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TRI OBDOBJA  

 -osamosvojitev; drobljenje; pluralizem 

 

 

 Uvajanje nove vrste socialnega dialoga in 

kolektivnih pogajanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razkroj kolektivnih 
pogajanj in slabitev 
dialoga  



Ravni socialnega dialoga 

 Državni (tripartizem) 

 Državni svet 

 Ekonomsko socialni svet 

 Sodelovanje v zavodih  

 Državni (bipartizem) 

 Sklepanje kolektivnih pogodb 

 panožni 

 podjetniški 
 

 



Ekonomsko socialni svet  

 Deluje od 1994 

 Nima zakonske podlage 

 Konsenz 

 Federacije in konfederacije, vlada 

delodajalci 

 Socialni sporazumi 

 Zmanjšanje vloge 



Državni svet 

 Drugi dom slovenskega parlamenta 

 

 4 predstavniki delojemalcev 

 

 zakonodajna iniciativa, veto 

 

 



Delavska predstavništva 

 Sindikati 

 

 Sveti delavcev 

 

 Evropski sveti delavcev 



Obdobje po osamosvojitvi  

 1990 in naprej; ustanavljanje novih 

sindikatov, prepiri, konkurenca 

 Trend upadanja članstva: iz 60% na 35% 

 Stavke, zapiranje podjetij... 

 



sindikati 

 Organizirani v zveze, konfederacije na 
nivoju države 

 6 močnejših zvez in konfederacij, 
sodelujejo tudi v ESS; še 23 sindikatov 
dejavnosti  

 Najmočnejša Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, združuje 22 sindikatov 
dejavnosti s skupaj 150.000 člani (več kot 
70% vseh članov sindikatov) 

 



      Delodajalci    

 Organizirani v Gospodarsko zbornico 

(enotna in obvezna do 2006) 

 Delitev po ukinitvi obveznega članstva 

(ZDS; GZS; Trgovinska zbornica, Obrtno 

podjetniška; Združenje delodajalcev in 

podjetnikov) 



Uvajanje neoliberalnih reform 

 Nove vlade – menjavanje odnosa 

 Sindikate združi poskus reform 

 Trend upadanja članstva, pod 20%; 

slabitev dialoga 

 



Tretje obdobje 

 Še ni dozorel čas za združevanje 

 Težave z reprezentativnostjo 

 Do združevanj ne prihaja, kvečjemu do 

odmiranja sindikatov 

 Ni akcijske sposobnosti 

 Ni kolektivnih pogodb 

 



Stanje v kovinski in elektroindustriji 

 

 1 panožni sindikat, ostali konfederacije– zakon o 

reprezentativnosti 

 Največji SKEI (80% članov v panogi), ostali 20% 

 Na ravni države za vse dejavnosti 

reprezentativna dva kovinarska sindikata 

 Ostali reprezentativni na ravni ene ali dveh 

panog 

 Sodelovanje v zadnjem času ni problematično 

 Do združevanja ne prihaja (občasno prestopi) 



Zaključek  

 Ni še dozorela potreba po združevanju 

 Kolektivno pogajanje na ravni države 

upada, trend zniževanja pravic in 

decentralizacije 

 Sprememba zakona o reprezentativnosti 

(zlasti zaradi javnega sektorja) 

 Težave v delovanju ESSO, trenutno se ne 

pogajajo delodajalci. 

 Model, za katerega si je treba prizadevati 

 



  
 Hvala za pozornost! 


