. Zakonodajalec pa naj ne bi določil 
obvezno sodelovanje delavcev v organih zasebnih zavodov, naj pa bi veljala možnost oblikovanja svetov 
delavcev za javne in zasebne zavode. (Vir: Bakovnik, 2011.) 
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4.2 Domet sodelovanja delavcev pri upravljanju 

ZSDU določa v 4. členu, 5. odstavku 5. člena in 7. členu širino delavske participacije, ki 

predstavlja okvir za avtonomno dograditev in morebitno širitev pravic zaposlenih. 4. člen ZSDU, 

določa pravico delavcev do individualnega in kolektivnega sodelovanja pri upravljanju. Pravica 

do sodelovanje se nanaša zlasti za »soodločanje oziroma vplivanje na vsebino in organizacijo 

dela ter na določitev in izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljševanju delovnih razmer oziroma 

humanizaciji delovnega okolja in doseganju uspešnega poslovanja družbe.« 5. odstavek 5. 

člena ZSDU, določa področja, kamor sodelovanje delavcev pri upravljanju ne posega: »Z 

dogovorom iz tega člena se ne določajo pravice iz delovnega razmerja, plače in tisti pogoji dela, 

ki se skladno s predpisi urejajo s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami.« V nasprotnem 

primeru gre za nične določbe. 7. člen ZSDU, določa, da se s pravico do sodelovanja delavcev pri 

upravljanju ne posega »v pravice in obveznosti sindikatov in združenj delodajalcev, da ščitijo 

interese svojih članov. Svet delavcev se je dolžan vzdržati tudi kakršnihkoli oblik sindikalnega 

boja.« 7. člen določa torej temeljno razmejitev med sindikati in neposrednimi delavskimi 

predstavniki.  

4.3 Uresničevanje pravic delavcev po ZSDU 

Svoje pravice delavci uresničujejo individualno ali kolektivno preko sveta delavcev (ali 

delavskega zaupnika, to je v družbi z zaposlenimi do 20 delavcev z aktivno volilno pravico in 

ima enake pravice kot svet delavcev), zbora delavcev (urejen v določbah od 69. – 72. člena 

ZSDU; sestavljajo ga vsi zaposleni, razen vodilnega osebja, (čeprav ima predstavnik družbe 

pravico sodelovati na njem) in imajo pravico obravnavati vprašanja, ki sodijo v pristojnost sveta 

delavcev, a o teh vprašanjih ne morejo odločati; skliče ga svet delavcev na lastno pobudo ali 

zahtevo direktorja družbe) ter predstavnikov v organih družbe (določbe od 78. – 84. a člena 

ZSDU, ki niso predmet obravnavane teme te naloge). 

V nadaljevanju predstavljam, glede na temo magistrske naloge, svet delavcev, njegovo 

konstituiranje ter način dela.  

4.3.1 Svet delavcev in njegovo konstituiranje 

 

Namen sveta delavcev, ki predstavlja vse delavce v družbi, je dogovarjanje o zadevah, ki se 

nanašajo na gospodarsko družbo in hkrati vplivajo na položaj delavcev, niso pa predmet 

kolektivnih pogajanj. Oblikovanje sveta delavcev je izbirna pravica, ki temelji na zakonu, pri 

čemer zakonodaja ne zahteva aktivnega ravnanja od vodstva družbe. ZSDU samo uzakonja 

prepoved poslovodstvu, da bi omejeval to zakonsko pravico, pri čemer oviranje oblikovanja 

sveta delavcev ni izrecno opredeljeno kot prekršek po 8. točki 107. člena ZSDU. Po mojem 

mnenju smiselna uporaba te določbe ne pride v poštev, saj bi bilo s tem kršeno načelo 

zakonitosti kot temeljno načelo prekrškovnega prava, 108 kar pa kaže, da bi bilo dobro to urediti 
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 Drugače Franca v Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju, 2009, str. 104-105. 
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v bodoče. Vendar pa je v 200. členu Kazenskega zakonika RS 109 kot kaznivo dejanje 

opredeljeno kaznivo dejanje »Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih 

pravic«. 110 Obvezno ustanavljanje svetov delavcev pa v družbah ne bi imelo smisla, saj se mora 

tudi poslovodstvo zavedati, pozitivnih učinkov sodelovanja delavcev pri upravljanju. 111 

Participativna razmerja so zakonsko urejena le v grobem, po načelu minimalne zakonske 

urejenosti in možnosti avtonomne ureditve razmerij. To je primerno predvsem z vidika 

prožnosti ter specifičnosti posamezne dejavnosti. Kljub navedenemu so določbe, ki se nanašajo 

na oblikovanje sveta delavcev, njegovi sestavi, trajanju mandata podrobne in kogentne. 112  

Vzpostavitev dolžnosti do sveta delavcev s strani vodstva družbe nastane z izvolitvijo. Če do 

izvolitve sveta delavcev ne pride, se lahko zbor delavcev o zadevah, ki so v pristojnosti sveta 

delavcev posvetuje, vendar o njih ne more odločati. 

Po ZSDU imajo delavci pravico (ne dolžnost) izvoliti svet delavcev, če je v družbi zaposlenih več 

kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico. 113 Število članov sveta delavcev se razlikuje glede na 

število delavcev v družbi od 3-13 članov, 114 (če se tekom mandata spremeni število delavcev z 

aktivno volilno pravico, to na število članov sveta delavcev ne vpliva, razen če se zmanjša pod 

zakonsko določen minimum 20 delavcev z aktivno volilno pravico in če ni z dogovorom 

določeno drugače), njihov mandat traja 4 leta (obstaja možnost ponovne izvolitve). 115 Aktivno 

volilno pravico imajo delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma šest mesecev. Zakon v 2. ter 3. 

odstavku 12. člena ZSDU 116 izrecno določa, da aktivne volilne pravice nimajo direktor, 

prokuristi ter delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi po prej veljavnem 72. členu ZDR, 

sedaj po 73. in 74. členu ZDR-1, saj predstavljajo le-ti vodilno osebje (aktivne volilne pravice 

nimajo tudi ne njihovi družinski člani). Pasivno volilno pravico imajo zaposleni z aktivno volilno 

pravico in ki so v družbi zaposleni nepretrgoma 12 mesecev. 117 Na volilno pravico, doba 

zaposlitve ne vpliva v primeru novoustanovljene družbe. 118 Volitve v svet delavcev so tajne, 

svobodne, osebne in neposredne. 119 Vsak glas je med sabo enak. Volilna pravica je po zakonu 

varovana. Tako delodajalec ne sme delavcem obljubljati kakršnihkoli koristi ali drugače vplivati 

na glasovanje. Medtem, ko imajo delavci pravico izraziti svoje mnenje o celotnem volilnem 

postopku in zaradi tega ne smejo biti disciplinsko odgovorni. Zakon zagotavlja neposredno 
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sodno varstvo v primeru bistvene kršitve, ki bi lahko vplivale na pravilnost in zakonitost 

volilnega postopka. Predlagatelji ter kandidati lahko zahtevajo v 8 dneh razveljavitev volitev pri 

pristojnem sodišču glede na sedež družbe. Nosilec pravic in obveznosti v volilnem postopku je 

volilna komisija, 120 zato vodstvo družbe ne more biti odgovorno za pravilnost volitev. 121 

Pomembna pa je tudi določba, da nujne in potrebne tehnične stroške volitev krije družba, delo 

volilnih organov se plača kot da bi delavci delali, saj se volitve izvajajo tekom delovnega časa 

tako, da najmanj motijo delovni proces. 122 

V novoustanovljeni družbi se na zboru delavcev, ki je sklican tekom delovnega časa v dogovoru 

z direktorjem družbe in ki ga lahko skličejo najmanj trije delavci ali v družbi zastopani 

reprezentativni sindikat, odloča z večino glasov o odločanju o oblikovanju sveta delavcev. 123 V 

primeru pozitivnega sprejetja zbor delavcev imenuje volilno komisijo, katere člani so tisti, ki 

dobijo največ glasov ter določijo dan volitev. Če pa gre za že obstoječo družbo, mora svet 

delavcev objaviti sklep o razpisu volitev največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom 

mandatne dobe članov sveta delavcev. Sklep o razpisu volitev določa dan volitev, število članov 

sveta, ki se volijo (glede na število delavcev v družbi na dan sprejema sklepa o razpisu) ter 

volilno komisijo. Sklep o razpisu mora biti objavljen tako, da je dostopen vsem delavcem. 124 

Volilne organe, komisije ter odbore podrobneje urejajo določbe od 19. – 26. člena ZSDU. 

Volilna komisija se imenuje za 4 leta, odbori pa za vsake volitve posebej. Volilni organi so 

sestavljeni iz predsednika, članov ter njihovih namestnikov. Vsi morajo imeti aktivno volilno 

pravico, njihovo članstvo je prostovoljno, na podlagi njihovega pisnega pristanka pred 

sprejemom sklepa o razpisu volitev. V primeru članstva v volilnih organih ne moreš kandidirati 

na volitvah. 

Volilni organ je sklepčen, če sta navzoči 2/3 članov oziroma njihovih namestnikov ali 

namestnikov prisotnih članov, pri čemer lahko predsednika nadomešča samo njegov 

namestnik. Predstavniki kandidatov za člane sveta delavcev in predstavnikov sindikata v družbi 

so lahko navzoči pri delu volilnih organov, vendar le-ti ne smejo biti hkrati kandidati. Volilna 

komisija je sestavljena najmanj iz predsednika, dveh članov ter njihovih namestnikov. Dolžnost 

volilne komisije je, da skrbi za zakonitost volitev članov sveta delavcev, ugotavlja, ali so 

predlogi kandidatov za člane sveta delavcev v skladu z ZSDU in jih objavi, določa volišča, 

seznam volivcev za celotno družbo in za posamezna volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja 

rezultate izida glasovanja na voliščih in razglaša, kateri kandidati so izvoljeni v svet delavcev ter 

vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih določa ZSDU. 

Naloga volilnih odborov je, da skrbijo za pravilnost ter tajnost glasovanja na voliščih, ki jih 

vodijo, pri čemer o svojem delu vodijo ves čas zapisnik. Ni pa nujno, da so vedno konstituirani 

volilna komisija in odbori, saj zakon določa izjemo, to je v družbi z do 50 delavcev z aktivno 
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volilno pravico, kjer so lahko naloge volilne komisije in volilnih odborov v rokah volilne komisije 

(prav tako ni potrebno imenovati njihovih namestnikov). V takšnem primeru se lahko glasuje 

samo na enem volišču. Kandidate za člane sveta delavcev imajo pravico predlagati delavci z 

aktivno volilno pravico, glede na število delavcev v družbi. Tako jih lahko s pisnim predlogom, 

katerim morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo, v 21 dneh 

od objave sklepa o razpisu volitev, predlagajo volilni komisiji. 125  

Svet delavcev posluje skladno s svojim poslovnikom, v katerem lahko določi, da se kandidati za 

člane sveta delavcev predlagajo in volijo ločeno za posamezne posebne skupine delavcev 

(ženske, invalide, mlade delavce…) ter v posameznih organizacijskih enotah. Namen teh določb 

ZSDU je, da se lahko vloga sveta delavcev izvršuje skladno z njenim temeljnim namenom. Če pri 

pregledu predlogov volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti, zahteva od 

predlagateljev odpravo le-teh, če se ne dajo odpraviti, se predlog zavrne (s sklepom, proti 

kateremu je dopustna pritožba na pristojno sodišče v 8 dneh, pritožbo lahko vložijo 

predlagatelji in kandidati). 126 Če je kandidatov premalo se ta ugotovitev volilne komisije objavi 

in se pozove, da v dodatnem roku, ki ga postavi volilna komisija in ki ne sme biti daljši od 

sedem dni, prijavijo dodatne kandidate, če teh ni, se volitve ne morejo organizirati in se lahko 

šele po poteku treh mesecev. V primeru odstopa kandidata, se kandidacijski postopek ponovi 

za število manjkajočih članov. Sicer s sklepom volilna komisija ugotovi njihovo zakonitost in jih 

objavi, če je bil predlog formalno popoln in pravočasen. 127 Sklep o zavrnitvi ali o ugotovitvi 

skladnosti z zakonom, mora volilna komisija izdati najmanj v treh dneh po vložitvi popolnega 

predloga. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot ½ delavcev z aktivno volilno pravico. 

Če se je volitev udeležilo polovica ali manj kot polovica delavcev, je mogoče nove volitve izvesti 

šele po šestih mesecih. 128 Neizpolnjena glasovnica ter glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti 

volje volivca, sta neveljavni. 129 Izvoljeni so le tisti člani, ki so dobili največ glasov. Če imata dva 

enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v družbi (zakonodajalec je 

predvideval, da delavci, ki imajo daljšo delovno dobo bolje poznajo gospodarsko družbo in 

razmere v njej). 130 Volilna komisija izda sklep o neveljavnosti volitev v primeru prenizke 

udeležbe ali drugih nepravilnosti, zoper katerega se lahko vloži pritožba v osmih dneh od 

objave, na pristojno sodišče. 131 Z razglasitvijo volilnih izidov se šteje svet delavcev za 

izvoljenega, pravice in obveznosti pa izvršuje od dneva, ko staremu preneha mandat. Članstvo 

preneha delavcu če umre, mu preteče mandat, izgubi pravico biti voljen v svet delavcev, je 

odpoklican, odstopi (odstop je veljaven, ko svet delavcev sprejme pisno izjavo delavca o 

odstopu), mu preneha delovno razmerje v družbi. 132 V primeru prenehanja članstva v svetu 

delavcev, postane član sveta delavcev za preostanek mandata tisti, ki je med neizvoljenimi 

kandidati dobil največ glasov, vendar ne manj kot 5 % tistih, ki so glasovali. V primeru enakega 

števila glasov dveh delavcev, postane član tisti, ki ima daljšo delovno dobo. Lahko pa zaradi 

prenehanja mandata več kot 1/3 članov, ki jih ni mogoče tako nadomestiti, pride do 
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nadomestnih volitev. Na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico 

(priloženi morajo biti podpisi delavcev) oziroma reprezentativnega sindikata (če je člana 

predlagal le-ta), se lahko začne postopek za odpoklic člana. 133 Zahteva, ki mora vsebovati 

razloge za odpoklic, se pošlje volilni komisiji, ki ne presoja razloga za odpoklic. Komisija lahko 

zavrne predlog za odpoklic, in sicer v primerih formalnih pomanjkljivosti kandidatur (po 30., 

31., 33. in 34. členu ZSDU). Če zahteve ne zavrne se v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu 

člana sveta delavcev in določi dan glasovanja. Član sveta delavcev je odpoklican, če je za 

odpoklic glasovala večina delavcev, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o 

odpoklicu. 134 

4.3.2 Način dela sveta delavcev 

Svet delavcev dela na sejah in na podlagi svojega poslovnika. 135 Ustanovno sejo vodi 

predsednik volilne komisije, dokler svet delavcev ne izvoli iz svoje sestave predsedujočega seje, 

predsednika sveta delavcev in namestnika. Funkcija predsednika je, da zastopa in predstavlja 

svet delavcev (namestnik pa v odsotnosti predsednika). Poslovnik ureja način sklicevanja sej, 

sklepčnost, način sprejemanja odločitev, vodenje zapisnika, sodelovanje oseb iz 61. člena 

ZSDU, način konstituiranja odborov sveta delavcev. Za bolj efektivno delo lahko svet delavcev 

ustanovi odbore za obravnavo posameznih vprašanj, enote družbe, če ima najmanj 10 delavcev 

z aktivno volilno pravico. Kakšna je pristojnost odborov, določa poslovnik, lahko pa je 

sestavljen iz 1/3 delavcev, ki niso člani sveta delavcev. O tem, da so ustanovljeni posamezni 

odbori je potrebno obvestiti organ upravljanja in direktorja gospodarske družbe. Vsekakor pa 

morajo za dosego svojih ciljev odbori in svet delavcev sodelovati med sabo, predvsem z 

obveščanjem. Svet delavcev lahko sodeluje tudi s strokovnjaki iz družbe ali z zunanjimi, 

reprezentativnimi sindikati ter združenji delodajalcev. Svet delavcev se sestaja praviloma 

znotraj delovnega časa, upoštevajoč potrebe delovnega procesa. Tako imajo člani sveta 

delavcev pravico do minimalno petih plačanih ur mesečno, za udeležbo na sejah, direktor 

družbe pa mora biti pravočasno o sejah tudi obveščen. Lahko pa je plačana tudi udeležba na 

sejah izven delovnega časa, če delovni proces ne omogoča sej znotraj delovnega časa. Prav 

tako imajo člani sveta delavcev pravico do treh plačanih ur na mesec za posvetovanja z delavci 

ter pravico do 40 plačanih ur na leto za izobraževanje, ki je potrebno za učinkovito delo sveta 

delavcev. Druge ugodnosti se lahko dogovorijo z delodajalci, zakon namreč določa minimum 

pravic. Pomembno je, da svet delavcev obvešča direktorja družbe tudi o tem, kdaj in kje bo 

posvetovanje, pri tem je namreč potrebno upoštevati potrebe delovnega procesa. V določenih 

primerih zakon predvideva tudi poklicne člane sveta delavcev, in sicer v družbi s 50 do 300 

delavci se določi število članov sveta delavcev, ki opravljajo svojo funkcijo s polovičnim 

delovnim časom, in sicer v družbi s 50 do 100 delavci en član, v družbi s 100 do 300 delavci – 

dva člana. V družbi z večjim številom delavcev se določi število članov sveta delavcev, ki 

opravljajo svojo funkcijo poklicno, in sicer v družbi s 300 do 600 delavci en član, v družbi s 600 

do 1.000 delavci dva člana, na vsakih dodatnih 600 zaposlenih pa še po en član. Poklicni član je 

upravičen do plače, ki jo je prejemal pred izvolitvijo ali do plače, ki jo prejemajo zaposleni v 

družbi z enako izobrazbo, če je zanj to ugodnejše (upošteva se tudi valorizacija). 1. in 2. 
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odstavek 65. člena določata: »Delodajalec krije nujne stroške za delo sveta delavcev, najmanj 

pa stroške potrebnih prostorov za seje, sprejem strank in delo poklicnih članov sveta delavcev, 

stroške materialnih sredstev, ki jih svet delavcev uporablja in stroške administrativnega osebja 

za delo sveta delavcev. Stroške oseb iz 61. člena tega zakona krije družba le, če je bilo tako 

predhodno dogovorjeno z delodajalcem in v obsegu, ki je bil dogovorjen, najmanj pa 50% 

povprečne plače mesečno na zaposlenega v družbi na vsakega člana sveta delavcev. » 

Delodajalec in svet delavcev se lahko dogovorita tudi za fiksni znesek sredstev za določeno 

obdobje, ki ga svet delavcev porabi za svoje delovanje po lastni presoji. V primeru, da se svet 

delavcev in delodajalec ne moreta dogovoriti o tem, koliko plačanih ur pripade članom sveta 

delavcev ter o finančnih sredstvih, lahko ali delodajalec ali svet delavcev zahtevata, da o njih 

odloči arbitraža, ki pri tem upošteva ekonomski položaj družbe ter potrebe sveta delavcev. 

Temeljna dolžnost članov sveta delavcev po 68. členu ZSDU je varovanje poslovne skrivnosti, ki 

se določi s pisnim sklepom s katerim morajo biti seznanjeni tudi delavci ter druge osebe, ki so 

jo dolžne varovati (definira jo Zakon o gospodarskih družbah 136) ter tudi vse osebe, ki zvedo 

zanjo zaradi uresničevanja pravic delavcev po tem zakonu. Glede na določbo, ZSDU je jasno, da 

imajo člani sveta delavcev na eni strani pravico, da izvedo poslovno skrivnost družbe na drugi 

strani pa dolžnost, da jo varujejo. V nasprotnem primeru določbe o dolžnem obveščanju 

delodajalca sveta delavcev, ne bi imele nobenega smisla, če bi npr. delodajalec vse relevantne 

poslovne informacije določil kot poslovno skrivnost družbe.  

4.3.3 Svet delavcev kapitalsko povezanih družb 

Svet delavcev lahko imajo tudi kapitalsko povezane družbe (kapitalsko povezane družbe so 

koncernske družbe oziroma koncern, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe 

oziroma zadruge). 137 V njem sodelujejo predstavniki vseh družb, v njihovo pristojnost pa sodi 

obravnavanje vprašanj, ki so pomembna za vse delavce. Člane sveta delavcev kapitalsko 

povezanih družb imenujejo sveti delavcev kapitalsko povezanih družb. Število članov obeh 

svetov je odvisno od dogovora med delavci in družbo, pri čemer so omejeni z zakonom. Prav 

tako se lahko sodelovanje med sveti delavcev posameznih družb ter svet delavcev kapitalsko 

povezanih družb uredi z medsebojnimi sporazumi. Mandat članov sveta delavcev kapitalsko 

povezanih družbe se veže na mandat sveta delavcev posameznih družb. 

Svet delavcev kapitalsko povezanih družb predstavlja posebno obliko sveta delavcev, 

ustanovitev katerega je povezana z ustanovitvijo svetov delavcev v posameznih družbah. 

4.4 Načini sodelovanja 

Načini kolektivnega in individualnega sodelovanja delavcev pri upravljanju so določeni v 2. 

členu ZSDU. Člane sveta delavcev pri njihovem delovanju »usmerja« tudi etični kodeks, sprejet 
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s strani združenja sveta delavcev v slovenskih podjetjih iz leta 2001. 138  Etični kodeks članov 

sveta delavcev predstavlja priporočilo, kako naj člani sveta delavcev po nekih splošnih pravilih 

ravnajo in se obnašajo. 139 Vendar pa v primeru, da ga posamezen svet delavcev sprejme s 

svojim sklepom, postane sestavni del poslovnika, avtonomnega akta posameznega sveta 

delavcev in s tem postane pravno obvezujoč ter tudi podlaga za morebitno sankcioniranje 

ravnanja posameznega člana sveta delavcev. 140 

Individualno sodelovanje delavca pri upravljanju mora delodajalec omogočiti, glede na določbo 

88. člena ZSDU. Tako ima delavec pravico do pobude in odgovorov na to pobudo, če se 

nanašajo na njegovo delovno mesto ali na njegovo delovno oziroma organizacijsko enoto (v 

roku 30 dni), biti mora pravočasno obveščen o spremembah na svojem delovnem področju, 

pravico ima povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo njegovega 

delovnega mesta in delovni proces, zahtevati, da mu delodajalec oziroma od njega pooblaščeni 

delavec pojasni vprašanja s področja plač in z drugih področij delovnih razmerij ter iz vsebine 

tega zakona (v roku 30 dni).  Tako glede na ZSDU velja, da če delavci ne izvolijo sveta delavcev, 

se v družbi lahko uresničujejo samo individualne participativne pravice.  

Kolektivne participativne pravice pa se uresničujejo (poleg individualnih participativnih pravic) 

v primeru konstituiranja sveta delavcev, in sicer s pravico do pobude in s pravico do odgovora 

na to pobudo, s pravico do obveščenosti, s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do 

odgovora nanje, z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem, s pravico 

soodločanja, ter s pravico zadržanja odločitev delodajalca. Gre za zakonsko določene načine 

sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe.  

Strnjeno so pristojnosti sveta delavcev po ZSDU naslednje: skrb za izvajanje vseh obvezujočih 

aktov delodajalca (1. alineja 87. člena ZSDU), pri čemer svet delavcev za uresničevanje te 

funkcije potrebuje informacije, člani sveta delavcev pa morajo biti ustrezno usposobljeni. Svet 

delavcev predlaga tudi ukrepe, ki so v korist delavcev ter sprejema predloge in pobude s strani 

delavcev. Po 86. členu ZSDU se sestaja minimalno 1 x mesečno z vodstvom družbe, njegove 

pristojnosti pa so določene tudi v 89. do 98. členu ZSDU, in se nanašajo na obveščanje, 

posvetovanje, soodločanje ter zadržanje odločitve delodajalca.  

 5. člen ZSDU predstavlja pravno podlago za določitev še drugih načinov sodelovanja, ki se 

dogovorijo v pisnem dogovoru med delavci in delodajalcem, s katerim se podrobneje uredijo 

uresničevanje pravic na tem področju, večji obseg pravic, kot jih določa ZSDU ter druga 

vprašanja za katera tako določa ZSDU. 141 Na strani delodajalca sprejme sklep o sklenitvi 

dogovora organ poslovodstva. Dogovor se uporablja neposredno, izvršuje pa ga delodajalec, če 

ni v posameznih primerih določeno drugače. Pobudo za sklenitev tega dogovora lahko podata 

obe strani, prav tako za spremembo le-tega. S soglasjem obeh strank, lahko pride do 
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 Vir: Franca, 2009, str. 114. 
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 Podrobneje glej 1. člen Etičnega kodeksa članov sveta delavcev, dostopen na http://www.delavska-
participacija.com/html/eticnikodeks.html. 
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 13. člen Etičnega kodeksa članov sveta delavcev. 
141

 Sicer ZSDU ne določa formalnih pravil za sklenitev dogovora, vendar se lahko po mnenju Valentine 
France smiselno uporabljajo pravila o kolektivnih pogajanjih in kolektivnih pogodbah, podrejeno pa 
splošna civilna pravila za sklepanje pogodb. (Vir: Franca, 2009, str. 110). 
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spremembe dogovora. Pomembna je tudi določba 4. člena ZSDU, ki določa, da imajo delavci 

pravico sodelovanja predvsem, če gre za soodločanje oziroma vplivanje na vsebino in 

organizacijo dela, določitev in izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljševanju delovnih razmer 

oziroma humanizaciji delovnega okolja in doseganju uspešnega poslovanja družbe.  

Dolžnost obveščanja delodajalca svet delavcev se nanaša predvsem na vprašanja, ki se 

nanašajo na gospodarski položaj družbe, razvojne cilje družbe, stanje proizvodnje in prodaje, 

splošni gospodarski položaj panoge, spremembo dejavnosti (pred sprejemom dokončne 

odločitve), zmanjšanje gospodarske dejavnosti (pred sprejemom dokončne odločitve), 

spremembe v organizaciji proizvodnje (pred sprejemom dokončne odločitve), spremembe 

tehnologije (pred sprejemom dokončne odločitve), letni obračun in letno poročilo (pred 

sprejemom dokončne odločitve), druga vprašanja na podlagi medsebojnega dogovora iz 2. 

odstavka 5. člena ZSDU ter jim v zvezi s temi vprašanji dati na voljo vso dokumentacijo. 142 

Dolžnost obveščanja ne predstavlja aktivnega ravnanja s strani sveta delavcev. V praksi prihaja 

tudi do odkritega nasprotovanja delodajalcev pri posredovanju dolžnih informacij o poslovanju 

podjetij svetom delavcev in preko njih tudi zaposlenim. V tem primeru gre za kršitev določb 

ZSDU, prav tako za nerazumljivo ravnanje posameznih direktorjev, saj vodi takšno ravnanje v 

slabe medsebojne odnose, nezaupanje med udeleženci, nižjo motivacijo za delo, saj delavci ne 

poznajo ciljev družbe, ki naj bi jih uresničevali. S tem je vprašljiva dolgoročna poslovna 

uspešnost gospodarske družbe, prav tako pa gre za ravnanje, v nasprotju s sodobnimi načini 

vodenja podjetja in za soupravljavski spor, ki ga je sprva vsekakor potrebno poskusiti rešiti 

sporazumno, če to ni mogoče, pa po pravni poti. Sicer pa je način obveščanja sveta delavcev s 

strani delodajalca lahko pisen, ustni ali kombiniran, pomembna je njegova učinkovitost. 143 

Nadalje je pomembno, da svet delavcev prenese informacije naprej delavcem, saj je to namen 

njegovega obstoja. Raziskava Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij iz leta 2000 144 je 

pokazala, da člani sveta delavcev ne posredujejo naprej pridobljenih informacij, čeprav bi to 

morali storiti. Pri tem je opozoriti na zbor delavcev, ki je dobrodošel način za uresničevanje te 

dolžnosti sveta delavcev in pravice delavcev. 145  

Glede statusnih, kadrovskih vprašanj družbe ter glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri 

delu mora delodajalec pred sprejemom obvestiti svet delavcev in zahtevati skupno 

posvetovanje, ki predstavlja dolžnost delodajalca o seznanitvi sveta delavcev o predvidenih 

odločitvah glede teh vprašanj (rok za predlagano skupno posvetovanje mora biti najmanj 15 

dni pred sprejemom odločitve). Potrebne informacije je dolžan delodajalec posredovati 

najmanj 30 dni pred sprejemom odločitve. Skupna posvetovanja določa 91. člen ZSDU, 93. člen 

ter 94. člen ZSDU pa natančneje pojasnjujeta katera vprašanja se štejejo za statusna ter 

kadrovska. Statusna vprašanja se nanašajo na statusne spremembe, prodajo družbe ali njenega 

bistvenega dela, zaprtje družbe ali njenega bistvenega dela, bistvene spremembe lastništva, 
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 89. člen ZSDU. 
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 Glej Sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 2005/04, o tem, da delodajalec opravi dolžnost obveščanja, 
če o tem obvesti svet delavcev in ni potrebno, da obvešča vsakega posameznega delavca. 
144

 Raziskavo je opravil Bakovnik Rajko s sodelavci, v Kranju, v Študijskem centru za industrijsko 
demokracijo, aprila leta 2000. Vanjo je bilo vključenih 54 večjih slovenskih podjetij. Tema raziskave je 
bila vpliv delavske participacije na poslovno uspešnost. (Vir: Bakovnik R., Kolektivna (posredna) 
participacija, Obveščanje sveta delavcev, Industrijska demokracija št. 8, letnik 2003, ŠCID, Kranj 2003.) 
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 Vir: Bakovnik, 2003. 
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statusno preoblikovanje družbe, opredeljeno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 146 

spremembo sistema upravljanja družb. 147 Po mnenju Valentine France je 93. člen ZSDU 

preozek, saj izključuje posvet o razvoju dejavnosti in družbe, spremembe o organizaciji 

proizvodnje, širše znatne spremembe delovnega procesa, tehnologije in podobno. S takšno 

zakonsko ureditvijo po njenem mnenju nismo v celoti zadostili zahtevam Direktive 02/14/ES (1. 

alineja 2. člena ZSDU). Kadrovska vprašanja pa se nanašajo na potrebe po novih delavcih 

(število in profili), sistemizacijo delovnih mest, razporejanje večjega števila delavcev izven 

družbe (10% vseh delavcev družbe), razporejanje večjega števila delavcev iz kraja v kraj, 

sprejemanje aktov s področja dodatnega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega 

zavarovanja, zmanjšanje števila delavcev, sprejem splošnih pravil o disciplinski odgovornosti. 

ZSDU omogoča širše možnosti, kot sicer zahteva Direktiva 02/14/ES v 2. alineji 2. člena. Glede 

na sodno prakso je potrebno o teh vprašanjih obvestiti ter se posvetovati s sindikati pri 

delodajalcu ter sveti delavcev v primeru kadar gre za kolektivne odpuste, ne kadar gre za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi enemu delavcu (sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča RS 

Pdp 413/04), odpoved pogodbe o zaposlitvi se ne šteje za kadrovsko vprašanje (sklep Višjega 

delovnega in socialnega sodišča RS Pdp 523/04), prav tako ni odklonitev ponudbe nove 

pogodbe o zaposlitvi kadrovsko vprašanje (sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS  

Pdp 695/04). 

Soodločanje 148 med delodajalcem in svetom delavcev se nanaša na osnove za odločanje o 

izrabi letnega dopusta in odločanje o drugih odsotnostih z dela, merilih za ocenjevanje delovne 

uspešnosti delavcev, kriterijih za nagrajevanje inovacijske dejavnosti v družbi, razpolaganje s 

stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi objekti standarda delavcev, 

kriterijih za napredovanje delavcev. Z novelo A, 149 sta bili iz tega člena črtani dve alineji, in 

sicer organizacija in izvajanje ukrepov varnosti pri delu, če gre za odločitve, ki niso predpisane z 

zakonom, drugimi predpisi ali dogovorjene s kolektivnimi pogodbami, določitvijo ukrepov za 

preprečevanje poškodb pri delu in obolenj v zvezi z delom, kot tudi za varstvo zdravja delavcev, 

če gre za odločitve, ki niso predpisane z zakonom, drugimi predpisi ali dogovorjene s 

kolektivnimi pogodbami (navedeno je postalo predmet skupnega posvetovanja). Soodločanje 

pomeni, da mora delodajalec dati v soglasje svetu delavcev predloge odločitev v zvezi z 

navedenim. Do predlogov delodajalca se mora svet delavcev opredeliti v roku 8 dni od 

predložitve v soglasje, v primeru njegove pasivnosti, se domneva, da z njimi soglaša (soglasje 

sprejme svet delavcev ter ga mora v pisni obliki predložiti delodajalcu, da se šteje kot njun 

dogovor). 96. člen ZSDU nadalje določa, da mora delodajalec dobiti soglasje tudi o vprašanjih, 

ki se nanašajo na od pete do osme alineje prvega odstavka 89. člena tega zakona ter prve in 

druge alineje 93. člena tega zakona, če ima za posledico povečanje ali zmanjšanje števila 

delavcev, ki predstavlja večje število, po predpisih o delovnih razmerjih. Samo v primeru, da 

predlog ne vsebuje predloga programa o razreševanju presežnih delavcev po predpisih o 

delovnih razmerjih, ali če razlogi za odločitev o zmanjšanju števila delavcev niso utemeljeni 
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 Dodano z novelo B, Ur. l. RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007. 
147

 Dodatno je bilo to urejeno z novelo B. 
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 95. člen ZSDU. 
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 Ur. l. RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001. 
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svet delavcev lahko zavrne soglasje. 150 Zavrnitev, ki ni v skladu s to določbo nima učinka na 

pravilnost in zakonitost odločitve delodajalca. Č e svet delavcev v roku 8 dni upravičeno zavrne 

soglasje, delodajalec ne sme sprejeti odločitve.  

Najintenzivnejša oblika sodelovanja delavcev pri upravljanju pa predstavlja pravica zadržanja 

posamezne odločitve delodajalca, 151 s sklepom sveta delavcev, pri čemer ima pravico sprožiti 

postopek za razreševanje medsebojnega spora (do dokončne odločitve pristojnega organa 

delodajalec ne sme izvršiti odločitve), in sicer, če delodajalec o vprašanjih iz pete, šeste, sedme 

in osme alineje 1. odstavka 89. člena ZSDU predhodno ne obvešča sveta delavcev pred 

sprejemom dokončne odločitve (v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen o sprejemu 

odločitve delodajalca) ter če delodajalec ne seznani sveta delavcev, ne spoštuje rokov iz 91. 

člena ZSDU in ne zahteva skupnega posvetovanja s svetom delavcev glede statusnih in 

kadrovskih vprašanj iz 93. in 94. člena ZSDU (v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen o 

sprejemu odločitve delodajalca).  

Sklep o zadržanju učinkuje le, če je bil delodajalcu vročen in ima vse nujne elemente (označitev 

subjektov, izrek o zadržanju, označitev odločitve delodajalca ter obrazložitev). Če delodajalec 

kljub temu izvrši odločitev stori prekršek. Izvršiti je ne sme od takrat ko prejme sklep, pa do 

vročitve dokončne odločitve obema strankama.  ZSDU nalaga svetu delavcev, da mora 

istočasno sprožiti spor ali arbitražo, zaradi omejitve škode, do katere bi lahko prišlo zaradi 

zadržanja. 152 

4.5 Sestajanje sveta delavcev ter delodajalcev 

Praviloma se svet delavcev ter delodajalec sestajata zaradi uresničevanja pravic po ZSDU 

enkrat mesečno oziroma na zahtevo delodajalca ali sveta delavcev. 153 Da lahko svet delavcev 

uresničuje osnovno vlogo, mora biti o dogajanju v gospodarski družbi ustrezno obveščen. 

Pravica do ustrezne in pravočasne obveščenosti o najpomembnejših skupnih poslovnih 

vprašanjih spada med osnovne pravice, saj le kvalitetne in celovite informacije o poslovanju 

družbe predstavljajo bistveni pomen in predpogoj za učinkovito delovanje sveta delavcev ter za 

celotno funkcioniranje sistema delavske participacije. Tudi sodobni koncept sodelovanja 

delavcev pri upravljanju temelji na konceptu sodelovanja delavcev, vodstva in »lastnikov« 

gospodarske družbe pri reševanju problemov. Sodelovanje pripomore k izboljšanju odnosov, 

kvalitetnejšemu sodelovanju med vodji in delavci, k pravočasnemu reševanju sporov, 

vsestranskemu in celovitemu obveščanju zaposlenih, kar načeloma ugodno vpliva na uspešnost 

podjetja. Svet delavcev skrbi za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete kolektivne 

pogodbe ter doseženi dogovori med svetom delavcev in delodajalcem, predlaga delodajalcu 

ukrepe, ki so v korist delavcev, sprejema predloge in pobude delavcev in jih v primeru, da so 
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 Konkretno razlago te določbe je podalo tudi Vrhovno sodišče RS, ki je s sodbo VIII Ips 230/05 odločilo, 
da ZSDU ne zahteva, da poslovodstvo pridobi soglasje delavcev pri presežkih, ampak določa zato le 
skupno posvetovanje. Glej tudi: sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 106/06 ter sodbi Višjega delovnega 
in socialnega sodišča RS 1346/04 in Pdp 1755/04. 
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 98. člen ZSDU. 
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 Vir: Franca, 2009, str. 133. 
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 86. člen ZSDU. 
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upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem, pomaga pri vključevanju v delo 

invalidom, starejšim in drugim delavcem, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo. 154 

4.6 Sankcije 

Za zagotovitev izvajanja obveznosti iz participativnih razmerij obstaja pluralizem sankcijskih 

sistemov, ki vključuje tudi zakonsko opredeljeno samopomoč v obliki pravice do zadržanja 

odločitve delodajalca. Tako 200. člen veljavnega Kazenskega zakonika kot kaznivo dejanje 

opredeljuje »Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic« (pred 

tem je kaznivo dejanje bilo opredeljeno kot »Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in 

kršitev sindikalnih pravic« v 207. členu KZ, še pred tem pa kot kaznivo dejanje »Kršitev pravic 

do sodelovanja pri upravljanju«). Nedopustna ravnanja so sankcionirana tudi v okviru 

odgovornosti za prekrške 155 ter v okviru splošnih pravil o odškodninski odgovornosti.  

4.7 Uresničevanje ZSDU v praksi 
 

Analiza, ki jo je leta 1996 opravil Kavčič z ostalimi 156 je pokazala, da je prevladovalo v podjetjih 

sestajanje med sveti delavcev in poslovodstvom družb samo nekajkrat letno, v 12,2 % pa do 

sestajanja ni prihajalo. V 83,2 % sveti delavcev niso imeli razvitih specializiranih odborov ali 

odborov za posamezne organizacijske enote. Posredovanje informacij s strani sveta delavcev 

delavcem samim je bilo slabo, saj so le v 1/3 primerov imeli določene redne termine za 

posvetovanje. Polprofesionalne člane sveta delavcev so imeli v manj kot 20 % družb, 

profesionalne člane pa v 5,5 % družb. Vzorec na kateri temelji analiza je imel 28,7 % takšnih 

družb, kjer bi bil svet delavcev upravičen vsaj do enega profesionalnega člana. Izpolnjevanje 

finančnih obveznosti delodajalcev do svetov delavcev je bilo pod minimumom določil ZSDU. V 

37,4 % so se uresničevali vsi sklepi sveta delavcev s strani vodstva družbe, v 44,4 % večina, v 

6,1 % približno polovica, v 12,1 % pa se večina sklepov ni uresničevala. Participacijski dogovori 

so bili sklenjeni v približno 1/3 organizacijah. V 1/3 družb je prihajalo do kršitev obveznosti 

glede obveščanja, skupnega posvetovanja in soodločanja, pri čemer je šlo za nesankcionirane 

kršitve. Visoko je bilo ocenjeno sodelovanje med sveti delavcev in sindikati. Uresničevanje 

sodelovanja delavcev po tej zakonu je kot dobro ali zelo dobro ocenilo 34,5 % predsednikov 

sveta delavcev, 20,1 % pa kot slabo ali zelo slabo. V ¼ podjetij naj bi bil odnos delodajalcev do 

sodelovanja delavcev pozitiven.  

Po mednarodni primerjalni študiji, opravljeni s strani Černigoj Sadarja in drugih 157 iz leta 2001, 

so imele svete delavcev v ¾ vseh organizacij z 200 in več zaposlenimi. Najmanj jih je bilo v 

organizacijah katerih temeljna dejavnost so bile javne storitve, to je v 46,9 %, v industriji jih je 

bilo 86,6 %, v organizacijah s področja tržnih storitev pa jih je bilo 87,1 %. Zaslediti ni bilo 
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 Analiza je bila opravljena v okviru raziskave ITEO »Analiza uresničevanja zakona o soupravljanju«, po 
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157

 Raziskava »Upravljanje človeških virov – mednarodna primerjalna študija«, je bila koordinirana s 
strani Cranfield University iz Velike Britanije. 
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povezav med distribucijo svetov delavcev in velikostjo organizacij ter njihovo usmerjenostjo na 

domači ali tuji trg.  

Raziskava, opravljena leta 2003, s strani Gostiše, pa je pokazala, da povprečno v 87 % 

organizacij, predvsem podjetij, delujejo sveti delavcev. 158 

Po mnenju Matoja Gostiše je bila v Sloveniji do sedaj opravljena najobsežnejša in celovitejša 

empirična raziskava leta 2000 z naslovom »Vpliv delavske participacije na poslovno uspešnost« 

(Bakovnik in drugi) 159. Tako je bilo ugotovljeno, da so določbe o polprofesionalnih članih 

svetov delavcev bile uresničene v 39,29 %, glede profesionalnih članov pa v 10,47 %. 

Participacijski dogovori so bili sklenjeni v ¾ v vzorec vzetih podjetij, od tega so v 41,51 % svetu 

delavcev bile priznane višje pravice. Večina podjetij iz vzorca je dodatno namenjala sredstva 

svetom delavcev v smislu 65. člena ZSDU. Sestajanja med vodstvom in sveti delavcev so bila v 

58,49 % vsaj 1 x mesečna, redkeje kot 2 do 3 krat letno pa le v 1,89 %. Zaznali so več 

proaktivnega delovanja svetov delavcev, pri čemer se je takšno ravnanje največ nanašalo na 

zagotavljanje pravne varnosti delavcev ter na dovzetnost za njihove predloge in pobude s 

strani delodajalcev. Izboljšalo se je tudi uresničevanju dolžnosti obveščanja sveta delavcev s 

strani delodajalca in skupnega posvetovanja. Do kršitev participacijskih pravic je prihajalo 

pogosto v 17 %, redko v 62 %, nikoli v  21 %. Z resnejšimi kršitvami se je srečevalo 79 % 

podjetij, pri čemer je bilo stanje zelo kritično v 17 % podjetij. Po tej raziskavi je bila povezanost 

med svetom delavcev in zaposlenimi še vedno razmeroma slaba, saj v dobri polovici podjetij v 

obdobju zadnjega leta niso imeli zbora delavcev. Na lestvici od 1-5 se je pokazala tudi srednje 

visoka stopnja zadovoljstva z uresničevanjem delavske participacije. 

V Sloveniji je bila opravljena še separatna empirična raziskava s strani Gostiše 2003d, 160 katere 

predmet je bil ugotavljanje pogojev za delo svetov delavcev in kakšno je varstvo soupravljalskih 

pravic. Ugotovljeno je bilo, da je bil participacijski dogovor sklenjen v 79 % podjetij iz vzorca. 

Sveti delavcev so imeli povprečno 9,26 sej letno, od katerih so v 96 % praviloma med delovnim 

časom. Posvetovanja članov sveta delavcev z delavci so imeli organiziranih v 41 % svetov 

delavcev. Člani svetov delavcev so v povprečju izrabili za izobraževanje 0,94 izobraževalnega 

dne na leto, pri čemer so v 44 % primerov navajali razlog ovire s strani delodajalca. Določbe o 

polprofesionalizacije članov sveta delavcev so realizirane v 35 %, možnost polne 

profesionalizacije pa 19 %. Razlogi za nizko izkoriščenost omenjenih zakonskih možnosti naj bi 

bili po omenjeni raziskavi v 32 %, da delodajalec tega ni pripravljen financirati, v 41 % 

nepripravljenost posameznikov, da se (pol)profesionalizirajo in v 27 %  drugi razlogi. 75 % 

predsednikov svetov delavcev je bilo prepričanih, da učinkovito delovanje sveta delavcev zgolj 

na volonterski podlagi ni možno. Osnovne pogoje za delo delodajalci svetom delavcev 

zagotavljajo, 57 % imajo s participativnim dogovorom določen obseg finančnih sredstev, s 

katerimi razpolaga sam svet delavcev. Glede na izsledke raziskave, da je kršitev zakonskih norm 
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 Raziskava je bila opravljena v okviru doktorske disertacije Gostiše M., med predsedniki sindikatov v 
okviru SGS – KS 90. 
159

 Empirična raziskava je bila leta 2000 opravljena v Študijskem centru za industrijsko demokracijo ŠCID 
– Kranj.  
160

 Raziskavo z naslovom Pogoji dela in varstvo soupravljalskih pravic sveta delavcev  je opravil Gostiša. 
Analiza anketne raziskave je bila objavljen v Industrijski demokraciji, št. 10, ŠCID Kranj. 



48 
 

po ZSDU pogosta, je bil v praksi le 6-krat sprožen arbitražni spor in 2-krat kolektivni spor pred 

delovnim sodiščem, enkrat je bila obveščena inšpekcija dela.   

Raziskave so pokazale iz leta v leto vse večjo uporabo določb ZSDU, kar je pozitiven znak za 

naprej. 161 Sama zakonska ureditev tega področja je glede na analizo izvedenih anket dobra in 

omogoča doseganje temeljnih namenov zakona, vendar je v praksi realizacija ZSDU še vedno 

pod pričakovanji. S sprejemom ZDR-1 in izrecno zakonsko ureditvijo pristojnosti svetov 

delavcev je zakonodajalec odpravil tudi neskladje z Ustavo RS.    

Očitno je, da je sodelovanje med sindikati pri delodajalcu ter sveti delavcev v gospodarskih 

družbah dobro, prav tako med njima ter delodajalci in da se pogostost sestajanja z vodstvom 

družb povečuje. Navedeno kaže tudi na boljše sodelovanje. V večini primerov imajo sklenjen 

sveti delavcev ter delodajalci tudi participacijski dogovor, kar je po mojem mnenju dobro, saj 

sklenitev takšnega sporazuma kaže na intenzivnejše sodelovanje med delodajalcem in svetom 

delavcev ter zainteresiranost delodajalca za svoje zaposlene.  

Še vedno pa prihaja do kršitev določb ZSDU, vendar so arbitražni oz. kolektivni delovni spori v 

praksi sproženi le redko, a sodna praksa nastaja tudi na tem področju. 162  

Sveti delavcev so ustanovljeni v večini gospodarskih družb, vendar se določbe o 

polprofesionalizaciji in profesionalizaciji članov uresničene v le redko primerih, zaradi dejstva, 

ker delodajalci za to niso zainteresirani, vse pa je povezano s financiranjem izobraževanja 

članov sveta delavcev. Izobraževanje članov sveta delavcev bi bilo dobrodošlo, saj je njihova 

funkcija strokovna.  

Vsekakor bi bilo potrebno izvesti novejšo raziskavo, ki bi pokazala sedanji odraz stanja 

uresničevanja ZSDU in s tem tudi realnejšo sliko tem področju. 
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 Vir vseh raziskav: Gostiša, 2004, str. 93-98. 
162

 O tem več: Dr. Valentina Franca, Novejša sodna praksa glede uresničevanja ZSDU (1) in (2), 
Ekonomska demokracija, št. 3/2012 str. 14-17 in Ekonomska demokracija, št. 4/2012, str. 21-25, ŠCID 
Kranj. 
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5. Varstvo delavskih predstavnikov 
 

Varstvo delavskih predstavnikov je zagotovljeno že v mednarodnih dokumentih. 163 

Zaradi vloge predstavnikov delavcev, le-ti uživajo po 112. členu ZDR-1 posebno pravno varstvo. 

Posebno VI. poglavje ZDR-1 ureja delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov (203. - 207. člen 

ZDR-1). Medtem ko delavski zaupniki uživajo posebno varstvo po ZSDU. 

Po 112. členu ZDR-1 uživajo predstavniki delavcev (člani sveta delavcev, delavski zaupnik, član 

nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda, imenovan ali 

voljen sindikalni zaupnik) posebno varstvo, ki pa ni absolutno. 164 Tako se predstavniku 

delavcev ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, brez soglasja sveta delavcev, ali delavcev, ki 

so ga izvolili, ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ter pogodbo o 

zaposlitvi, razen če v primeru obstoja poslovnega razloga za odpoved pogodbe odkloni 

ponujeno ustrezno zaposlitev ali v primeru odpovedi v postopku prenehanja delodajalca. 

Varstvo pred odpovedjo traja ves čas opravljanja funkcije ter še eno leto po prenehanju. 

Nadalje 113. člen ZDR-1 ureja zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

predstavnikom delavcev. 165 Tako je zakonodajalec ustrezno uredil posebno varstvo 

predstavnikov delavcev, saj jih na eni strani varuje, na drugi strani pa ne dopušča, da bi le-ti 

status delavskega predstavnika izkoriščali in do delodajalca imeli nekorekten odnos.  

Delodajalčeva dolžnost po 203. členu ZDR-1 je, da sindikatu zagotovi pogoje za učinkovito in 

hitro opravljanje sindikalne dejavnosti, če se opravlja skladno s predpisi, pri čemer je dolžan 

omogočiti sindikatom tudi dostop do podatkov, ki so potrebni za opravljanje sindikalne 

dejavnosti. 204. člen ZDR-1 je izrecno določil tudi način pisnega obveščanja sindikata s strani 

delodajalca kadar tako določa ZDR-1. Tako se za pisno obveščanje šteje tudi obveščanje po 

elektronski poti skladno z ureditvijo v kolektivni pogodbi ali dogovorom med delodajalcem in 

sindikatom.  

Po 205. členu ZDR-1 lahko sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, imenuje 

ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki zastopa sindikat pri delodajalcu. Dolžnost sindikata je, da o 

tem obvesti delodajalca, če pa sindikalnega zaupnika ni, zastopa sindikat njegov predsednik. 

Vloga sindikalnega zaupnika je v tem, da ima pravico zagotavljati in varovati pravice in interese 
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 Več v virih kolektivnih delavskih predstavništev. 
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 ZDR-1 izrecno ne omenja delavskih predstavnikov v upravnem odboru v enotirnem sistemu 
upravljanja gospodarskih družb, kar pa ne pomeni, da varstvo po tem členu ne velja za njih. To velja tudi 
za delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu po določilih ZVZD, člane evropskega sveta delavcev, 
njihove namestnike. O tem več: Franca, 2009, str. 150-153. 
165

 Tako 1. odstavek 113. člena določa: »Če sindikat, svet delavcev ali delavci, ki so izvolili predstavnika 
delavcev, podajo negativno mnenje v zvezi z redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega 
razloga ali z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva 
zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oziroma do poteka roka za mediacijo ali arbitražo 
oziroma sodno varstvo.« 



50 
 

članov sindikata pri delodajalcu. Svojo dejavnost mora izvajati na način in v času, ki ne 

zmanjšuje učinkovitosti poslovanja delodajalca. V primeru spremembe delodajalca, sindikalni 

zaupnik ohrani svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku obstajajo pogoji za njegovo 

imenovanje v skladu s kolektivno pogodbo, razen, če so izpolnjeni pogoji za novo imenovanje 

sindikalnega zaupnika. 166  Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo po 112. členu ZDR-1 

se določi skladno s kriteriji določenimi v kolektivni pogodbi ali kriteriji dogovorjenimi med 

delodajalcem in sindikatom, pri čemer se sindikalnemu zaupniku, ki uživa to varstvo, v primeru 

prenosa na drugega delodajalca, varstvo pred odpovedjo priznava še 1 leto po prenehanju 

funkcije. Sindikalnemu zaupniku ni mogoče znižati plače zaradi sindikalne dejavnosti, proti 

njemu ni mogoče začeti disciplinskega oziroma odškodninskega postopka ali ga kako drugače 

postavljati v manj ugoden položaj. Delodajalec je dolžan zagotavljati tehnično izvedbo 

obračuna in plačevanja članarine za delavca, če to zahteva sindikat v skladu z aktom sindikata, 

katerega član je delavec.  

Določba 90. člena ZDR-1 izrecno kot neutemeljene odpovedne razloge pri redni odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi določa, članstvo v sindikatih, udeležbo v sindikalni dejavnosti med 

delovnim časom v dogovoru z delodajalcem, udeležbo v zakoniti stavki, udeležbo v sindikalni 

dejavnosti izven delovnega časa, kandidaturo za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali 

preteklo opravljanje te funkcije. Ugotovimo lahko, da je zakonodajalec izrecno navedel veliko 

razlogov, ki se nanašajo na kolektivne delavske predstavnike ter uporabo sredstev za dosego 

ciljev (stavka). To kaže, da gre za občutljivo področje delovnega prava, kateremu je potrebno 

zagotoviti dodatno varstvo s strani zakonodajalca, ki pa vsekakor ni absolutno (sploh v primeru 

zlorabe svoje funkcije ali sredstev, ki jih imajo na voljo).  

Člani sveta delavcev so varovani tudi z določbama po 67. in 67. a členu ZSDU. 167 Tako članu 

sveta delavcev ni mogoče znižati plače, proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega 

postopka, ga drugače postavljati v manj ugoden položaj ali podrejen položaj. Njihovo varstvo ni 

absolutno, vendar je dokazno breme o obstoju zakonskega razloga za odpoved pogodbe o 

zaposlitvi na strani delodajalca. Če član sveta delavcev ne ravna z zakonom, kolektivno 

pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, ni varovan s to določbo. Za vse navedene ukrepe se je pred 

spremembo zakona leta 2007 zahtevalo soglasje sveta delavcev, kar pa sedaj ne velja več. V 

primeru spremembe delodajalca član sveta delavcev ohrani svoj status, če pri delodajalcu 

prevzemniku obstajajo pogoji za njegovo imenovanje skladno z zakonom. Če pa članu sveta 

delavcev zaradi spremembe delodajalca (zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, 

izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne 

odločbe ali zaradi združitve) preneha mandat, uživa varstvo še devet mesecev po prenehanju 

funkcije, prav tako je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z ZDR-1. V primeru, da član 

sveta delavcev polprofesionalno ali profesionalno opravlja svojo funkcijo, je skorajda 

nemogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi, saj le-ta ne opravlja več svojega rednega dela. 168 

Članu sveta delavcev je možno odpovedati pogodbo o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga, v 

primeru prenehanja delodajalca ter odklonitve nove pogodbe o zaposlitvi. 
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 206. člen ZDR-1. 
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 O tem glej sodno prakso: sodba Vrhovnega sodišča RS, št. VIII Ips 266/01, sklepa Višjega delovnega in 
socialnega sodišča RS, št. Pdp 848/01 in Pdp 21/03. 
168

 Vir: Franca, 2009, str. 152. 
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6. Kolektivni delovni spori 
 

Kolektivni delovni spori se rešujejo primarno na miren način (s pogajanji, posredovanjem in 

arbitražo 169) oziroma v skladu z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih pred pristojnim 

delovnim sodiščem. 170 

Reševanje sporov po neuspelem mirnem reševanju sodi v pristojnost delovnega sodišča, po 

ZDSS -1. Na prvi stopnji odločajo v senatu treh (porotnik s strani delodajalcev in delavcev ter 

poklicni sodnik) delovna sodišča (Ljubljana, Koper, Celje, Maribor), na drugi stopnji Višje 

delovno in socialno sodišče v Ljubljani (senat treh poklicnih sodnikov), o revizijah in pritožbah 

prvih dveh stopenj Vrhovno sodišče. Za sodnike porotnike se oblikuje lista kandidatov (16. člen 

ZDSS-1). Lista kandidatov delavcev se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za 

območje Republike Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov. Na podlagi 35. člena 

ZDSS-1 lahko stranko v postopku zastopa predstavnik sindikata, ki ga sindikat najame ali zaposli 

za zastopanje svojih članov. Če je predstavnik univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim 

pravniškim državnim izpitom, lahko zastopa delavce tudi v postopku pred Višjim ali Vrhovnim 

sodiščem v Republiki Slovenija.  

Tako delovno sodišče odloča o kolektivnih delovnih sporih o veljavnosti kolektivne pogodbe in 

njenem izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe 

in drugimi osebami, o pristojnosti za kolektivno pogajanje, o skladnosti kolektivnih pogodb z 

zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb in skladnosti splošnih aktov delodajalca z 

zakonom in s kolektivnimi pogodbami, o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij, o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju, o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji, v 

zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata, za katere tako določa zakon. 171 Krajevno 

pristojnost sodišč določa 9. člen ZDSS-1. Postopek v kolektivnih delovnih sporih naj bi potekal 

skladno z načelom pospešitve postopka, 172 kar se kaže pri reševanju predhodnih vprašanj, 173 

ki jih je delovno sodišče dolžno rešiti, razen če zakon določa drugače oziroma, če se to 

vprašanje že rešuje, v tem, da ni mirovanja postopka, 174 izpolnitveni rok je kratek (8 dni), 175 ni 

zahteve za varstvo zakonitosti 176 ter obnove postopka, 177 sicer pa je revizija dovoljena. 178 V 

teh postopkih je potrebno upoštevati še posebno procesno predpostavko, to je poskus 
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 Arbitraža glede na sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča RS Pdp 935/05 predstavlja 
nadomestno obliko sodnega varstva in ne miren način reševanja sporov. 
170

 6. člen ZDSS-1 določa kolektivne delovne spore, za katere je pristojno Delovno sodišče. 
171

 6. člen ZDSS-1. 
172

 20. člen ZDSS-1. 
173

 21. člen ZDSS-1. 
174

 27. člen ZDSS-1. 
175

 29. člen ZDSS-1. 
176

 33. člen ZDSS-1. 
177

 55. člen ZDSS-1.  
178

 31. člen ZDSS-1. 
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mirnega reševanja sporov. 179 Če ta procesna predpostavka ni izpolnjena, je sodna rešitev 

spora preuranjena.  

Kolektivnih delovnih sporov je več vrst, zato so glede na vrsto spora tudi udeleženci postopka 

različni.  

V sporih v zvezi s kolektivnimi pogodbami so to sindikati kolektivne pogodbe ter tisti 

delodajalci (združenja oz. posamezni delodajalci) ter delavci (združenja, skupine) za katere 

kolektivna pogodba velja (sodišče presoja skupinski interes). 180 V sporih o zakonitosti stavke je 

predlagatelj postopka tisti, ki ima po zakonu pravico organizirati stavko in tisti, zoper katerega 

je stavka organizirana (sindikat se postopka lahko udeležuje). 181 V sporih o pristojnosti 

sindikatov v zvezi z delovnimi razmerji je predlagatelj sindikat. 182 V sporih v zvezi z določitvijo 

reprezentativnosti sindikata je predlagatelj postopka sindikat. 183 V vseh kolektivnih delovnih 

sporih sodišče o začetku postopka obvesti vse (z obvestilom v Uradnem listu RS), ki so nosilci 

pravic in obveznosti v razmerju o katerem se odloča in se jim da možnost sodelovanja. 184 

Spori o sodelovanju delavcev pri upravljanju se nanašajo na zahtevo sveta delavcev za 

imenovanje delavskega direktorja, o pritožbi zoper sklep volilne komisije o zavrnitvi predlogov 

kandidatov za člane sveta delavcev oziroma o veljavnosti volitev članov sveta delavcev in o 

zahtevi za razveljavitev volitev članov sveta delavcev. 185 Udeleženci, ki imajo pravni interes v 

postopku lahko zoper odločitve prvostopenjskega sodišča vložijo pravno sredstvo. 186 Sodnih 

taks v kolektivnih delovnih sporih ni. 187 Udeleženci lahko predlagajo, prav tako pa sodišče po 

uradni dolžnosti izda začasno odredbo, ki je potrebna da se prepreči uporaba sile ali nastanek 

težko nadomestljive škode. 188 

ZSDU določa razmejitev med arbitražnim ter sodnim reševanjem sporov iz participativnih 

razmerij. Po obstoječi zakonodaji je omejena tudi možnost izpodbijanja arbitražnih odločb. 

Razreševanje medsebojnih sporov je urejeno od 99. do 106. člena ZSDU, in se do sedaj 

veljavnega ZSDU, te določbe niso spreminjale. Tako načeloma po določbi 1. odstavka 99. člena 

ZSDU spore med svetom delavcev ter delodajalcem rešuje arbitraža (sestavljena je iz enakega 

števila imenovanih s strani delavcev ter delodajalca in nevtralne osebe, z imenovanjem 

katerega se strinjata obe strani 189). To pravilo pa ne velja za spore, za katere zakon posebej 

določa pristojnost sodišča, ter za spore, ki niso rešeni z arbitražo. V gospodarskih družbah je 

lahko na podlagi dogovora med delavci in delodajalci stalna arbitraža, ki vsebuje liste arbitrov 

za obe strani in se v primeru spora imenujejo arbitri iz teh list. Dogovor o ustanovitvi stalne 

arbitraže mora vsebovati tudi število članov arbitraže, njen začetek ter postopek pred arbitražo 
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 Glede na sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča RS Pdp 152/02 in Pdp 1048/02 je sprožen 
arbitražni postopek z vložitvijo predloga in ko je imenovan arbiter. 
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(v primeru, da ta ni dovolj natančno določen se uporabljajo določila Zakona o pravdnem 

postopku 190). Sicer pa minister za delo določi liste arbitrov na predlog reprezentativnih 

sindikatov ter združenj delodajalcev, v primeru ne stalne arbitraže. Pomen arbitraže je, v 

njenem učinku, to je, da po uspešnem obravnavanju spora na ustni obravnavi ter obravnavi 

dokazov in odločanju z večino glasov, pisna in podpisana arbitraža s strani njenega 

predsednika, nadomesti dogovor med delodajalcem ter svetom delavcev. Vendar to velja samo 

za primere, ko obstoji obveznost sklenitve dogovora po zakonu ali lastnem dogovoru. Odločba 

arbitraže je dokončna, lahko pa se izpodbija iz razlogov in po postopku določenem v posebnem 

zakonu (trenutno je to področje urejeno z Zakonom o arbitraži 191). 

Tudi temeljno načelo reševanja sporov po ZSDU je načelo arbitražnega reševanja sporov. 

Izjemo pa predstavljajo z zakonom določena pravila o neposredni sodni pristojnosti v sporih, ki 

se nanašajo na kandidacijske postopke, volilne postopke, imenovanje delavskega direktorja…. 

Drugo izjemo pa predstavljajo položaji, ko je potrebno stranki participativnega razmerja 

omogočiti pravno varstvo, bodisi zaradi neuspele arbitraže (se ne konča z izdajo (veljavne) 

odločbe). 192  

Postopek reševanja sporov iz kolektivnih pogodb (če ni določen v posamezni kolektivni 

pogodbi) poteka skladno z ZKolP, pri čemer ločimo interesni spor (nanaša na vprašanje glede 

sklenitve, dopolnitve ali spremembe kolektivne pogodbe) ter spor o pravicah (glede načina 

izvajanja določb kolektivnih pogodb). Evidenco kolektivnih pogodb sklenjenih za območje 

države, vodi ministrstvo za delo, objavljene morajo biti v Uradnem listu RS. Izvajanje 

kolektivnih pogodb nadzira inšpekcija za delo.  

Načeloma se v številnih evropskih državah sprva poslužujejo zunajsodnega reševanja sporov. 

Posebnost je zaslediti v Španiji, ki imajo zato ustanovljeno posebno institucijo Inštitut za 

mediacijo, arbitražo in konciliacijo, ki spremlja razvoj urejanja razmerij med socialnimi partnerji 

in tako lahko preventivno usklajujejo njihova stališča, po potrebi pa tudi razsoja v sporih. Tako 

so gospodarske družbe dolžne inštitutu v ta namen zagotavljati vso dokumentacijo, ki se 

nanaša na neposredno delavsko predstavništvo. Italija pa  podobno telo lahko oblikuje, vendar 

na temelju avtonomije strank in kolektivne pogodbe. 193

                                                           
190

 Ur.l. RS, št. 26/1999, Ur.l. RS, št. 83/2002 Skl.US: U-I-21/02-6, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 
Odl.US: U-I-255/99-28, 73/2003 Skl.US: U-I-137/00-21, 2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 
36/2004-UPB2, 69/2005 Odl.US: U-I-145/03-9, 90/2005 Odl.US: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/2006 
Odl.US: U-I-55/04-10, Up-90/04-15, 69/2006 Odl.US: Up-236/04-16, U-I-314/06, 52/2007, 73/2007-
UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 
45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 
116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-
54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 
Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011, 
58/2011 Odl.US: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9, 75/2012 Odl.US: U-I-74/12-
6 (76/2012 popr.) – v nadaljevanju ZPP. 
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 Ur. l. RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008.  
192

 Po mnenju Novaka, je delovnih sporov na področju soupravljanja malo. O tem več: Franca, 2009, str. 
188. 
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 Belopavlovič in drugi, 1993, str. 42-44. 
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7. Dvotirnost delovanja kolektivnih delavskih predstavništev 
 

Laično lahko trdimo, da v trenutnih gospodarskih in socialnih razmerah sindikati v javnosti ne 

uživajo več veliko podpore, predvsem zaradi njihovega delovanja, ki po mnenju večine ni 

vedno v korist delavcem, katere le-ti zastopajo in tudi gospodarstvu ne, ki je temelj splošne 

družbene blaginje. Prav tako so (bili) sindikati podvrženi negativnim vplivom globalizacije, saj 

zaradi tega izgubljajo na konkurenčnosti in posledično zmanjševanju potencialnih plač, zaradi 

prožnosti povpraševanje po delu se zmanjšuje tržna in pogajalska moč sindikatov, prav tako so 

zaradi globalizacije bolj mobilna podjetja in kapital, kot pa delovna sila, ter zaradi pojava 

neoliberalizma, zaradi globalizacije, solidarnost, kot bistvo sindikalizma je izgubila na pomenu. 

Sicer pa je vzela globalizacija moč tudi državi, saj je njena vloga na področju dela zmanjšana, 

klasični vzvodi urejanja tega področja pa niso več učinkoviti. 194 Sveti delavcev delujejo na ravni 

delodajalca in so globlje deležni situacije v družbah, prav tako se za razliko od sindikatov ne 

morejo posluževati borbenih sredstev za dosego ciljev, zato pa lahko po mojem mnenju lažje 

proaktivno delujejo v korist delavcev.  

Razmerje med sindikati ter sveti delavci oziroma njuno medsebojno delovanje določajo že 

mednarodni dokumenti, kot že navedeno med pravnimi viri, predvsem Konvencija MOD št. 

135. Razmejitev pristojnosti izhaja iz 3. člena te konvencije, po katerem funkcije voljenih 

predstavnikov ne zajemajo dejavnosti, ki so priznane kot izključna pravica sindikatov. 5. člen 

konvencije določa, da je treba ukreniti vse potrebno, da se izvoljeni predstavniki ne izkoristijo 

za ogrožanje položaja zainteresiranih sindikatov ali njihovih predstavnikov, v primeru obstoja 

obeh kolektivnih delavskih predstavnikov v podjetju. Prav tako določa, da je potrebno 

spodbujati sodelovanje med izvoljenimi predstavniki in zainteresiranimi sindikati ter njihovimi 

predstavniki glede vseh ustreznih vprašanj.  

Pravila, ki jih je Slovenija bila dolžna implementirati v svojo zakonodajo za razmejitev delovanja 

obeh obravnavanih kolektivnih delavskih predstavništev so urejena v ZSDU. Tako 4. in 5. 

odstavek 5. člena ZSDU določata, kaj svet delavcev ne more urediti v participativnem dogovoru 

z delodajalcem (to so področja, ki sodijo v pristojnost subjektov kolektivnega dogovarjanja) po 

2. odstavku 7. člena pa se mora svet delavcev vzdržati vseh oblik sindikalnega boja. Po 1. 

odstavku 7. člena ZSDU se s pravico sodelovanja delavcev pri upravljanju ne posega v pravice in 

obveznosti sindikatov ter združenj delodajalcev, da ščitijo pravice svojih članov.  

Težave pri razmejitvi delovanja med sindikati ter sveti delavcev v praksi izvirajo tudi iz dejstva, 

da so sveti delavcev pogosto sestavljeni iz zaposlenih, ki so istočasno sindikalni predstavniki, 

kar je posledica pristojnosti sindikatov v zvezi s konstituiranjem sveta delavcev. 195  

Po mnenju Darje Senčur Peček, je vprašanje ali je z zakonsko ureditvijo v 5. členu ZSDU 

dosežen namen, saj že sam ZSDU v 95. členu določa nekatere participativne pravice delavcev, 

ki se prepletajo s sindikalnimi.  
                                                           
194

Vir:  http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf (str. 21), dostop dne 19. 12. 2012. 
195

 Glej 17., 22., 27.,  48.  in 61. člen ZSDU. 

http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf
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Osnovne razlike med sindikatom in svetom delavcev se nanašajo na ustanovitev, pravni temelj, 

zastopanje, določanje vsebine dela, financiranje, mandat, način dela ter njihove pristojnosti. 

Imata pa oba zelo pomembno skupno točko, v sami osnovi, to je varstvo interesov delavcev, ki 

tako pogojuje njuno medsebojno sodelovanje. Sveti delavcev so v gospodarskih družbah v 

Sloveniji močno prisotni, prav tako pa sindikati, ne glede na dejstvo, da njihovo članstvo upada. 

Vključenost v sindikate je v prvi polovici 90 let upadla na približno 60 % aktivnega prebivalstva 

Republike Slovenije. V drugi polovici 90 let so sindikati izgubili približno tretjino članstva. Leta 

1998 je stopnja včlanjenosti upadla na 42,8 %, od tedaj dalje se ohranja na približno isti ravni. 

Leta 2009 so novi podatki pokazali na nadaljnji trend upadanja članstva, na 27 %, vseeno pa naj 

bi bila stopnja organiziranosti aktivnega prebivalstva v sindikatih najvišja med novimi članicami 

EU ter naj bi prekašala številne stare članice EU. 196 

Po mojem mnenju moč sindikatov ni nujno pogojena s številom članov v sindikatih. Sindikati se 

morajo zavedati svojega poslanstva in si s člani, kolikor jih imajo, prizadevati za temeljne 

vrednote delavcev. 197  

Sveti delavcev so močno vpleteni v celotno delovanje gospodarske družbe in imajo zaradi tega 

prednost, pri določanju svojih ciljev in nalog, ki so v korist delavcev ter gospodarske družbe 

(takšno prednost imajo sicer tudi sindikati pri delodajalcu). Seveda je vsebina dela za svete 

delavcev določena v ZSDU, medtem ko si sindikati le-to določajo sami skladno z ZDR-1 in bi 

morali zaradi tega sami še bolj pretehtati svoje cilje in metode za njihovo uresničitev. Sicer pa 

se morajo oboji zavedati medsebojne soodvisnosti tudi od delodajalca. Sindikat kot prej 

                                                           
196

 Države članice EU lahko glede na stopnjo sindikaliziranosti razdelimo na tri skupine. Prvo skupino 
predstavljajo države, katerih stopnja je pod 25 %. Te so Bolgarija, Češka Republika, Poljska, Estonija, 
Latvija, Litva, Grčija, Španija, Francija, Portugalska, Nizozemska in Nemčija). Drugo skupino predstavljajo 
države, ki imajo sindikaliziranost med 25 in 50 %. Te so Belgija, Irska, Italija, Luksemburg, Avstrija, 
Slovaška, Slovenija, Romunija in Združeno kraljestvo. Tretjo skupino pa predstavljajo države katerih 
sindikaliziranost presega 50 %. V to skupino spadajo Danska, Finska, Švedska, Malta in Ciper.  Leta 2009 
je bilo skupno članstvo v sindikatih v EU-27 42,3 milijona zaposlenih, kar pomeni ob upoštevanju 
samozaposlenih, brezposelnih ter upokojenih 60 milijonov ljudi, včlanjenih v sindikate. Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije je edina od slovenskih sindikalnih konfederacij, ki je polnopravna članica Evropske 
konfederacije sindikatov, kar ji daje možnost, da sodeluje v evropskem socialnem dialogu. (Navedeni 
podatki povzeti po poročilu European Commission 2009, str. 73, 
http://www.socialnidialog.si/sl/index/article?path=/novosti-promotorji, dostop dne 19. 12. 2012.) 
197

 Danes v Sloveniji deluje sedem reprezentativnih konfederacij sindikatov, ki združujejo sindikate iz 
različnih panog in imajo pisne odločbe, da so reprezentativne na ravni države ter 28 sindikatov, ki so 
reprezentativni v posamezni dejavnosti ali poklicu. Reprezentativne konfederacije v Republiki Sloveniji 
so edine, ki imajo pravico do imenovanja svojih predstavnikov v ekonomsko socialni svet in te so Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija novih sindikatov Slovenije »NEODVISNOST«, 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Slovenska zveza sindikatov »ALTERNATIVA«, Zveza delavskih 
sindikatov Slovenije »SOLIDARNOST«. (Vir:http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf (str. 
17).). Najmočnejši konfederaciji sindikatov danes v Sloveniji sta po podatkih Inštituta za družbene vede 
ZSSS s približno 155.000 člani in KSJS s približno 60.000-70.000 člani. Znotraj ZSSS deluje največji panožni 
sindikat Sindikat kovinarske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) z okoli 35.000 člani, znotraj KSJS pa 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) z 39.000 člani. Po ugotovitvah 
Inštituta se sindikalno članstvo v zadnjih letih koncentrira v konfederacijah, od katerih navedena 
največja pokrivata že 90 % celotne sindikalne populacije. Ostalim sindikatom je članstvo upadlo iz 30 % 
na 10 %. (Vir: http://volitve.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042551766, z dne 10. 1. 2013.) 
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monopolna organizacija na področju zastopanja interesov delavcev, je dolžan podpirati vse 

koristne ukrepe, ki so v korist delavcev in zaposlenih.  

Stopnja soodvisnosti je pri kolektivnih delavskih predstavništvih povezana tudi z načinom 

financiranja, saj so sveti delavcev financirani s strani delodajalcev, sindikati pa s članarino 

članov. To dejstvo vsekakor vpliva na celoten odnos med sindikati, sveti delavcev ter 

delodajalci. Za vse pa je bolje, da je njihov odnos dober, spoštljiv, temelječ na medsebojnem 

zaupanju (to je temeljni pogoj za popuščanje v svojih zahtevah) ter razumevanju. Vse 

navedeno ni samoumevno, temveč je potrebno na takšnem odnosu graditi in si zanj 

prizadevati.  

Sodelovanje med sveti delavcev ter sindikati je potrebno že na zakonski podlagi, saj je sindikat 

pobudnik za ustanovitev svetov delavcev, predlaga člane volilne komisije, člane sveta delavcev, 

člana, ki ga je imenoval lahko tudi odpokliče. Sindikat je običajno vabljen tudi na seje sveta 

delavcev, sveti delavcev pa znotraj gospodarskih družb skrbijo za izvajanje zakonov, drugih 

predpisov ter kolektivnih pogodb, ki jih zaenkrat sveti delavcev še ne morejo sklepati. V 

nekaterih primerih se obveznosti delodajalcev podvajajo, ker morajo obveščati sindikate in 

svete delavcev, glede letnega dopusta, napredovanja, v primeru presežkov ter v primerih 

dvojnega članstva delavca. Sindikati in sveti delavcev lahko sodelujejo pri vabljenju na sestanke 

sindikatov in seje svetov delavcev, pri izmenjavi informacij, skupno lahko nastopata nasproti 

delodajalcu, dogovorita se lahko o članih sveta delavcev, skupno lahko imata tehnično in 

strokovno podporo.  

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da bosta delovanje sindikata in sveta delavcev 

uspešna le s skupnim sodelovanjem in ne misleč, da sta konkurenta drug drugemu. Med sabo 

se dopolnjujeta, zato je nujno za uspešno opravljanje temeljne naloge obeh kolektivnih 

delavskih predstavništev sodelovanje med njima samima. Kolektivna delavska predstavništva 

ne smejo pozabiti, da ne obstajajo zaradi njih samih, temveč zaradi delavcev, zaposlenih, 

katerim morata pojasniti vse zadeve, ki se nanašajo na njih in informacij ne smeta zadržati 

zase, temveč jih morata posredovati naprej. Po mojem mnenju pri takšnem sodelovanju ne bo 

potrebno spreminjati niti zakonodaje, ki se nanaša na sklepanje kolektivnih pogodb, kljub 

temu, da nekateri menijo, da sindikati za to nimajo več legitimnosti, saj njihovo članstvo upada 

in zato ne predstavljajo več interesov vseh delavcev. V primeru sodelovanja med njima se 

takšna vprašanja vsekakor ne bodo več pojavljala, saj bo jasno vsem, da so sklenjene 

kolektivne pogodbe plod dogovarjanja tudi med samimi kolektivnimi delavskimi predstavništvi 

in zato zakonska ureditev in vprašanje legitimnosti sindikatov ne bo več tako pomembno 

vprašanje.  

Mato Gostiša, je v okviru svoje doktorske disertacije izvedel raziskave kako v praksi delujejo 

sveti delavci v okviru dualnega sistema kolektivnih delavskih predstavništev v Republiki 

Sloveniji. V svoji doktorski disertaciji je predstavil tri modele njunega medsebojnega delovanja. 

Prvi model delovanja svetov delavcev po njegovem mnenju predstavlja svet delavcev kot 

podaljšana roka sindikatov. Znotraj podjetij so sindikati bili pobudniki za izvolitev svetov 

delavcev, saj so ga dojemali kot orodje za uresničevanje sindikalnega boja na podlagi novih 

zakonskih pristojnosti. Tako je prihajalo do združenja sindikalnih in soupravljalskih funkcij, saj 

naj bi sindikalni zaupniki v svetu delavcev delovali po navodilih in usmeritvah sindikatov. Težilo 
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se je k temu, da naj bi sindikalne teme ter metode delovanja, sindikati prenesli na svete 

delavcev. Pozitivni element tega modela je podpora sindikatov svetu delavcev, ki bi bili le 

»preoblečen sindikat«, delovanje sveta delavcev pa bi bilo podrejeno sindikatom.  

Drugi model delovanja je model konkurenčnega delovanja svetov delavcev ter sindikatov, po 

katerem naj bi bila sindikat ter svet delavcev ločena v formalnem in akcijskem smislu. Tako bi 

delovala neodvisno, vsebinsko pa bi se njuni področji v pretežnem delu prekrivali. Med njima 

ni usklajevanj, sodelovanj, čeprav bi se ukvarjala z istimi vprašanji, vendar vsak po svoje. 

Takšen model po mnenju Gostiše ne more povečati učinkovitosti uresničevanja interesov 

zaposlenih. Primer takšne slabe prakse predstavlja Iskra STI iz leta 1996, ko je sindikat 

napovedal stavko zaradi nerednega izplačevanja plač, svet delavcev pa je na prigovarjanje 

vodstva delavce javno pozval, naj se stavke ne udeležijo. Takšen model predstavlja podlago za 

manipuliranje z njima, s strani vodstva podjetja, kakršnega je želela preprečiti Konvencija MOD 

št. 135 v določbi 5. člena, ki določa, da kadar so v istem podjetju sindikalni predstavniki in 

izvoljeni predstavniki, je treba ukreniti vse potrebno, da se izvoljeni predstavniki ne izkoristijo 

za ogrožanje položaja zainteresiranih sindikatov ali njihovih predstavnikov, pač pa da se 

spodbudi sodelovanje med izvoljenimi predstavniki in zainteresiranimi sindikati ter njihovimi 

predstavniki glede vseh ustreznih vprašanj. Po mnenju Mate Gostiše takšna določba, zagotavlja 

predvsem monopolni položaj za delovanje sindikatov, na področjih, ki so v izključni pristojnosti 

le-teh. Na drugi strani pa takšen model po njegovem mnenju preprečuje vodstvom podjetij, ki 

bi sicer želela vzpostaviti pošteno in konstruktivno sodelovanje z obema, da to stori. Slednja 

situacija se je v praksi pričela reševati s sklicevanjem delavskih koordinacij, kar pa po njegovem 

predstavlja že zametek novega delovanja delavskih predstavništev.  

Kot tretji se je razvil model ločenih »fevdov« svetov delavcev in sindikatov, oziroma 

komplementarni model. Model je bil formalno utemeljen in razdelan leta 1998 na skupnem 

posvetu predsednikov svetov delavcev in sindikatov v okviru Združenja svetov delavcev 

slovenskih podjetij. Sveti delavcev ter sindikati imajo različno poslanstvo v sistemu industrijske 

demokracije, saj gre za različni delavski predstavništvi. Delovni področji v podjetju sta strogo 

ločeni in se v osnovi ne prekrivata, temveč se dopolnjujeta in nadgrajujeta. Sveti delavcev ter 

sindikati naj samostojno in formalno ločeno, brez vmešavanja obvladujeta svoje delovno 

področje v interesu delavcev. Sindikati lahko vplivajo na sestavo in delovanje svetov delavcev, 

preko iniciativne, kadrovske ter nadzorne funkcije, medtem ko sveti delavcev obratno na 

sindikate (sestavo in delovanje) nimajo nobenega vpliva, prav tako imajo sindikati monopolen 

položaj, kar se tiče urejanja delovnih razmerij. Neformalno naj bi sindikat ter svet delavcev 

preko obveščanj čim tesneje sodelovala. Sindikati naj bi svete delavcev in njihov razvoj 

sodelovanja pri upravljanju vsestransko podpirali.  

»Priložnostna raziskava med udeleženci posveta ZSDSP oktobra 2003 je na primer pokazala, da 

je ta model (z bolj ali manj izraženimi elementi tudi »partnerskega« modela…), uveljavljen kar v 

80 % anketiranih podjetij, medtem ko je model sveta delavcev kot »podaljšane roke sindikata« 

uveljavljen v 17 % in model konkurenčnega delovanja sveta delavcev in sindikata v 3 % 

anketiranih podjetij. Na tem teoretičnem modelu v celoti temelji tudi novejša slovenska 
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delovnopravna zakonodaja (novi ZDR, predlog zakona o kolektivnih pogodbah), zaradi česar 

oba zadnje navedena modela danes veljata v bistvu kot odklonska...«. 198 

Kolektivna delavska predstavništva se morajo glede na spremenjene tržne razmere zavedati, 

da ni dovolj, da se samo odzivajo na informacije, predloge in odločitve delodajalcev, ampak 

morajo z lastno iniciativo samostojno zaznavati probleme, jih strokovno analizirati ter 

delodajalcem predlagati pobude, predloge in zahteve za rešitev problemov. S tem ne bodo 

prevzeli naloge uprave ali upravnih odborov, temveč se bodo vključili v sprejemanje poslovnih 

odločitev. Vse poslovne odločitve delodajalca vplivajo na položaj zaposlenih, zato morajo biti 

interesi le-teh upoštevani, vsekakor, pa je pogoj za takšno delovanje pripravljen celovit 

program aktivnosti za izboljšanje kakovosti delovnega življenja zaposlenih. 199 

Za resnično proaktivno delovanje, delovanje v korist delavcev je nujno, da so kolektivna 

delavska predstavništva sposobna izpeljati učinkovit socialni dialog, z ostalimi socialnimi 

partnerji, na vseh nivojih, torej skupaj s predstavniki delodajalcev ali (in) z vlado. Le na takšen 

način se po mojem mnenju lahko v zadostni meri upoštevajo interesi vseh vpletenih strani. 

Konsenz, sporazum, bi po mojem mnenju danes pripomogel k vrnitvi ugleda kolektivnih 

delavskih predstavništev, ki bi ga vsekakor bilo mogoče doseči, na način, da se tekom 

socialnega dialoga, poslušajo argumentirana mnenja vseh vpletenih, nato pa se poskuša 

oddaljena stališča in mnenja z medsebojnim popuščanjem uskladiti, tako, da je dobro za vse. 

To pomeni, da nobena stran ne sme vztrajati striktno na svojih stališčih, ampak morajo biti 

sposobni prilagajati se, biti fleksibilni, saj je to nujni predpogoj, da se zaščitijo interesi delavcev 

in delodajalcev, ki so med seboj v izjemni soodvisnosti, katere bi se morali oboji zavedati. Pri 

vsem pa je potrebno poudariti temeljno, to je, da je udeležba vseh strank v socialnem dialogu 

prostovoljna.  

Sindikati se morajo zavedati, da svet delavcev ne predstavlja njihove konkurence, ampak gre za 

dodatno orodje, ki je na voljo delavcem, za zaščito njihovih interesov, ter da upadanje članstva 

ni posledica uveljavitve dualnega sistema kolektivnih delavskih predstavništev. Sindikat bo 

vedno imel dovolj članov, če se bo zavedal, da je njihov temeljni namen izboljševanje 

splošnega materialnega in socialnega položaja vseh zaposlenih. Svoj položaj na trgu bodo 

utrdili, če bodo gradili na znanju zaposlenih, torej če si bodo prizadevali, da se bodo njihovi 

člani izobraževali in usposabljali. Prav tako se morajo zavedati, da njihovo delovanje presega 

vprašanje bojevanja za višje plače in boljše delovne pogoje. Prizadevati si morajo za interese 

ter želje in usmeritve mladih na trgu dela, da se bo njihovo članstvo povečalo. Kajti spremembe 

na trgu dela so očitne (klasične oblike zaposlovanja so mimo, interesi delavcev se spreminjajo), 

zato bodo tudi sindikati morali preseči svoj način delovanja in najti druge načine za bolj 

učinkovito delovanje. Sicer pa velja tudi za delodajalce, da se bodo morali začeti zavedati, da je 

njihova uspešnost odvisna od človekovega kapitala. Danes je gospodarstvo globalno, finančni 

kapital je dostopen širokemu krogu delodajalcev, težav tudi ni s tehnologijo. Po mnenju Rajka 

Bakovnika, je tako v družbi znanja, izobražena delovna sila v gospodarskih družbah tista, ki 

potrebuje veliko več vpliva in se zato posledično spreminja tudi način upravljanja. Vodstvo 

mora biti v dobrih odnosih z zaposlenimi, ki morajo biti motivirani za delo, ne pa obvladovani. 
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199

 www.delavska-participacija.com/.../ID100502.doc, Gostiša M., Čas je, da sveti delavcev začnejo v 
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Splošno znano dejstvo je, da višja tržna vrednost zaposlenih, povečuje tržno vrednost podjetij 

samih. Svet delavcev predstavlja ključno vlogo pri ustvarjanju navedenega. Za opravljanje te 

vloge pa se morajo ustrezno usposobiti in resno ter temeljito načrtovati svoje aktivnosti in 

delovati samoiniciativno. Predstavniki v svetih delavcev naj bi bili tisti, ki odlično poznajo 

notranje probleme družbe in imajo operativno znanje pridobljeno z delom v podjetju. Pogoj za 

učinkovito vključevanje delavskih predstavnikov v poslovno odločanje, pa je pogojeno s tem, 

da imajo le-ti znanje s področja ekonomike, finančnega poslovanja, organizacije, saj 

soupravljanje vsekakor predstavlja strokovno in ne socialno vprašanje. 200 

Dobre gospodarske družbe so po mojem mnenju tiste, ki pozitivno poslujejo tudi v današnjem 

času (brez pomoči države), imajo korekten odnos z delavci, za katerega si prizadevajo, in ne 

glede na dejstvo, da so vodilni mogoče morali v ta namen odpuščati zaposlen. Nujen predpogoj 

za njihovo pozitivno poslovanje je zadovoljstvo delavcev in vseh udeležencev socialnih 

partnerjev, na podjetniški ravni. Posledica takšnega delovanja je mogoče samo trenutno 

zaposlovanje manjšega števila zaposlenih, še vedno pa bodo v prihodnje lahko zaposlovali na 

novo, glede na tržne razmere, ves čas pa s svojim poslovanjem vseeno prispevajo k 

gospodarski rasti države, s svojim pozitivnim delovanjem, v smislu ustvarjanja dobička. 

Dobro bi bilo razmisliti, ali je mogoče, da bi ponovna uvedba delavskih zbornic 201 pripomogla k 

izboljšanju razmer na delovnopravnem področju, predvsem kar se tiče varstva delavcev, ter 

proaktivnega delovanja zbornice v korist delodajalcev, glede na to, da se sindikatom v 

današnjem času velikokrat očita ravnanje, ki je v nasprotju z interesi delavcev ter delodajalcev. 

Delavska zbornica bi bila enoten predstavnik delavstva, ne glede na politično ali sindikalno 

organiziranost. Pri razreševanju neizogibnega navzkrižja med interesi dela in kapitala je 

potrebno učinkovito delavsko predstavništvo. Pluralizem sindikatov slabi delovno moč le-teh in 

otežuje sodelovanje z organizacijami delodajalcev in državo. Delavska zbornica bi bila tudi 

protiutež gospodarski zbornici, sicer pa bi se od sindikatov razlikovala v načinu doseganja ciljev, 

saj stavka ne bi bila v njihovi pristojnosti, njeno organizacijo ter delovanje pa bi urejal zakon 

kot javnopravno korporacijo. 202 

V Republiki Sloveniji se je sicer razvila posebna institucija Ekonomski socialni svet, ki je v 

mnogih pogledih prevzela vlogo delavske zbornice. 203 Leta 1991 je idejo o socialnem 

partnerstvu predstavil na podlagi izkušenj iz Izraela in Mehike Velimir Bole. Zaradi dobrodošle 

ideje je konec leta 1991 izvršni svet v program gospodarske in socialne politike zapisal predlog 

za oblikovanje socialnega partnerstva med ključnimi institucionalnimi skupinami, to je državo, 

delavci in delodajalci. Istega leta je Ministrstvo za delo pripravilo prvi predlog Dogovora o 

temeljnih vprašanjih zagotavljanja socialne stabilnosti, ki ni bil sklenjen zaradi različnih 
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 Vir: Bakovnik R., Soupravljanje delavcev ne pomeni deprofesionalizacije upravljanja in vodenja 
podjetij, Industrijska demokracija št. 2, letnik 2005, ŠCID 2005 Kranj.  
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 V Jugoslaviji se je uvedba delavskih zbornic pričela z Uredbo o delavskih zbornicah, ki je bila sprejeta 
21. maja 1921, kasneje je bila dopolnjena Z zakonom o zaščiti delavcev iz leta 1922. Delavska zbornica je 
predstavljala, pomembno strokovno podporo delovanju delavskih zaupnikov, ki so imeli podobno vlogo 
in položaj kot današnji sveti delavcev. (Vir: Gostiša, 2004, str. 45). 
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 Vir: Gostiša, 2004, str. 48. 
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pogledov na plačno politiko, čeprav so razpravljali o njem do leta 1994. Sprejeli pa so Dogovor 

o plačni politiki v gospodarstvu, in sicer 25. 4. 1994 204, sklenitev katerega so sindikati vezali na 

ustanovitev tripartitnega Ekonomsko socialnega sveta (ESS, katerega ustanovitev torej ne 

temelji na zakonski podlagi). Tako ESS deluje na podlagi sporazuma med socialnimi partnerji in 

ga sestavljajo predstavniki vlade, delodajalcev ter sindikati, ter na podlagi Pravil delovanja ESS. 
205 ESS je posvetovalni organ za vprašanja ekonomske in socialne politike, prav tako sodeluje 

pri oblikovanju in spreminjanju socialnega sporazuma z dajanjem pobud, predlogov in poročil 

za Vlado, Državni zbor ter Državni svet. Odločitve ESS, ki se sprejemajo sporazumno, so 

zavezujoče za organe in delovna telesa vseh treh socialnih partnerjev. 206   

Področja delovanja ESS so sklepanje socialnih sporazumov, socialne pravice in pravice iz 

obveznega zavarovanja, problemi zaposlovanja in delovnih razmerij, sistem kolektivnega 

dogovarjanja, cene in davki, ekonomski sistem in ekonomska politika, pravna varnost, 

sodelovanje z MOD in Svetom Evrope, soupravljanje delavcev, sindikalne pravice in svoboščine, 

druge zadeve, ki se nanašajo na področje ekonomsko-socialnih zadev. 207 Od ustanovitve ESS so 

bili na podlagi tripartitnega socialnega dialoga sprejeti štirje širši sporazumi (leta 1995 208, 1996 
209, 2003 210, 2007 211) in šest dogovorov o politiki plač (do leta 2012). Zadnji dogovor o politiki 

plač in drugih prejemkih v javnem sektorju je bil sklenjen za obdobje od 1. junija 2012 do 1. 

januarja 2014. 212  

Socialni dialog, kot temeljno sredstvo za doseganje konsenza glede širših družbenih vprašanj 

na delovno pravnem področju, nima zakonskih podlag, a je vseeno v razvitih evropskih državah 

na visokem nivoju. Njegove značilnosti so popolna enakopravnost partnerjev, medsebojno 

spoštovanje, zaupanje in odgovornost za izvajanje dogovorjenega. Vsebinsko se ti sporazumi 

kot cilj socialnega dialoga po državah razlikujejo (ponekod imajo tudi nadzorne organe, za 

izvajanje le-teh), povsod pa je moč najti skupne teme, ki so rast plač, delovni čas, zaposlovanje 

mladih delavcev, poklicno izobraževanje, boj proti brezposelnosti, socialna varnost… Edinstven 

položaj v civilni družbi imajo socialni partnerji (z vidika moje teme so pomembni sindikati na 

več ravneh ter sveti delavcev na podjetniški ravni), predvsem zato, ker lahko s pogajanji 

dosežejo sporazume in se obvežejo k določenim postopkom. Razlogi za sodelovanje v 

socialnem dialogu pa so različni. Delodajalske organizacije (predvsem zbornice) imajo dostop 

do ključnih informacij, ki jih potrebujejo za svoje poslovne in finančne načrte, vse pa pripomore 

k konkurenčnosti podjetij. V Sloveniji trenutno obstoji pet organizacij delodajalcev, ki so lahko 

stranka pogajanj, in sicer Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 

Trgovinska zbornica Slovenije. Sindikati s sodelovanjem vplivajo na razvoj političnih zadev in s 
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tem vplivajo tudi na življenjski standard posameznikov. Vlada pridobiva na ta način konsenz za 

svojo ekonomsko in socialno politiko (učinkovito gospodarstvo, vpliv na nacionalne stroške 

dela), saj lahko vplivajo na rezultat kolektivnih pogajanj. Vlada nastopa na ravni ekonomsko - 

socialnega sveta v tristranih pogajanjih (je pristojna, da se v okviru svoje funkcije, ustvarja 

vzdušje družbenih in političnih pravic, ki dopuščajo svobodno delovanje avtonomnih 

organizacij socialnih partnerjev in skrbi za vzpostavitev medsebojnega zaupanja) , ter kot 

socialni partner kolektivnih pogajanj v javnem sektorju. Zanimivo je, da je bil eden izmed 

kriterijev o tem, ali je Slovenija pripravljena na vstop v EU ravno socialni dialog oziroma 

njegova razvitost, saj predstavlja temelj demokratične ureditve v posamezni državi. Vendar pa 

drži tudi dejstvo, da s socialnim dialogom ni težav, kadar je gospodarska rast ter ko socialni 

mehanizmi delujejo dobro. V času kot je danes, pa je le-ta na preizkušnji in bi bila zakonska 

ureditev tega področja dobrodošla in potrebna. 213  

Socialni dialog prispeva k razvoju podjetij, prav tako družbi kot celoti. Tudi raziskave potrjujejo, 

da gospodarska dinamika in socialni napredek nista nasprotujoči si sili, vendar se morata v svoji 

soodvisnosti vzajemno podpirati. Bistveno je, da so delavci motivirani opravljati delo, da so 

zainteresirani, da imajo občutek pripadnosti podjetju ter da so kot delavci in njihovo delo 

cenjeni. Socialni dialog je nujen predpogoj za napredek v gospodarskih družbah, kar velja še 

posebej za krizne čase, saj prinaša socialni mir, posledično pa doseganje višje dodane 

vrednosti, pri čemer pa bodo morali predvsem sindikati delovati proaktivno, kar pomeni ne 

samo reagirati na dejanja delodajalcev temveč tudi sami predlagati rešitve, ideje, predloge, 

kako bi se stanje v državi izboljšalo, pri čemer morajo upoštevati interese vseh udeleženih ne 

samo svojih. 214 

Socialni dialog lahko poteka na ravni države, gospodarske družbe ali na ravni dejavnosti. Vsem  

vrstam socialnega dialoga je skupno to, da morajo biti stranke pripravljene popuščati, se 

zavedati, da se pogaja se o zadevah in ne o ljudeh in se zato drugi stranki prizna pravica do 

njenega stališča, ravnanja. Gre za daljši proces, lahko tudi več letni, bistvo socialnega dialoga 

pa je tudi v tem, da se strani zavedajo svojih ciljev, ki jih želijo doseči. Na ravni gospodarske 

družbe socialni dialog poteka med delodajalci in sindikati, najpogosteje pa se zaključi s 

podjetniškimi kolektivnimi pogodbami, brez katerih bi bila na velikih področjih pravna 

praznina, ali pa z dogovori, ki se nanašajo predvsem na kriterije za ugotavljanje presežnih 

delavcev, način reševanja presežnih delavcev, razporeditev oziroma drugačna ureditev 

delovnega časa, način določanja dolžine rednega letnega dopusta, višina regresa za letni 

dopust, eskalacija plač. Sveti delavcev pa se poslužujejo socialnega dialoga za pogodbo za 

delovanje svetov delavcev. ZSDU določa področja delovanja sveta delavcev ter načina vodenja 

socialnega dialoga, vendar pa izkušnje kažejo, da se socialni dialog na tem področju vodi o 

gospodarskem položaju družbe in razvojnih ciljev družbe, na področju varnosti in zdravja pri 

delu, ob spremembah sistematizacije delovnih mest, ob nameravanem odpuščanju delavcev, o 

letnem dopustu ter kriterijih za nagrajevanje. Socialni dialog na ravni dejavnosti pa je 

pomemben predvsem pri ustvarjanju zakonodaje. Po vstopu v EU se je po mnenju Andreja 

Zorka začela bitka za članstvo v sindikatih, ki so začeli s tem tudi izgubljati na moči. Po 

njegovem mnenju je želja po večjem in hitrejšem ustvarjanju dobička in povečanju kapitala 
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pripeljala do situacije, ko ima vodstvo majhno vlogo pri vodenju. Ekonomski lastniki 

gospodarskih družb so začeli postavljati zahteve, katerih namen je vplivati na rezultat 

socialnega dialoga. Tudi država naj bi po njegovem dodala moč težnjam kapitalizma, 

posledično pa po njegovem mnenju tudi ESS ni več organ, znotraj katerega bi se iskal družbeni 

konsenz, temveč postaja bolj organ, ki ga vlada zgolj seznanja z že sprejetimi odločitvami, kar 

naj bi vodilo v prenehanja sklepanja socialnega dialoga, razvoj Slovenije pa naj bi bil po 

njegovem v rokah lastnikov kapitala. 215 

Socialni dialog je tako dogovarjanje med predstavniki dela (delavci), kapitala (delodajalci) in 

države (vlada). Lahko gre za dvostransko ali tristransko dogovarjanje. Vsi udeleženci pa se kot 

že rečeno odpovejo delu svojih zahtev z namenim, da dosežejo dogovor, v korist celotne 

družbene skupnosti. Dogovarjanje omogoča oblikovanje širokega razvojnega soglasja, ob 

upoštevanju različnih interesov. 216 
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8. Kolektivna delavska predstavništva na Danskem 
 

Danska velja za vzor varovanja človekovih in socialnih pravic, prav tako pa velja za ekonomsko 

in gospodarsko izjemno močno in razvito državo. Njena ekonomija je sicer majhna, odprta in 

izvozno naravnana, zaradi česar je močno odvisna od sprememb na svetovnih trgih. Dansko 

gospodarstvo je v pretežni meri sestavljeno iz majhnih in srednje velikih podjetij, ki so 

prednostno gledano bolj prilagodljiva, dinamična, hitreje vstopajo na nove trge in lahko hitro 

uvajajo inovacije. V današnjem času bi lahko Slovenija enako izkoristila vse navedene 

prednosti, ki jih pripisujejo Danski. 217 

8.1 Sindikati 
 

Prvi sindikati so bili na Danskem ustanovljeni leta 1874 (History of LO, 2009), to je v začetku 

industrializacije. Članstvo ni bilo številčno. Pravico do organiziranja omogoča danska ustava iz 

leta 1849. 218 

Začetki posebnega danskega modela za urejanje trga dela segajo v leto 1899, ko je bil sklenjen 

Septembrski sporazum med sindikati in združenjem delodajalcev, na podlagi katerega je bila 

sklenjena prva kolektivna pogodba na svetu. Navedeno predstavlja okvir za sklepanje 

kolektivnih pogodb na Danskem in vzajemno sodelovanje socialnih partnerjev, imenovan tudi 

ustava trga dela. Delodajalci so namreč priznali dansko zvezo sindikatov kot pogajalsko 

stranko, zveza sindikatov pa je delodajalcem priznala, da so zaposlovali in odpuščali, s tem pa 

priznala pravico do upravljanja (prispevek k liberalnemu pogledu v zvezi z odpuščanjem). Sprva 

so bili sindikati organizirani samo za moške, le-ti žensk niso sprejeli v svoj sindikat, so pa jim 

odstopili 100 kron, s katerimi so ustanovile svoj sindikat KAD, ki ima danes 90.000 članic 

organiziranih v 63 predstavništvih po vsej državi. 219  

Danska ima že 50 let star sporazum o sodelovanju, ki vsebuje pogoje za pogajanja med 

socialnimi partnerji ter pakt o nenapadanju. Tako zaposleni med pogajanji o spremembah 

kolektivnih pogodb ne smejo stavkati, ne glede na strinjanje. Prav tako imajo na Danskem 

učinkovit sistem za hitro reševanje sporov, saj morajo biti rešeni v okviru kolektivnih 

dogovorov in organizacij. 220 

Danes sta glavna akterja industrijskih odnosov na Danskem na centralni ravni Danska zveza 

sindikatov (LO) in Danska zveza delodajalcev (DA). V LO je bilo leta 1995 včlanjenih 70 % 

zaposlenih. Poleg LO obstajata še dve konfederaciji, Konfederacija profesionalnih združenj AC s 
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6 % deležem in katero predstavljajo visoko kvalificirani profesionalci in Centralna konfederacija 

zaposlenih FTF s 15 % deležem. Vse tri zveze predstavljajo relativno enotno pogajalsko celoto, 

katere glavna predstavnica je LO. Še v letu 2003 je stopnja sindikaliziranosti znašala 87,5 %, kar 

je visoka stopnja. Po mnenju nekaterih je vzrok temu tesna povezanost s trgom dela in 

socialnim varstvom brezposelnih. 221 Glavni instrument sedanjega urejanja industrijskih 

odnosov so kolektivne pogodbe, zakonodajna regulativa je redkost.  

Večina delavcev na Danskem se združuje po poklicih in se lahko le-ti direktno pogajajo in 

sklepajo podjetniške kolektivne pogodbe z delodajalci. Po podatkih za leto 2007 je Danska 

imela 5.300.000 prebivalcev, od tega 2.500.000 delavcev. V LO je bilo včlanjenih 1.500.000 

delavcev. V DA, ki ima 16 organizacij je bilo včlanjenih samo 24. 000 članov. LO in DA se tako 

združujeta po panogah v kartele, ki se pogajajo za panožne kolektivne pogodbe. Zanimivo je 

tudi, da vsi sindikati podpirajo Socialno demokratično stranko, ki tako na državni ravni zastopa 

in podpira interese delavcev. Delodajalci imajo podporo pri konservativni in liberalni stranki. 222 

Članstvo v LO je v začetku 90 začelo upadati, hkrati pa se je začel krhati njegov položaj. Na 

splošno je opaziti, da se je delež članstva od druge svetovne vojne do danes zmanjševal v LO, 

medtem, ko je v drugih konfederacijah naraščalo, v FTF (Konfederacija mezdnih delavcev in 

javnih uslužbencev) in AC (Danska konfederacija profesionalnih združenj). Danes so tako 

organizirani sindikati v okvirih konfederacij, njihovo članstvo pa je naslednje, LO 69,5 %, FTF 16 

%, AC 5,5 %, LH 3,1 %, ostali 5,9 % od vseh zaposlenih, ki so včlanjeni v sindikate. Člani 

sindikatov so tudi nezaposleni, študentje, upokojenci in tako 14 – 15 % članov ni delovno 

aktivnih (vzrok za to so denarni skladi za brezposelne in rizične skupine, organizirani v okviru 

sindikatov). Do sporov, ki bi se nanašali na pridobivanje članov ne prihaja, saj ima Danska zelo 

natančne pogoje za vstop v sindikalno zavarovanje za primer brezposelnosti, kar pa je zelo 

podobno kot članstvo v sindikatih. Zavarovanje za primer brezposelnosti je organizirano v 

okviru sindikata, včlanjenje pa je prostovoljno. Prispevek države za denarno nadomestilo za 

primer brezposelnosti je še vedno okrog 70 do 90 % potrebnih sredstev. Na ta način je 

vsekakor država delno razbremenjena, v finančnem smislu, brezposelni pa na ta način še vedno 

ostanejo v sindikatu in v stiku z zaposlenimi. Do nadomestila si upravičen, če si delal minimalno 

eno leto, lahko tudi s presledki. Model zaposlovanja temelji na sistemu fleksibilne varnosti, 

sestavljenemu iz velike fleksibilnosti trga dela, obsežnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 

socialne varnosti tudi v času brezposelnosti. Dela na črno na Danskem ni zaznati, vsako leto pa 

se odpre in zapre veliko delovnih mest. Sindikati imajo organiziran sklad, ki omogoča 

predčasno upokojevanje zaposlenih, s čimer nastajajo nova delovna mesta za mlade. Tretjina 

zaposlenih na Danskem vsako leto menja zaposlitev, kar je najpogosteje v Evropi. To 

omogočajo visoka nadomestila za primer brezposelnosti, do 90 % plače, povprečna višina 

izplačanih nadomestil 62-63 % plače ter dolga doba izplačevanja nadomestila (do poletja 2012 

je bila ta doba 4 leta, od sedaj naprej 2 leti). Vendar najdejo brezposelni zaposlitev v povprečju 

prej kot v pol leta. Sistem je drag, in sicer se vsako leto 4, 5 % BDP nameni zanj. Delavčeva 

tedenska obveznost po kolektivnih pogodbah je najpogosteje 37 ur, delovni čas je od 

ponedeljka do petka med 6. in 18. uro. V javnem sektorju je čas za malico (30 minut) vključen v 

delovni čas, v zasebnem pa ne. Prav tako zaposleni niso upravičeni do potnih stroškov, lahko 
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pa uveljavljajo stroške za prevoz kot splošno davčno olajšavo tisti, ki so od službe oddaljeni več 

kot 12 km. Delovna zakonodaja vsebuje samo splošne določbe, medtem ko za 85 % zaposlenih 

veljajo kolektivne pogodbe, ki določajo, plače, pokojnine, delovni čas, postopek odpuščanja, 

nadomestila v času porodniške. 223 

Danska naj bi bila država z najboljšimi delovnimi pogoji na svetu in nizko brezposelnostjo 

(decembra 2007 je bila le-ta 2,7 %, sedaj je povprečno 6 %) in visoko stopnjo sindikaliziranosti 

(v sindikate so včlanjeni trije od štirih delavcev). Navedeni rezultat predstavlja dolgoletna 

tradicija pogajanj med vlado, sindikati in delodajalci. Danska vlada vključuje sindikate v vse 

spremembe, sicer pa so temeljni danski ukrepi, ki jih povzema tudi lizbonska strategija 

odpraviti odpovedni rok (odpovedni rok traja v zasebnem sektorju 1 mesec, v javnem sektorju 

3 mesece) in odpravnine, kolektivne pogodbe ali zakone, ki ne dovoljujejo premestitve delavca 

na delovno mesto, ki ne odgovarja njegovi klasifikaciji, obvezati brezposelnega na sprejem 

zaposlitve takšne in tam, kjer je na razpolago in ne takšne, ki odgovarja njegovi izobrazbi in 

delovnim izkušnjam. Na Danskem velja temeljno prepričanje, da je potrebno vlagati v ljudi in 

zato gradi na sodobnem razumevanju vrednot v smislu socialne države. Pri njih je vsak človek 

pomemben, saj je vsak po njihovem sposoben, da nekaj naredi. Držijo se tudi načela 

enakopravnosti, kar pomeni, da imajo vsi enake možnosti za izobraževanje, posledično pa tudi 

najsposobnejši dobijo najodgovornejša delovna mesta v družbi. Sicer v samo izobraževanje 

vlagajo tudi sindikati, saj je po njihovem na dolgi rok najpomembnejša naložba. Sindikati 

predstavljajo na Danskem poosebljene vrednote družbe. 224 

Ne glede na veliko pogajalsko moč sindikatov (80 % delavcev je vanje včlanjeno), prihaja na 

Danskem tudi do stavk in konfliktov. Vendar imajo veliko zaupanje v socialni dialog vsi vpleteni. 

Za danske sindikate je zaposlitvena varnost izredno pomembna, bolj kot varnost delovnih 

mest. Članarina za sindikate je določena v fiksnem znesku in znaša 4 % od povprečne plače v 

državi, od česar je 2 % članarine namenjene delovanju sindikatov, ostanek pa podpori za 

primer brezposelnosti. V primeru, da postaneš brezposelna oseba, se večinama delavcev šola, 

urejeno pa je tudi izobraževanje med zaposlitvijo, česar se poslužujejo delodajalci tekom 

zmanjšanega obsega dela, s tem pa delodajalci od države prejmejo za čas izobraževanja za 

vsakega delavca po 2/3 njihove plače. Prav tako se brezposelni nadzorujejo, v okviru »obdobja 

aktiviranja«, ko mora vsak po 6 mesecih obvezno na pripravništvo ali poklicno usposabljanje in 

ne sme odbiti več kot dveh zaposlitvenih ponudb za katero koli delo. Na Danskem je 

vsakoletno 20 % delovnega prebivalstva soočeno z obdobjem brezposelnosti. V povprečju pa si 

vsako leto 30 % zaposlenih mora najti drugo delo in jih v povprečju doživi brezposelnost okoli ¼ 

zaposlenih. Delodajalcem predstavlja navedeno večjo fleksibilnost, delavcem pa veliko 

možnost za delo in hkrati varnost ob izgubi zaposlitve. Tako je glede na statistične podatke 

stopnja dolgotrajne brezposelnosti že nekaj let med najnižjimi v EU, to je v zadnjih 5 letih okoli 

1 %. Zanimiv pa je podatek, da je ne glede na dinamičen in fleksibilen trg, delež začasnih 

zaposlitev nizek, razširjene pa so delne zaposlitve. Danska je doživela zaposlitveni čudež, ko se 

je stopnja brezposelnosti z 12 % na začetku 90 let znižala na 4,3 % v letu 2000. V tem obdobju 

se je povečala aktivacijska usmerjenost politike zaposlovanja, zmanjšal se je možni čas 
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prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti, od 1995 – 2005 pa se je delež odraslih 

vključenih v izobraževanje in usposabljanje podvojil. 225  

8.1.1 Primerjava danskega modela sindikalizma s slovenskim  

 

Danski model sindikalizma je rezultat uspešne združitve kapitalizma in socializma, zasebnega 

lastništva ter državne blaginje. 226 Ta trditev pa po mojem mnenju za slovenski model 

sindikalizma trenutno ne bi mogla vzdržati.  

Na Danskem je stopnja sindikaliziranosti za več kot 50 % višja kot v Sloveniji. Struktura članov v 

sindikatih pa se razlikuje, saj so na Danskem v sindikate včlanjeni tudi delovno neaktivni, kar 

vsekakor vpliva na višjo včlanjenost v sindikate na Danskem. Sistem zavarovanja za primer 

brezposelnosti in izplačevanja denarnih nadomestil za primer brezposelnosti, prav tako sistem 

zaposlovanja in upokojevanja je na Danskem vpet v sindikate, kar ne velja za Slovenijo. Danska 

je zaradi tega tudi delno finančno razbremenjena.  

Temeljni namen sindikatov na Danskem je zagotavljanje boljše socialne varnosti tako 

zaposlenih kot brezposelnih, njihovo delovanje pa je tesno povezano s trgom dela. Po mojem 

mnenju to ne velja za slovenske sindikate, na kar vpliva tudi sistemska ureditev tega področja, 

saj je v Sloveniji drugače kot na Danskem, izplačevanje denarnih nadomestil za primer 

brezposelnosti ter zagotavljanje njihove socialne varnosti v domeni države.  

Sindikalne zveze na Danskem so enotne pri pogajanjih, v katerih so udeležene tri strani: vlada, 

delodajalci in sindikati. Zaupanje v socialni dialog imajo vsi udeleženci, danska vlada pa vedno 

vključi v pogajanja tudi sindikate. Sindikati kot partnerji pri iskanju rešitev sodelujejo tako v 

Sloveniji, kot na Danskem. Tako tudi pri nas obstaja socialni dialog, vendar pa o visokem 

zaupanju vanj ne moremo govoriti. Za obe državi velja visoka raven varovanja človekovih in 

socialnih pravic, vendar Slovenija trenutno ni ekonomsko ter gospodarsko močna, zato posega 

v visok standard že pridobljenih socialnih pravic in le-tega tudi znižuje.  

Področje delovnih in socialnih pravic, ter vloga sindikatov je na Danskem urejena v pretežni 

meri s kolektivnimi pogodbami, pri nas pa prevladuje zakonska regulativa. Sistem ravni 

sklepanja kolektivnih pogodb je med državama podoben. Bistvena razlika med obema 

sistemoma sindikalizma pa je po mojem mnenju to, da urejanje industrijskih odnosov na 

Danskem temelji predvsem na sporazumu med socialnimi partnerji, med tem ko pri nas temelji 

na obstoječi zakonodaji. Navedeno bistveno vpliva na rezultate delovanja sindikatov na 

Danskem ali v Sloveniji.  

8.2 Voljena delavska predstavništva  
 

V podjetjih obstajajo druga poleg druge tri oblike zastopanja interesov zaposlenih, in sicer 

preko sindikalnega delavskega zastopnika, paritetnih odborov za sodelovanje v podjetjih z več 
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kot 35 delavcev, manjšinskega zastopanja v vodilnih organih podjetij z več kot 50 zaposlenimi. 

Po Zakonu o delovnem okolju iz leta 1975 pa deluje še prosto izvoljeni poverjenik za varnost in 

zdravje pri delu in v podjetjih z več kot 20 delavci mešani odbori za varnost pri delu.  

8.2.1 Sindikalni delavski zastopniki  

 

Sindikalni delavski zastopniki v podjetjih zastopajo interese vseh delavcev, ne le članov 

sindikatov. Njihova temeljna naloga je vodenje pogajanj. Ta institut se je pojavil prvič leta 1900 

v sklenitvi tarifne kolektivne pogodbe v kovinarski industriji. Danes uživajo posebno pravno 

varstvo pred odpovedjo, ne smejo biti zapostavljeni, zagotoviti se jim mora pravica do 

udeležbe na izobraževanjih organiziranih s strani sindikatov. Njihove naloge in pristojnosti so, 

da obravnavajo pritožbe delavcev nasproti delodajalcem, zagotavljati in pospeševati morajo 

sodelovanje med delavci in delodajalci na delovnem mestu, zastopajo sindikate in nadzorujejo 

izvajanje kolektivnih pogodb v obratu, avtomatično pripadajo odborom za sodelovanje in 

pogosto opravljajo funkcijo zastopnikov delavcev za varnost pri delu. 227  

Vlogo sindikalnega delavskega zastopnika lahko primerjamo z vlogo sindikalnega zaupnika po 

205. členu ZDR-1, pri čemer je bistvena razlika med njima v tem, da sindikalni zaupnik po 205. 

členu ZDR-1 zastopa pravice in interese le članov sindikata pri delodajalcu, med tem ko 

sindikalni delavski zastopnik zastopa interese vseh delavcev. 

Sindikalni zaupnik po 205. členu ZDR-1 je lahko imenovan oziroma izvoljen ali pa ne. Če ni 

izvoljen ali imenovan, zastopa sindikat njegov predsednik. Tako sindikalni zaupnik kot sindikalni 

delavski zastopnik pa uživata posebno varstvo pred odpovedjo. 

8.2.2 Paritetni odbor za sodelovanje 

 

Na podlagi Sporazuma o sodelovanju si je potrebno na Danskem prizadevati za sodelovanje 

med delavci in delodajalci. Tako lahko Zveza danskih delodajalcev ali sindikatov predlaga 

ustanovitev paritetnega odbora za sodelovanje (če ima podjetje 35 ali več zaposlenih) 

sestavljenega iz enakega števila predstavnikov zaposlenih (so avtomatsko sindikalni zaupniki, 

če je več prostih delovnih mest se še izvolijo) in delodajalca. Predsednika odbora imenuje 

uprava, podpredsednik je eden izmed predstavnikov zaposlenih. Njihova mandatna doba traja 

2 leti, letno naj bi odbor imel 6 rednih srečanj. Naloge in funkcije odbora so, da razvija 

vsakodnevno sodelovanje in vključuje kar največje število akterjev v ta proces, zagotavlja in 

vzdržuje dobre delovne in zaposlovalne pogoje, z namenom vzdrževanja visoke stopnje 

blaginje in zaposlitvene varnosti vseh zaposlenih, skrbi, da so vsi zaposleni seznanjeni s 

tekočim finančnim stanjem in konkurenčnimi pogoji, v katerih posluje podjetje. Iz njegove 

pristojnosti so izrecno izvzeta področja, ki se urejajo s kolektivnimi pogodbami in plačnimi 

sporazumi. Tako se na institucionalnem nivoju delijo aktivnosti sindikalnih zaupnikov na 

področju osebnih pritožb in kolektivnih pogajanj na eni strani ter na sodelovanje oziroma 

participativne vsebine na drugi strani. Odboru so zagotovljene pravica do obveščanja (v 

zgodnjih fazah odločanja) in informiranja (o finančni situaciji, položaju podjetja na trgu, pogojih 

zaposlovanja, o večjih spremembah, npr. uporaba novih proizvodnih in administrativnih 
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tehnologij), pravica do posvetovanja (pri odločanju o delovnih in socialnih pogojih, načelih 

kadrovske politike, usposabljanja, preusposabljanja, pri obdelavi in shranjevanju osebnih 

podatkov, smernicah organizacije proizvodnje in dela, implementaciji večjih sprememb v 

podjetju, oceni finančnih, zaposlitvenih, okoljskih, izobraževalnih okoliščin kot posledica 

tehnoloških sprememb, pravica do soodločanja in soupravljanja (niso izrecno upravičeni 

predstavniki zaposlenih, kljub temu, da Sporazum to izrecno omenja). Na Danskem je 80 % 

družb, ki imajo odbor. 228 

Odbora ne moremo enačiti s svetom delavcev glede njegove sestave, saj so v odborih tako 

predstavniki delodajalcev kot tudi delavcev, glede nalog in funkcij odbora pa lahko trdimo, da 

odbor opravlja funkcijo in naloge kot jih pri nas sveti delavcev. Iz pristojnosti odbora so izvzeta 

področja, ki se urejajo s kolektivnimi pogodbami, kar velja tudi pri nas za svete delavcev. Prav 

tako je razmejitev pristojnosti med sindikalnimi zaupniki ter odbori glede na zgoraj pojasnjene 

funkcije odbora podobna kot v naši pravni ureditvi.  

8.2.3 Manjšinsko zastopanje v vodilnih organih gospodarskih družb   

 

Danska ima enotirni sistem upravljanja gospodarskih družb. 229 Upravni odbor je osrednji organ 

upravljanja in nadzora. Tako ima Danska sprejet Zakon o delavskem predstavništvu iz leta 

1973. Delničarji lahko izmed zaposlenih izvolijo dva ali več članov v upravni odbor družbe, pod 

enakimi pogoji, kot veljajo za direktorje 230 (v javnih, zasebnih družbah, trgovinski ustanovi). 231  

8.3  Primer kolektivnega sodelovanja v gospodarski družbi TDC z 

Danske 232 
 

TDC je gospodarska družba, ki se ukvarja s fiksno, mobilno, kabelsko, digitalno telefonijo, 

internetom, videom na zahtevo itd. Sklenjenih ima preko 9 milijonov naročniških razmerij. 

Tržno so prisotni na Švedskem, Norveškem in Finskem, njihov cilj pa je bil do leta 2012 postati 

najboljše telekomunikacijsko podjetje v regiji. Javni sektor na Danskem predstavlja 30 % 

zaposlenih, kar je velik delež, zato si TDC prizadeva, da bi digitaliziral celoten javni sektor, prav 

tako pa so usmerjeni v širjenje vsebin za doma, saj je Danska vodilna po številu internetnih 

priključkih v gospodinjstvih po Evropi.  

Vodilo družbe TDC ter cilj vodstva družb, menedžerjev in predstavnikov delavcev je imeti tudi 

kvalificirane in zadovoljne delavce, saj le-ti pomenijo večjo produktivnost, zadovoljstvo 

potrošnikov in posledično boljši položaj družbe na trgu in večje dobičke za lastnike. Rezultati 

anket kažejo stalen in konstanten porast zadovoljstva zaposlenih. Prejeli so certifikat družini 

                                                           
228

 www.delavska-participacija.com/.../ID110525.doc, Erman J., Način (so)delovanja predstavnikov 
delavcev pri upravljanju na Danskem, dostop dne 2. 1. 2013. 
229

 Veljavni ZGD v Republiki Sloveniji omogoča upravljanje delniške družbe po enotirnem ali dvotirnem 
sistemu upravljanja.  
230

 Po ZSDU lahko primerjamo to obliko zastopanja delavcev v družbah pri nas kot sodelovanje 
predstavnika delavcev v organih družbe, ki pa je kot tema izvzeta iz obsega magistrske naloge.  
231

 Vir: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lampret-tomaz.pdf, dostop dne 16. 1. 2013, str. 32-40. 
232

 www.delavska-participacija.com/.../ID110527.doc, Bozovičar N., TDC- danski Telekom in vloga 
predstavnikov delavcev v družbi, dostop dne 2. 1. 2013. 

http://www.delavska-participacija.com/.../ID110525.doc
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lampret-tomaz.pdf
http://www.delavska-participacija.com/.../ID110527.doc
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prijaznega podjetja, ki je posledica politike družbe ter sodelovanja med sindikati in vodstvom 

družbe. Družba daje velik poudarek na pravicah iz naslova starševstva, ki so dogovorjene 

skupaj s sindikati. Porodniški dopust traja do enega leta, v tem času prejema delavka 100 % 

nadomestilo plače (del je krit iz fonda za brezposelnost, del pa krije delodajalec na podlagi 

dogovora). Pravica do očetovskega dopusta traja do 14 tednov. 233 Koriščenje očetovskega 

dopusta vodstvo družbe spodbuja, saj se zaveda, da je to koristno, prav tako pa je očetom 

dano jasno vedeti, da zaradi tega ne bo ogrožena njihova zaposlitev. V družbi imajo 

dogovorjeno pravico do odsotnosti z dela zaradi nege bolnega otroka z nadomestilom plače. 

Politika zaposlovanja je usmerjena v preprečevanje kakršnekoli diskriminacije, pri čemer pa 

imajo za cilj do leta 2014 povečati delež zaposlenih žensk iz 23 % (kot jih je bilo zaposlenih v 

letu 2010) na 33 %.  

Sicer se v družbi TDC spodbuja vključevanje zaposlenih v procese poslovnega odločanja preko 

predstavnikov v upravnem odboru in preko odbora za sodelovanje. Na ta način so delavci vpeti 

v upravljanje družbe, upoštevajo se njihovi interesi pri sprejemanju pomembnejših poslovnih 

odločitev. Če se ugotovi presežek delavcev v družbi, se mora uprava pred odpuščanjem nujno 

pogovoriti z delovnimi odbori, pri čemer pa sindikati njihove odločitve ne morejo preprečiti. 

Vloga sindikata je predvsem pri iskanju morebitnih alternativnih rešitev te problematike. 

Delavec, ki se mu odpove pogodba o zaposlitvi je s strani sindikatov deležen pravnega 

svetovanja ter morebitnih drugih vrst pomoči. Sicer imajo tudi pravico do odpravnine, ki so 

dogovorjene na ravni družbe v kolektivni pogodbi, z njimi so urejeni tudi odpovedni roki. 

Najdaljši odpovedni roki so dogovorjeni za proizvodne delavce, to je šest mesečni, za »bele 

ovratnike« pa 72 dni. Do daljšega odpovednega roka so upravičeni tudi starejši delavci (nad 50 

let). Sicer je dolžina odpovednega roka vezana na delovno dobo v družbi. Tisti, ki mu je bila 

odpovedana pogodba o zaposlitvi, ima pravico do zaposlitvenega svetovalca iz zasebnih družb 

(gre za visoko kvalificirane osebe za svetovanje v primeru brezposelnosti) ter do 12 

individualnih obravnav s svetovalcem, stroške katerih krije družba v celoti. Po potrebi krije 

družba tudi potencialno brezposelne osebe. Tako pridejo zaposleni do nove zaposlitve v večini 

primerov že tekom odpovednega roka oziroma svetovanja.  
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 Od leta 2002 do danes se je povečalo število očetov, ki pravico izkoristijo. V letu 2002 je bil delež 13 
%, povprečno trajanje očetovskega dopusta je trajalo 6,3 tednov, v letu 2009 se je delež povečal na 78 
%, dolžina očetovskega dopusta pa na 9 tednov. 
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9. Primer sodelovanja med vodstvom družbe in kolektivnimi 

delavskimi predstavništvi v gospodarski družbi BSH Hišni aparati 

d.o.o. 
 

9.1 O družbi BSH Hišni aparati d.o.o. 
 

Skozi celotno magistrsko nalogo sem zastopala stališče, da je obojestransko, dobro 

sodelovanje vodstva družb z zaposlenimi preko kolektivnih delavskih predstavništev pogoj za 

uspešno poslovanje gospodarske družbe. Zatrjevano se je izkazalo ob analizi konkretnega 

primera v gospodarski družbi BSH Hišni aparati Nazarje, ki je s svojo proizvodnjo malih 

gospodinjskih aparatov v Sloveniji začela v letu 1970, od leta 1974 s proizvodnjo malih 

gospodinjskih aparatov na motorni pogon, od leta 1993 dalje pa predstavlja navedena 

gospodarska družba hčerinsko družbo BSH Bosch and Siemens Home Appliances Group.  

Gospodarsko družbo odlikujejo dobri tržni in razvojni rezultati, ki se primerjalno znotraj panoge 

kažejo v prihodkih na zaposlenega, dodani vrednosti na zaposlenega in dobičkonosnosti. 

Njihova strategija je širitev prodaje na nove trge, večanje tržnega deleža ter inovativnost z 

novimi izdelki, ki prinašajo višjo dodano vrednost. Temeljna dejavnost jim predstavlja razvoj in 

proizvodnjo motoričnih malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane ter tehnološko 

zahtevnejših, termičnih aparatov za pripravo napitkov z višjo dodano vrednostjo. Od leta 2003 

v družbi deluje oddelek prodaje, marketinga in servisa v Ljubljani, ki je zadolžen za trženje in 

servisiranje malih in velikih gospodinjskih aparatov. Cilj družbe je nenehen razvoj, katerega 

predstavlja družbi tudi pridobitev statusa kompetenčnega centra za dodatno poslovno 

področje. Družba veliko vlaga v samo opremo za proizvajanje izdelkov, proizvodnih obratov, 

veliko svojih sredstev namenijo raziskavam, razvoju, kar se kaže tudi v visokem številu 

zaposlenih inženirjev. Družba je prejemnica številnih inovativnih nagrad. Poleg že navedenega, 

je družba ozaveščena, kar se tiče varovanja okolja in zato v tej smeri niža porabo energije in 

odpadkov. Že leta 2001 so pridobili certifikat ISO 14001, leta 2006 so prejeli priznanje za okolju 

najbolj prijazno slovensko podjetje. V letu 2008 so uporabljali električno energijo iz obnovljivih 

virov, v 50 % deležu celotne porabe, s čimer občutno zmanjšujejo emisije CO2 na globalni 

ravni.  Prav tako družba deluje podporno na področju šolstva, zdravstva, športa in kulture v 

širši lokalni skupnosti. 234 

Sicer družba spada v mednarodno skupino podjetij Bosch and Siemens Home Appliances 

Group, ki je sestavljena iz 42 tovarn v 13 državah, zaposluje okoli 45.000 ljudi ter ustvari 9,1 

milijarde evrov prihodka. S tem se uvršča med tri vodilne družbe znotraj panoge ter je vodilna 

na zahodnoevropskem trgu. Skupina je bila ustanovljena leta 1967, ko sta se združili družbi 
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 Vir: http://nagrada.gzs.si/slo/57451, dostop dne 17. 1. 2013. 

http://nagrada.gzs.si/slo/57451,%20dostop%20dne%2017
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Robert Bosch GmbH (katere ustanovitelj je bil Robert Bosch) ter Siemens AG (katere 

ustanovitelj je bil Werner von Siemens). 235 

Leta 1993 je kot že navedeno, prevzela skupina Bosch and Siemens Home Appliances Group, 

proizvodnjo družbe BSH Hišni aparati v Nazarjah, ki skupno izdela več kot 7 milijonov aparatov, 

ki se na svetovnem trgu pojavljajo pod blagovnimi znamkami Bosch, Siemens, Profilo in Ufesa. 

V letu 2008 so z naložbo v širitev in spremembo proizvodnega programa podvojili obseg 

proizvodnje, med katerima izstopata njuna proizvoda Bosch Tassimo za pripravo toplih 

napitkov ter espresso avtomatski kavni aparati Siemens EQ7, ki sta predstavljala nov segment 

malih gospodinjskih aparatov. Z namenom dobrega poslovanja so v družbi razvili sistem 

zagotavljanja kakovosti, ki se ga potrjuje v okviru rednih presoj ISO 9002. Sicer pa so izdelki 

načrtovani tako, da ponujajo visoko zanesljivost, smotrno uporabo, okolju prijazno delovanje in 

razgradnjo, skladno z obstoječo nacionalno in seveda tudi evropsko zakonodajo. Pomemben je 

podatek, da je leta 1995 v Slovenijo bil prenesen razvoj vseh motoričnih malih gospodinjskih 

aparatov, za celotno skupino Bosch and Siemens Home Appliances Group, ki se tržijo po celem 

svetu. Njihovo konkurenčno prednost pa jim po njihovem mnenju omogočata usmerjenost v 

inovativnost in kakovost, npr. 6 % delež od prodaje se nameni v razvoj, letno družba vloži okrog 

20 patentnih prijav, v letu 2008 so prijavili 14 novih izumov, prav tako sodelujejo z domačimi in 

tujimi univerzami. 236 

9.2 Družba BSH Hišni aparati d.o.o. in kolektivna delavska 

predstavništva 237 
 

V družbi delujeta dva reprezentativna sindikata, SKEI ter Neodvisnost. SKEI je prisoten v družbi 

ves čas, sindikat KNSS Neodvisnost pa deluje v družbi od leta 1998. ZSDU, sprejet leta 1993 je 

bil za družbo dobrodošla novost, zaradi česar so, na pobudo vodstva gospodarske družbe, in ne 

sindikata, pristopili k oblikovanju sveta delavcev, ki je bil izvoljen že konec leta 1993. V 

Republiki Sloveniji so bili med prvimi, ki so uvedli prakso dualnega sistema kolektivnega 

delavskega predstavništva. Razlog za takšno odločitev je bil v tem, da so v svetu delavcev videli 

predstavniški organ vseh zaposlenih, in ne samo članov sindikata, saj s spremembo zakonodaje 

niso bili več vsi zaposleni avtomatsko tudi člani sindikata. Svet delavcev ima z delodajalcem 

sklenjen participativni dogovor, ki pristojnosti sveta delavcev ureja širše kot zakon, predvsem 

kar se tiče področja dogovarjanja glede letnih koledarjev in prerazporejanja delovnega časa. 

Način sodelovanja med svetom delavcev ter sindikatom pri delodajalcu nimajo posebej 

opredeljen. Njihova stalna praksa pa je, da imajo mesečno seje sveta delavcev, kamor sta 

vabljena tudi predstavnika obeh sindikatov.  

Ker je v vsaki organizaciji pomembno, da se sledi spremembam na področju zakonodaje, so 

predstavniki kolektivnih delavskih predstavništev letno vključeni v izobraževanja in seminarje. 
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 Povzeto po: http://www.bsh-group.si/, dostop dne 17. 1. 2013. 

 
236

 Vir: http://www.bsh-group.si/index.php?page=107435, dostop dne  17. 1. 2013. 
237

 Podpoglavje je sestavljeno na podlagi odgovorov, prejetih s strani predstavnice reprezentativnega 
sindikata pri delodajalcu ter sveta delavcev, danih s soglasjem vodstva družbe, ki je pisni sestavek dobilo 
tudi v vpogled pred samo objavo. Vprašanja so bila zastavljena z moje strani, v okviru teme magistrske 
naloge. 

http://www.bsh-group.si/
http://www.bsh-group.si/index.php?page=107435
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V družbi skrbijo, da imajo urejena delovna mesta ter varstvo zaposlenih. Velikokrat 

izobraževanja potekajo znotraj delodajalca, je pa po njihovem mnenju pomembno za vsakega 

predstavnika zaposlenih, da tudi samoiniciativno skrbi za svoj osebni razvoj.  

V socialni dialog poskušajo vključevati vsa delavska predstavništva, s čimer po njihovem 

mnenju širijo obveznosti, ki jih določa zakon in s tem presegajo stroge zakonske delitve, ki se 

nanašajo na pristojnosti med sindikati in svetom delavcev. V družbi ocenjujejo sodelovanje 

med samimi kolektivnimi delavskimi predstavništvi, prav tako pa med njimi in delodajalcem, 

kot zelo dobro, in tudi kot nujno potrebno za dobro poslovanje družbe. Sodelovanje je 

potrebno zlasti zato, ker se na ta način zagotavlja pretok informacij in medsebojno obveščanje 

med zaposlenimi in vodstvom podjetja. Če obstoji medsebojno zaupanje, je sodelovanje lahko 

izredno konstruktivno, in je hkrati predpogoj za uspešnost poslovanja. Razlogov za 

spreminjanje zakonodaje glede pristojnosti kolektivnih delavskih predstavništev ne najdejo. Po 

njihovem mnenju je jasno, da zakonodaja določa minimume, družbe pa so tiste, ki lahko 

uvajajo lastno prakso, v okvirih zakonodaje. Zakonske določbe ne morejo biti ovira za uvedbo 

prakse dobrega sodelovanja, saj obstajajo možnosti internih rešitev, ob obstoju medsebojnega 

zaupanja in informiranja. Glede na njihove izkušnje kolektivna delavska predstavništva v njihovi 

družbi delujejo proaktivno, pri čemer gre poudariti, da tudi opozarjanje na težave lahko 

predstavlja proaktivno delovanje, saj delodajalec dobi informacije, velikokrat pa že tudi 

predloge za rešitev. V normalnih pogojih, po njihovem mnenju, sodelovanje vsekakor prispeva 

k boljšemu poslovanju, lažjemu doseganju ciljev in k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. 
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Sklep 
 

Kolektivna delavska predstavništva imajo pomembno vlogo pri varovanju in zastopanju 

interesov delavcev. Delavci jim morajo glede na to zaupati, njihovo zaupanje pa si morajo 

preko lastnih predstavnikov kolektivnih delavskih predstavništev pridobiti s svojim proaktivnim 

delovanjem.  

Sindikati imajo pristojnosti v slovenskem pravnem redu določene predvsem v ZDR-1, medtem 

ko jih ima svet delavcev večino določenih v ZSDU, nekatere pa tudi po ZDR-1. Njuno delovanje 

in izvrševanje pristojnosti je že na podlagi mednarodnih dokumentov ločeno in razdeljeno 

tako, da se lahko uresničujejo vzporedno.  

Vsekakor je dobrodošlo, na kar kažejo tudi izsledki opravljenih raziskav, da imajo delavci 

možnost oblikovati svet delavcev (poleg ustanovitve in včlanitve v sindikate), pri čemer 

zakonodaja upošteva načelo prostovoljnosti in ne kogentne ustanovitve sveta delavcev. Prav 

tako dopušča slovenska zakonodaja dovolj možnosti za svobodno urejanje svetov delavcev 

znotraj družb, glede na njihovo raznolikost, skladno s kogentnimi določbami.  

V Republiki Sloveniji pa je zagotovljena tudi sindikalna svoboda, na kar kaže njihova številčnost 

ter njihovo delovanje. 

Zakonodaja, ki jo imamo v Republiki Sloveniji in se nanaša na sindikate in svete delavcev, je po 

mojem mnenju dobra. Vsekakor pa bi bilo potrebno zakonsko urediti čim prej še svete 

delavcev v zavodih (javnih in zasebnih), saj ne obstoji razumen razlog, zakaj jih le-ti ne bi imeli.  

Uresničevanje in izvrševanje norm, ki se nanašajo na ureditev kolektivnih delavskih 

predstavništev v praksi, pa bo tudi v prihodnje pokazala, kaj je potrebno spremeniti ali urediti 

drugače, pri čemer je že tekom magistrske naloge bilo opozorjeno na določene probleme, ki še 

niso rešeni, ter na probleme, ki so se v preteklosti pojavili, a so se že primerno uredili. 
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http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199940
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199959&stevilka=2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199959&stevilka=2836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199959&stevilka=2837
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3/2000, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 62/2000, 67/2000, 81/2000, 116/2000, 122/2000, 3/2001, 
8/2001, 23/2001-KPnd, 43/2001-KPnd, 43/2001-KPnd, 43/2001-KPnd, 43/2001-KPnd, 99/2001, 
6/2002, 6/2002, 8/2002, 9/2002, 19/2002-KPnd, 19/2002-KPnd, 19/2002-KPnd, 69/2002, 
69/2002, 69/2002, 8/2003, 8/2003, 8/2003, 8/2003, 73/2003, 77/2004, 81/2004, 61/2005, 
115/2005, 43/2006-ZKolP, 71/2006, 71/2006, 138/2006, 62/2007, 65/2007, 67/2007, 
120/2007, 19/2008, 57/2008, 67/2008, 67/2008, 1/2009, 2/2010, 52/2010, 2/2011, 3/2012, 
40/2012.  

16. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Ur. l. RS 15/94 

in nasl..  

17. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS, Ur. l. RS št. 45/94 in nasl.. 

18. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Ur. l. RS št. 52/94 in nasl.. 

19. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, Ur. l. RS, št. 60/98 in nasl.. 

20. Pravila delovanja Ekonomsko socialnega sveta, Ur. l. RS, št. 82/2007.  

 

Odločbe Ustavnega sodišča RS 
 

1. Odl US III, U-I-104/92, Ur. l. RS št. 45/94.  

2. Odl US VIII 155, U-I-78/79, Ur. l. RS 54/99.  

3. Odl US VII 17, U-I-53/98, Ur. l. RS 13/98. 

4. OdlUS VII 21, U-I-57/95, Ur. l. RS 13/98. 

5. Odl US VIII, 21, U-I-57/95, Ur. l. RS 13/98. 

6. Odl US VIII, 222, U-I-36/98 z dne 13. 10. 1999. 

7. Odl US III, 85, U-I-161/92, Ur. l. RS 67/94. 

8. Odl US VII, 199, U-I-230/96 z dne 28. 10. 1998. 

9. Odl US, U-I-284/06-26 z dne 1. 10. 2009, Ur. l. RS št. 83/2009. 

10. Odl. US, U-I-286/06, Ur. l. RS št. 23/2009. 

 

Odločbe Vrhovnega sodišča RS 
 

1. Sodba št. VIII Ips 106/06. 

2. Sodba št. VIII Ips 2002/04. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20003&stevilka=140
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20003&stevilka=141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20003&stevilka=143
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20003&stevilka=142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200062&stevilka=2840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200067&stevilka=3194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200081&stevilka=3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000116&stevilka=4863
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000122&stevilka=5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20013&stevilka=222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20018&stevilka=487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200123&stevilka=1375
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200143&stevilka=2441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200143&stevilka=2442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200143&stevilka=2443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200143&stevilka=2444
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200199&stevilka=4874
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20026&stevilka=352
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20026&stevilka=353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20028&stevilka=425
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20029&stevilka=427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200219&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200219&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200219&stevilka=832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200269&stevilka=3285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200269&stevilka=3288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200269&stevilka=3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20038&stevilka=286
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20038&stevilka=285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20038&stevilka=287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20038&stevilka=289
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3577
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200477&stevilka=3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200481&stevilka=3622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200561&stevilka=2680
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005115&stevilka=5096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200643&stevilka=1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200671&stevilka=3058
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200671&stevilka=3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006138&stevilka=5940
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200762&stevilka=3410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200765&stevilka=3625
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200767&stevilka=3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200819&stevilka=646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200867&stevilka=2952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200867&stevilka=2953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20091&stevilka=18
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20102&stevilka=62
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2837
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20112&stevilka=36
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20123&stevilka=88
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1703
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3. Sodba št. VIII Ips 266/01. 

4. Sodba št. VIII Ips 166/05. 

5. Sodba št. VIII Ips 275/06. 

6. Sodba št. VIII Ips 230/05. 

7. Sodba št. VIII Ips 2005/04. 

 

Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča RS 
 

1. Sklep št. Pdp 413/04. 

2. Sklep št. Pdp 523/04. 

3. Sodba št. Pdp 695/04. 

4. Sodba št. Pdp 1346/04. 

5. Sodba št. Pdp 1755/04. 

6. Sklep št. Kpd 2/05. 

7. Sklep št. Pdp 848/01. 

8. Sklep št. Pdp 21/03. 

9. Sklep Pdp 935/05. 

10. Sklep Pdp 152/02. 

11. Sklep Pdp 1048/02. 

 

Internetni viri 
 

1. Svet Evrope: 

http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/index.html, dostop dne 17. 

12. 2012 

2. Evropa: 

http://www.evropa.gov.si/, dostop dne 19. 12. 2012 

3. Sindikati: 

http://volitve.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042551766,  dostop dne 10. 1. 2013 

http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/index.html,%20dostop%20dne%2017
http://www.evropa.gov.si/,%20dostop%20dne%2019
http://volitve.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042551766
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 http://zasolidarnost.blogspot.com/2010/06/pomen-sindikalizma-in-zakaj-potrebujemo.html, 

dostop dne 10. 1. 2013 

http://tribunal-si.blogspot.com/2007/09/sindikat-privilegirana-ogroena-vrsta.html, dostop dne 

10. 1. 2013 

http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=2261, dostop dne 10. 1. 2013 

http://www.sindikat-

zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=726&Itemid=219, dostop dne 10. 1. 

2013 

4. Organizacija združenih narodov: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_zdru%C5%BEenih_narodov, dostop dne 23. 12. 2012 

5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno

_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/, dostop dne 23. 12. 2012 

http://www.mddsz.gov.si, dostop dne 19. 12. 2012 

6. Socialni dialog: 

http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf, dostop dne 19. 12. 2012 

 http://www.socialnidialog.si/sl/index/article?path=/novosti-promotorji, dostop dne 19. 12. 

2012 

7. Članki: 

www.delavska-participacija.com/.../ID100502.doc - Gostiša Mato, Čas je, da sveti delavcev 

začnejo v večji meri delovati »proaktivno«!, dostop dne 24. 4. 2012 

www.delavska-participacija.com/.../ID030202.doc - Gostiša Mato, Sindikati in delavsko 

soupravljanje – kje smo?, dostop dne 18. 4. 2012 

www.delavska-participacija.com/.../ID110525.doc - Jasna Erman, Način (so)delovanja 
predstavnikov delavcev pri upravljanju na Danskem, dostop dne 2. 1. 2013 
 
www.delavska-participacija.com/.../ID110527.doc - Nežka Bozovičar, TDC – danski Telekom in 
vloga predstavnikov delavcev v družbi, dostop dne 2. 1. 2013 
 
8. Gradiva Združenja delodajalcev Slovenije 2006 
  
http://www.zds.si/, dostop dne 18. 1. 2013 
 
9. Diplomska naloga: 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lampret-tomaz.pdf, dostop dne 16. 1. 2013 

http://zasolidarnost.blogspot.com/2010/06/pomen-sindikalizma-in-zakaj-potrebujemo.html
http://tribunal-si.blogspot.com/2007/09/sindikat-privilegirana-ogroena-vrsta.html
http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=2261
http://www.sindikat-zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=726&Itemid=219
http://www.sindikat-zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=726&Itemid=219
http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_zdru%C5%BEenih_narodov
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.socialnidialog.si/UserFiles/File/smernice.pdf
http://www.socialnidialog.si/sl/index/article?path=/novosti-promotorji
http://www.delavska-participacija.com/.../ID100502.doc
http://www.delavska-participacija.com/.../ID030202.doc
http://www.delavska-participacija.com/.../ID110525.doc
http://www.delavska-participacija.com/.../ID110527.doc
http://www.zds.si/
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lampret-tomaz.pdf
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10. Primer dobre prakse: 

http://nagrada.gzs.si/slo/57451, dostop dne 17. 1. 2013 

http://www.bsh-group.si/, dostop dne 17. 1. 2013 
 
http://www.bsh-group.si/index.php?page=107435, dostop dne 17. 1. 2013 

 

http://nagrada.gzs.si/slo/57451,%20dostop%20dne%2017
http://www.bsh-group.si/
http://www.bsh-group.si/index.php?page=107435

