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Ljubljana, 19.10.2011 
 

PROJEKT FORMA 
 
 
 

SLOVENSKI SINDIKALNI PLURALIZEM 
 

Slovensko sindikalno gibanje v obdobju od osamosvojitve Slovenije l. 1990 dalje 
zaznamuje pluralizem, segmentacijo in upadanje članstva. V grobem bi lahko 
polpretekla dogajanja razdelili na tri obdobja. 
 

 Obdobje po osamosvojitvi leta 1990, ki ga zaznamuje drobitev in cepitev 
sindikatov, njihovo medsebojno prerivanje in prepiri;  

 

 Obdobje, ki ga zaznamuje skupni nastop proti uvajanju neoliberlanih  reform 
in  

 

 Obdobje, ki pa še niti ni v celoti nastopilo, saj se ideja o nujnosti združevanja 
še ni dokončno izoblikovala, čeprav jo slutimo že vsi. 

 
 
Uvodoma je za razumevanje slovenske stvarnosti treba na kratko omeniti 
sistem socialnega dialoga in kolektivnega pogajanja, ki je za našo državo 
značilen in ki je bil dolga leta vzorčen primer sodelovanja vseh socialnih 
partnerjev na ravni države, tudi kot primer drugim. 
 
Ravni socialnega dialoga v Sloveniji so vsaj štiri. Prva je državna raven, kjer je 
gotovo najpomembnejša vloga ekonomsko socialnega sveta. Sindikati smo 
poleg tega   zastopani tudi sindikatov v institucijah države kot npr. zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavodu za zdravstveno zavarovanje, 
zavodu za zaposlovanje ipd. Posebej lahko omenimo tudi državni svet, kjer so 
predstavniki delojemalcev imenovani s strani sindikatov.  
 
Institucija Ekonomsko socialnega sveta (v nadaljevanju ESS) obstaja od leta 
1994, deluje na podlagi dobre prakse, brez zakonske podlage, vendar je njen 
pomen v mandatu zadnje vlade žal zbledel. Ustaljena praksa prejšnjih let, ko 
praktično zakonodaja s področja delovnih razmerij ni mogla biti sprejeta, če ni 
bila usklajena z ESS, v zadnjih letih ni bila več spoštovana. To je povzročilo vrsto 
konfliktov, skrajna posledica so bili referendumi v letošnjem letu, ki so 
preprečili zakonske spremembe na vrsti področij. V ESS sodelujejo zveze in 
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konfederacije sindikatov, s predstavniki delodajalskih organizacij in vlado. ESS 
sicer še vedno deluje, je pa raven možnosti dogovarjanja nizka. Tudi pravilo, da 
lahko vlada v Državni zbor posreduje le na ESS usklajeno zakonodajo, ne velja 
več.  Pomemben instrument urejanja trga dela so bili v preteklosti tudi socialni 
sporazumi, ki pa jih že nekaj časa enostavno ni bilo mogoče skleniti.  
 
Državni svet Republike Slovenije ima pomembno vloge kot drugi dom 
slovenskega parlamenta. Zakonodajno telo je Državni zbor, Državni svet pa je 
most med civilno družbo in politično oblastjo, manj strankarsko obremenjen. 
Ima zakonodajno iniciativno, možnost zahtevati razpis referenduma, pa tudi 
možnost dajanja veta na zakone, ki jih sprejme državni zbor. V državnem svetu, 
ki sicer šteje 40 članov, so zastopani tudi delojemalci in sicer s posebno 
skupino, ki jo volijo sindikati, glede na število članstva. V tem mandatu 
državnega sveta je podpredsedniška funkcija pripadla delojemalcem.  
 
Glede drugih institucij je opazen trend izrinjanja sindikatov iz  sfer odločanja v 
Sloveniji. Vedno večje težnje so, da sindikati kot predstavniki zaposlenih ne bi 
več sodelovali v zavodih na ravni države, ali vsaj ne v takšni meri. 
 
Druga raven socialnega dialoga  je prav tako državna, vendar na bipartitni ravni 
in poteka med sindikati ter delodajalci v okviru sklepanja kolektivnih pogodb. V 
panogah kovinske in elektroindustrije, ki jih pokriva SKEI, imamo tako tri 
kolektivne pogodbe na državni ravni, ki veljajo za vse zaposlene v teh panogah. 
So neposredno uporabljive in vsebujejo minimalne standarde, ki jih je mogoče 
pri posameznem delodajalcu seveda nadgraditi. V zvezi s kolektivnimi 
pogodbami dejavnosti je v zadnjem obdobju opaziti posledice slabitve panožnih 
sindikatov (razdrobljenost, upad članstva), saj vedno več sindikatov nima več 
akcijske moči sklepanja kolektivnih pogodb. Ta trend ni dober, pogajanja na 
podjetniški ravni so namreč bistveno manj kvalitetna, sploh če ni v ozadju 
strokovnih in močnih panožnih sindikatov in kolektivnih pogodb. 
 
Zadnja raven dialoga je na ravni delodajalcev, kjer se pogajajo podjetniki, 
sindikati in delodajalci. Večina velikih podjetij ima tako tudi podjetniške 
kolektivne pogodbe, običajno pa tudi močne podjetniške sindikate. 
Regionalnega dialoga v Sloveniji praktično ni, razlog je v majhnosti države. 
 
V zvezi s splošnimi značilnostmi slovenskega prostora naj omenim še 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, ki je zakonsko urejeno od leta 1993, v 
praksi pa je slabo zaživelo. Enako je to mogoče ugotoviti tudi za Evropske svete 
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delavcev. Posebnost slovenskega prostora je tudi notranje lastništvo, kot 
posledica lastninskega preoblikovanja, ki pa je v občutnem upadu.  
 
Če se vrnem nazaj na tri obdobja sindikalne dejavnosti lahko ugotovim, da ima 
vsako obdobje seveda svojo politično in ekonomsko ozadje. 
 
1. Obdobje po osamosvojitvi 
 
Začetek 90. let je bil zaznamovan z veliko gospodarsko krizo po osamosvojitvi, 
naraščala je brezposelnost in socialno nezadovoljstvo, naglo je naraščalo število 
političnih strank, hkrati pa tudi sindikatov iz zvez oziroma konfederacij. 
Dotedanja edina sindikalna zveza se je razpustila in preoblikovala v novo Zvezo 
svobodnih sindikatov Slovenije. V tesni povezavi z opozicijsko 
socialdemokratsko stranko Slovenije pa je nastala nova centrala, Neodvisnost. 
Do sredine 90. let so nato nastajale nove centrale, pa tudi samostojni 
podjetniški sindikati, žal bolj zaradi želje posameznikov po liderstvu kot iz 
potreb delavstva. Poleg omenjenih dveh so namreč vse druge centrale nastale 
tako, da so se odcepile od obstoječih. Tako imamo trenutno v Sloveniji 7 
reprezentativnih sindikalnih zvez oziroma konfederacij na ravni države, 
reprezentativnih je tudi 23 sindikatov dejavnosti oz. poklicnih sindikatov, 
neodvisnih od konfederacij, pa tudi vrsto povsem podjetniških samostojnih 
sindikatov. Del razloga je iskati tudi v zakonu o reprezentativnosti sindikatov, ki 
je kriterij za ustanavljanje oz. reprezentativnost po zahtevanem številu postavil  
zelo nizko. Značilna za to obdobje je relativno visoka organiziranost v sindikate 
na ravni 60 %, ki pa je ves čas kazala trende upadanja in je leta 2005 znašala 
okoli 35 %. Drobljenje se je kazalo tudi med zasebnim in javnih sektorjem, pa 
med visokokvalificiranim in  manj izobraženimi delavci, posebej zaradi višine 
plač. To obdobje zaznamuje tudi val stavk, katerih posledica je bila začetek 
širšega socialnega dialoga in ustanovitev ESS, predvsem pa zavedanje o moči 
sindikatov. 
 
 
2. Druga prelomnica nastopi okrog leta 2005  z uvajanjem neoliberalnih reform 
takratne desno sredinske vlade. Sindikate združi poskus vpeljave evropske 
monetarne politike, drugi val privatizacije, zlasti pa še predlog za uvedbo 
enotne davčne stopnje in reforme trga dela. Po mnenju nekaterih avtorjev so 
takrat združeni sindikati preprečili radikalno demontažo državne blaginje. To 
obdobje zaznamuje sicer gospodarska rast, vstop Slovenije v EU in prevzem 
evra, za vse to pa plačujejo ceno zaposleni. Nadaljuje se procesi tajkunskih 
prevzemov podjetij, na drugi strani pa intenziven upad članstva. Počasi 
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dozoreva spoznanje, da je enotnost sindikatov ne samo koristna, temveč nujna, 
zlasti zaradi občutnega upada št. članov in izginjanju nekaterih panog. Vodilno 
vlogo tako po številu kot po strokovni moči nesporno nosi ZSSS, centrala, ki ji 
pripada tudi SKEI. 
 
 
3. obdobje nastopa z začetkom krize, ki rezultira s propadom vrste panog 
(tekstilna, gradbeništvo..) s posledicami tajkunskih prevzemov 
(prezadolženost). Slednji močno vplivajo tudi na bančni sistem in s tem na 
celotno gospodarstvo. Veliko sindikatov, ne zmore več opravljati svojih 
osnovnih dejavnosti, nima več akcijske moči, ne more več organizirati stavke. 
Žal pa vse skupaj ne zadošča, da bi dozorela ideja o nujnosti združevanja 
sindikatov in sindikalnih central. Drobni poskusi sicer sem in tja, največkrat 
povezani z menjavo generacij. 
 
4. Stanje v kovinski in elektroindustriji je v panogah kovinske in 
elektroindustrije v začetku  90. let nastali poleg SKEI še trije sindikati, v glavnem 
vezani na druge centrale. V sredini 90. let je z izločitvijo enega in edinega 
proizvajalca avtomobilov v Sloveniji, nastal še en sindikat na ravni dejavnosti. 
Vsi so, in še vedno sodelujejo v pogajanjih za kolektivne pogodbe dejavnosti, pri 
čemer je treba jasno poudariti, da ima nosilno, pa ne le nosilno, prevladujočo 
vlogo SKEI. SKEI je nosilec strokovnega dela, vodi pogajanja, brez SKEI 
Kolektivna pogodba nima veljavnosti, brez drugih pa jo ima. To slednje se nam 
je zgodilo ravno ob zadnjih pogajanjih, ko eden od sindikatov kolektivne 
pogodbe  ni podpisal, pa se zaradi tega ni zgodilo nič. SKEI  včlanjuje 40 % 
delavcev v panogi, preostali 4 sindikati pa približno 5 % vsi skupaj . Ob 
morebitnem ponovnem ugotavljanju reprezentativnosti je veliko vprašanje, kdo 
od ostalih sindikatov bi jo sploh še dobil. Žal pa naš zakon te možnosti ne 
pozna. Procesi združevanja med sindikati ne potekajo, občasno pride po 
prestopa dela članstva v SKEI (zadnji tak v lanskem letu). Žal pa je največkrat 
večinoma tako, da z ugašanjem sindikata izginejo tudi člani, ki se ne včlanijo v 
drug sindikat.  
 
Tudi v okviru centrale (ZSSS) bi bilo racionalno pristopiti k združitvi sindikatov 
dejavnosti (trenutno jih je 22), pa tudi tu i racionalne volje za takšen korak. 
Morda bodo združevanja na evropski in mednarodni ravni pripomogla k tem 
procesom, ki so seveda nujni. 
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Zaključek: 
Kljub navedenemu je splošna ocena, da smo sindikati v Sloveniji močni. Dokaz 
temu so nenazadnje dogodki letošnjega leta, ko so sindikati z referendumi 
zaustavili vse prelagane reforme, od pokojninske naprej. Rezultat je bil do sedaj 
padec vlade in prve predčasne volitve. SKEI je v letošnjem letu dosegal dvig plač 
za 3 %, kar je glede na ekonomske kazalce odličen rezultat in prav tako 
dokazuje moč sindikata. Dejstvo pa je, da vse skupaj za ohranjanje ali 
povečevanje števila članov ni dovolj in da bo treba v tem delu iskati nove in 
inovativne rešitve.  
 
 
Lidija Jerkič, 
Predsednica SKEI Slovenije 


