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  VZROKI ZA NASTANEK SINDIKATOV

• Strahotno izkoriščanje delavcev in težke delovne in 
življenjske razmere na polovici 18. stoletja;

• Postopoma se je delavski razred začel zavedati samega 
sebe in svojega položaja; 

• Marx: „pojav sindikatov je izredno pomembna faza v 
preoblikovanju delavskega razreda kot „razreda samega 
po sebi“ v „razred zase“,

• Delavci so se združevali že pred razmahom 
industrializacije v organizacije, najpogosteje so bile to 
organizacije kvalificiranih obrtnikov, ki so se borile proti 
ekonomskim silam; 

• Prve delavske organizacije so bile nezakonite, saj naj bi 
ovirale zakone svobodne konkurence in ogrožale 
zasebno lastnino;



                 

Razvoj sindikatov – tri obdobja: 
 prvo: prepoved sindikalnega delovanja je temeljila na 

individualističnem konceptu, ki je pomenil absolutno svobodo 
posameznika in moč države. Suverenost je prenesena od naroda 
na državo, brez obstoja vmesnih oblik združevanja;

 drugo: obdobje pravne tolerance sindikatov: prepoved 
združevanja je bila odpravljena v Angliji (leta 1824), v Franciji (leta 
1848), v Nemčiji (leta 869) in v Italiji (leta 1891);

 tretje: obdobje svobodnega delovanja sindikatov (uveljavitev 
zakonov, ki sindikate ne le dopuščajo ampak jih v načelu urejajo 
(1870 – Avstro-ogrska monarhija – zakon – sindikalna svoboda);

Nastajanje prvih sindikalnih organizacij v Angliji in kasneje v Franciji, 
Nemčiji in ZDA je tisto razdobje, ko so mezdni (najemni) delavci na 
osnovi lastne izkušnje in spoznanja o protislovju med kapitalom in 
delom pričenjajo organizirano združevati v samostojen, osveščen 
družbeni razred;  



                 

• V razvitih deželah je že prej prihajalo do nastanka manjših organizacij oziroma 
združb mezdnih delavcev, ki so se borile za nekatere osnovne zaščitne ukrepe. 
To so bila društva vzajemne (solidarnostne) pomoči za primere bolezni, smrti, 
itd. Teh oblik zasebnega zavarovanja (v nje so bili vključeni večinoma najbolje 
plačani in najbolj izobraženi delavci) ne smemo šteti za organiziran boj 
delavskega razreda, vendar pa so prispevale k oblikovanju spoznanja in zavesti, 
da je širše organiziranje možno; 

• Sindikati – „Tradeunioni“ so začeli nastajati v polovici 18. stoletja v industrijsko 
najbolj razviti Angliji – imajo največjo tradicijo.  V drugih evropskih državah in 
ZDA so začeli nastajati šele v drugi polovici 19. stoletja.  Na njihovo nastajanje 
so vplivali veliki delavski upori: ludistično gibanje v Angliji (1811-12), veliki štrajki 
v Franciji (Lyon 1831) in Šleziji (1844), v katerih je sodelovalo na desettisoče 
delavcev;     

Na nastajanje sindikatov so še vplivali:
• dosežki čartističnega-političnega gibanja (omejitev dela otrok) ter neposrednega 

sindikalnega boja  - zakonska omejitev delovnega dne na 10 ur v Združenem 
kraljestvu;

• nastanek prvega mednarodnega delavskega združenja – Prva internacionala 
(1864).    

           



                 

Nastanek sindikatov v nekaterih državah:

1847 – najstarejši sindikat učiteljev na svetu – Škotska;

1868 – Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund v Nemčiji;

1880 – prvi sindikati na Danskem, ki so se leta 1898 združili v LO; 

1881 – Federation of organized Trades and Labor Unions  v ZDA in Kanadi;

1888 – Generalna zveza delavcev Španije (UGT) – do 1920  ni bila klasičen 

           sindikat ampak zaradi tesne povezave s socialistično stranko bolj 
politično

           gibanje; 

1895 – Konfederacija dela – CGT – najstarejša še vedno delujoča sindikalna

           centrala;

1898 – začetek delovanja samostojnih sindikalnih zvez na Švedskem;

1906 – Generalna konfederacija dela Italije – najstarejša italijanska sindikalna

            centrala;

     

            



                 

Razvoj mednarodnih sindikalnih organizacij
 Začetek povezovanja v mednarodne sindikalne organizacije konec 

devetnajstega stoletja;

Dve organizacijski obliki:
 mednarodni sekretariati, ki združujejo nacionalne sindikate v določenih 

panogah, poklicih, industrijah iz različnih držav;
 mednarodne sindikalne organizacije, ki združujejo centralne nacionalne 

federacije ali nacionalne sindikalne centrale; 

1913 – ustanovljena Mednarodna federacija sindikatov (IFTU), vključene
           pretežno sindikalne zveze iz Evrope ter tudi Ameriška federacija 
           dela (AFL) 
1945 – IFTU se je preoblikovala v novo organizacijo – Svetovno
           federacijo sindikatov (WFTU)
1949 – iz WFTU izstopijo nekatere članice in ustanovijo novo
           mednarodno sindikalno organizacijo – Mednarodno konfederacijo
           svobodnih sindikatov (ICFTU). Leta 1981 se ji pridruži še ameriška
           sindikalna centrala AFL-CIO



                 

1920 – Mednarodna federacija krščanskih sindikatov (CISC), ki se je leta
           1968 preoblikovala v Svetovno konfederacijo dela (WCL). Slednja
           se je leta 2006 združila z Mednarodno konfederacijo svobodnih

    sindikatov v novo organizacijo – Mednarodno konfederacijo
    sindikatov (ITUC).  ITUC je največja mednarodna sindikalna
    organizacija, ki združuje 175 milijonov delavcev iz 155 držav in 
311
    nacionalnih sindikalnih central.

Mednarodne regionalne sindikalne organizacije

 Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), ustanovljena leta 1973, 
združuje 90 nacionalnih sindikalnih organizacij iz 39 držav s skupaj 
več kot 80 milijoni članov ter 10 industrijskih federacij; 

 Organizacija afriške sindikalne enotnosti (OA TUU);
 Sindikalni svetovalni odbor v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje 

in razvoj (TUAC – OECD);
 Svet nordijskih sindikatov (NFS)
 

     



                 

Mednarodni sindikalni sekretariati      

 Ustanovljeni na začetku 20. stoletja, najprej pretežno obrtniških 
poklicev in panog, ki so jih zamenjale industrijske skupine 
sindikatov, bilo jih je 33;

 Leta 2002 se je 10 sekretariatov (danes jih je 13) preimenovalo 
v Globalne sindikalne federacije (GUFs);

 Njihov namen je zagotavljanje minimalnih družbenih standardov 
znotraj multinacionalnih korporacij.  

      



                 

Razlike med sindikati in nevladnimi organizacijami            

 Civilna družba: v tem izrazu so zajete vse organizacije, tako 
sindikati, kot tudi nevladne in druge organizacije;

 Nevladne organizacije običajno delujejo na tistih področjih, ki jih 
vladne ali profitne organizacije ne znajo oziroma ne zmorejo 
dovolj kakovostno urediti s svojimi storitvami. Delujejo v splošno 
dobro posameznih skupin ljudi ali celotne družbe. Običajno so 
sofinancirane iz državnega proračuna;

 Nevladne organizacije sodelujejo v civilnem dialogu, to je v 
dialogu z vlado ali ustreznimi ministrstvi. Civilni dialog na 
evropski ravni še vedno ni formaliziran. 

 Sindikati sodelujejo skupaj z delodajalskimi organizacijami v 
socialnem dialogu. Ta je priznani element Evropskega 
socialnega modela in ima ključno vlogo pri bolj kakovostnem 
upravljanju Evropske unije. Socialni dialog ima tudi podlago v 
Pogodbah o Evropski uniji.    



                 

                      Sindikalni razvoj na Slovenskem 
Kronološki pregled: 

1867 – ljubljanski grafični delavci so ustanovili izobraževalno društvo;

1869 – v Mariboru so delavci ustanovili izobraževalno društvo;

1870 – z državnim zakonom v okviru Avstro-ogrske monarhije je bila

           priznana sindikalna svoboda (zakon o koalicijski svobodi);  

1886 - v Lešah pri Prevaljah so se uprli rudarji in dosegli 8-urni delavnik in

           zvišanje mezd;

1889 – velika stavka rudarjev v trboveljskem revirju. Zahtevali so

           skrajšanje delovnika z 12 na 8 ur ter višje plače.  

1890 – prvo praznovanje prvega maja v Ljubljani na Rožniku. 
Praznovanja

           so bila tudi v Zagorju, Mariboru, Trstu, Celovcu, Beljaku in 

           Borovljah;

1900 – v papirnici v Vevčah so delavci ustanovili strokovno društvo in

           istega leta tudi stavkali;

        



                 

Kronološki pregled:

1901 - stavka slovenskih in italijanskih delavcev v Trstu. V spopadu s
           policijo in vojaki je bilo 14 mrtvih in 65 ranjenih;
1909 – v Ljubljani ustanovljena Splošna delavska zveza Vzajemnost;
1919 – kongres slovenskih socialnodemokratskih sindikalnih organizacij. 
           Udeležilo se ga je 87 delegatov, ki so zastopali 19.000 članov. 
           Ustanovili so strokovno komisijo, centralni sindikalni organ za 
           Slovenijo. Strokovna komisija je bila zadolžena, da pripravi vse za
           združitev slovenskih strokovnih organizacij z drugimi strokovnimi
           organizacijami v Jugoslaviji;
1919 – začel je veljati osemurni delavnik za delavce v kovinarski stroki, ki
           je bil kasneje uveljavljen tudi v drugih strokah;
1920 – v Sloveniji se je začela železničarska stavka kot del splošne stavke
           železničarjev Jugoslavije. Ustavljen je bil vse promet, stavkovne 
           straže so zasedle železniške postaje v Ljubljani, Mariboru, 
           Zidanem mostu, Pragerskem in drugod. Na poziv komunistov, naj 
           podprejo stavkajoče železničarje, so najprej rudarji, nato kovinarji, 
           živilski delavci in drugi delavci v Sloveniji začeli tridnevno
           solidarnostno stavko.          



                 

Kronološki pregled:   
1920 - Pred Leoniščem na Zaloški cesti v Ljubljani je prišlo do krvavega
           spopada med orožniki in delavci, ki so v sprevodu korakali proti 
           zborovalnemu prostoru v središču mesta. V boju je padlo 13 
           odraslih in en otrok, 30 do 40 pa je bilo ranjenih. 
1922 -  V Ljubljani je bil kongres Strokovne komisije, ki se je preimenovala
           v pokrajinski odbor Glavne delavske zveze Jugoslavije. 
1922 -  V tovarni Westen v celju se je začela stavka, ki je trajala 2 
meseca
           in pol. V njej je enotno sodelovalo delavstvo vseh političnih
           prepričanj. Dosegli so 35% zvišanje mezd.   
1922 -  V podjetjih TPD je bila splošna stavka 12.000 rudarjev, ki se je 
           končala z delnim uspehom. Mezde so zvišali za 20%. 
1923 - Začela se je splošna rudarska stavka, v kateri je sodelovalo 
9.400
           rudarjev, od tega v Trbovljah 4.200, Zagorju 1.600, Hrastniku 1.300, 
           Kočevju 900, Rajhenburgu 800, v Hudi jami pa 600. Stavko so s
           pomočjo orožništva in vojaštva 17. septembra zlomili. TPD je 
           odpustila stotine rudarjev, ki so si morali poiskati delo v Franciji, 
           Belgiji in na Nizozemskem. To je bila zadnja velika stavka v 
           povojnem revolucionarnem poletu. 
1929 -  Ministrstvo za notranje zadeve je s posebnim odlokom
           prepovedalo praznovanje 1. maja. 
1929 -  v TPD v revirjih je bila zaradi mezdnega gibanja sklenjena
           kolektivna pogodba.       



                 

 Kronološki pregled:

1932 - V Ljubljani so delavci na shodu zahtevali mednarodno konvencijo o

           osemurnem delavniku in prepoved nočnega dela v pekarnah; 

1936 - V Sloveniji je bila splošna stavka okrog  5.000 gradbenih delavcev, 
ki

          so jo podprli tudi delavci drugih strok, nameščenci, mali trgovci in

          obrtniki. Stavka se je  končala s sklenitvijo kolektivne pogodbe, s

          katero so gradbinci dosegli zvišanje mezd in boljše plačevanje

          nadur. 

1936 - Mladinska sekcija sindikatov v hrastniški steklarni je organizirala

          stavko mladih delavcev zaradi izkoriščanja mlade delovne sile. 

          Izvolili so stavkovni odbor in zasedli tovarno za dva dni. 

1936 – splošna stavka tekstilnih delavcev, zajela je 8.500 delavcev;

1941 – na konferenci Delavske enotnosti je bil ustanovljen Glavni odbor

           DE. 

1942 – konferenca DE, ki se je konstituirala v odbor Delavske enotnosti

           za Slovenijo. Sklenila je izdajati časopis Delavska enotnost.  



                 

Kronološki pregled: 

1942 – 4. decembra je izšla prva številka Delavske enotnosti;

1942 – začetek ustanavljanja skupnih slovensko-italijanskih 
delavskih

           odborov – fratellanza, leta 1943 preimenovane v DE-Unita

           operaia;

1945 – od 23. do 25. januarja so se predstavniki DE pridružili in 
postali

           soustanovitelj Enotnih strokovnih zvez delavcev in 
nameščencev

           Jugoslavije;  

1945 – maja je začel delati začasni glavni odbor ESZDNJ za 
Slovenijo;

1945 – septembra je bil prvi kongres slovenski sindikatov 

            



                 

Mezdna in stavkovna gibanja
Mezdno gibanje je vsaka oblika boja za zvišanje, urejanje ali 
izboljšanje delavskih zaslužkov.

Začelo se je med obrtniškimi pomočniki, kasneje med tovarniškimi 
delavci. Najpogostejši povod so bile mezde, drugi glavni razlog pa 
delovni čas, odpust delavcev ali delavskih zastopnikov ter 
nezadovoljstvo z delovnim redom. 

Po uspešno končanih mezdnih gibanjih in stavkah so sindikati in 
podjetniki po navadi sklepali mezdne sporazume za vse 
zaposlene delavce v posameznem obratu; iz njih so kasneje 
nastale kolektivne pogodbe. Te so določale trajanje delovnega 
časa, povprečno za 10% so povečale delavske mezde, številne 
so sindikalnim organizacijam priznale zastopstvo vseh delavskih 
zahtev do podjetnikov. Takemu razvoju je sledila tudi delavska 
zaščitna zakonodaja. Leta 1907 je izšla novela obrtnega reda, ki 
je urejala pravno podlago za sklepanje kolektivnih pogodb.



                 

Organizacije Delavske enotnosti med NOB

 1940 sta KPJ in KPS pozvala delavski razred naj osnuje odbore Delavske 
enotnosti po tovarnah in obratih.  Pri ustanavljanju so sodelovali tudi aktivisti 
krščanskosocialistične Jugoslovanske strokovne zveze;

 Po okupaciji so odbori DE postali odbori OF v podjetjih, glavne naloge pa so 
bile sabotiranje, propagandne in nabiralne akcije, mobilizacija delavcev za 
partizanske enote in varovanje interesov delavcev; leta 1941 je bilo med 
2058 slovenskimi partizani 918 delavcev in 360 trgovskih in obrtniških 
pomočnikov. 

 7. novembra 1942 prva konferenca DE. Konstituirala se je v Odbor Delavske 
enotnosti, kot predstavništva delavskega razreda, v celoti vključenega v OF; 
sklenili so izdajati Delavsko enotnost.

 Leta 1943 je bilo v ljubljanskih tovarnah ustanovljenih že več kot 100 odborov 
DE.

 Leta 1944 se je DE razmahnila tudi na okupiranih območjih Gorenjske in 
Štajerske. Na konferenci DE za Gorenjsko so ugotovili, da je v tovarnah v 
kamniškem okrožju organiziranih 75% delavcev, v kranjskem okrožju 40% in 
jeseniškem 20%. Na Štajerskem je bila DE najbolj razvita v zasavskih 
revirjih, kjer je poleti 1944 delovalo nad 70 odborov. 

           



                 

 Konec leta 1942 so predstavniki KPS s predstavniki KP Italije 
dosegli sporazum o enotnosti tržaškega delavstva v boju proti 
fašizmu in se dogovorili o skupnem ustanavljanju slovensko-
italijanskih delavskih odborov. Najprej so se ti odbori imenovali 
fratellanza, leta 1943 pa so se preimenovali v DE- Unita 
operaia. 

 Julija 1944 je DE-UO začela izdajati svoje glasilo z enakim 
imenom in v obeh jezikih, ki je izhajalo v 8000 – 10.000 izvodih. 

 Delavska enotnost je bila edinstvena množična organizacija 
delavstva med NOB v jugoslovanskem okviru, ob koncu vojne 
pa je postala tudi temelj za enotne sindikate na Slovenskem in 
soustanovitelj Enotne strokovne zveze delavcev in 
nameščencev Jugoslavije.     

              



                 

                     Sindikati v socializmu     
 23.-25. januarja 1945 so se predstavniki Delavske enotnosti v 

Beogradu pridružili in postali soustanovitelj nove enotne 
sindikalne organizacije  - Enotnih strokovnih zvez delavcev in 
nameščencev Jugoslavije (ESZDNJ). Načelo: eno podjetje, ena 
organizacija, ena strokovna zveza. Za posamezne gospodarske 
veje so formirali posebne strokovne zveze – 26. 

 Maja 1945 je v Ljubljani začel delati Začasni glavni odbor 
ESZDNJ za Slovenijo.

 Septembra 1945 je bil prvi kongres slovenskih sindikatov. 
Sprejel je pravila ESZDNJ za Slovenijo – načela organiziranosti 
in obravnaval vsa vprašanja tedanjega sindikalnega gibanja: 
stanje organizacije, politične in gospodarske naloge na področju 
obnove, prizadevanja za večjo produktivnost dela, mezdno 
politiko, socialna vprašanja, kulturno-prosvetno delo in telesno 
vzgojo.



                 

                              Sindikati v socializmu  
Drugi kongres Zveze sindikatov Slovenije (ZSS) je bil od 27. do 29. 
maja 1949. Obravnaval je vsa področja sindikalnega dela, še zlasti pa 
izvajanje petletnega načrta. Poudaril je svojo zavzetost za nadaljnjo 
graditev socializma v Jugoslaviji in obsodil napade Informbiroja.  
Komunistični informacijski biro – povezovalna organizacija vseh 
komunističnih strank in kasneje vseh komunističnih držav v Evropi, ki 
je bil pod neposrednim vodstvom Stalina.

Velika prelomnica v družbenem življenju Jugoslavije in Slovenije je 
bila opredelitev za samoupravni socialistični sistem in volitve prvih 
delavskih svetov leta 1950, kar je vplivalo tudi na delovanje sindikatov 
v družbi. Sindikalne organizacije so bile zadolžene za izvedbo volitev 
v prve delavske sveta leta 1950 in za nudenje pomoči pri njihovem 
delu in uveljavljanju.

Leta 1952 je prišlo znotraj ZSS do organizacijskih sprememb. Nekaj 
strokovnih zvez je bilo ukinjenih, nekaj ustanovljenih tako, da jih je 
bilo na koncu 20. Tem so se pridružila še nekatera društva, kot so 
društvo profesorjev, likovnih umetnikov, novinarjev in druga. 

          



                 

Sindikati v socializmu 
Osrednja tema 3. Kongresa ZSS od 24. do 26. maja 1953 je bila vloga 
sindikatov pri razvoju družbenega samoupravljanja. Presežena je bila 
dilema, da je uvedba delavskih svetov pomenila konec vloge sindikata. 
Zveza sindikatov Slovenije je postala kolektivni član Socialistične zveze 
delovnega ljudstva (SZDL). Leta 1955 so se sindikati tudi organizacijsko 
prilagodili novemu komunalnemu sistemu in ustanovili občinske sindikalne 
svete, še naprej pa je veljala organizacija po strokah. Sprejet je bil nov 
način dela, namesto kongresov so delo sindikatov obravnavali občni zbori 
republiškega sveta ZSS. Ta način dela je ostal v veljavi vse do leta 1974. 
V tem obdobju se je zvrstilo 7 občnih zborov. 

Prvi je bil 6. februarja 1956. Na njem so razpravljali o uveljavljanju novega 
gospodarskega sistema, o vprašanjih političnega, prosvetnega in 
vzgojnega dela ter nagrajevanja.

Naslednji, ki je bil 22. in 23. februarja 1957 v Mariboru, je sklenil posvetiti 
delo sindikatov predvsem vprašanjem življenjske ravni, produktivnosti 
dela, samoupravljanju in izobraževanja odraslih. Istočasno so se sindikati 
v Sloveniji vključili v priprave na prvi kongres delavskih svetov, ki je bil 
junija istega leta.           



                 

                                  Sindikati v socializmu         
 V času 3. občnega zbora, 30. junija 1958, in četrtega, 4. in 5. 

novembra 1959, je bilo delo sindikatov poleg vseh že omenjenih 
dejavnosti usmerjeno v razvoj samoupravljanja, storilnosti dela in 
nagrajevanja.  

 Sledil jima je občni zbor 5. januarja 1962, na katerem so podrobno 
pretresali celotni gospodarski razvoj Slovenije.

 6. občni zbor je bil aprila 1964, v naslednjem letu pa se je po 
sprejetju gospodarske in družbene reforme večina aktivnosti ZSS 
usmerila v njeno izvajanje. Vprašanje izvajanja reforme in 
razvijanja samoupravne zavesti proizvajalcev je bilo delo 
sindikatov posvečeno tudi v času 7. občnega zbora, ki je bil 7. 
februarja 1968.    

 Naslednji občni zbor oziroma kongres naj bi se sestal leta 1972, 
vendar je bil zaradi takratnih družbenopolitičnih razmer odložen 
(cestna afera). 

 Na drugi konferenci ZSSS, ki je bila 18. junija 1970, so sprejeli 
statut ZSS, ki je opredeljeval vlogo sindikatov in njihove naloge pri 
reševanju družbenih vprašanj razvoja Slovenije. 



                 

                                Sindikati v socializmu   
 Osmi kongres ZSS je bil 7. in 8. novembra 1974 v Celju. Na 

njem je bil dokončno izoblikovan statut. 

 Osrednja tema naslednjega, devetega kongresa ZSS, ki je bil od 
25. do 26. oktobra 1978 v Mariboru, je bila vloga in naloga 
sindikatov pri uveljavljanju socialističnega samoupravljanja. Več 
pozornosti so sklenili posvetiti reševanju življenjskih potreb 
delavcev.

 Deseti kongres ZSS je potekal od 11. do 13. oktobra 1982 v 
Ljubljani. Na njem so posebno pozornost posvetili krepitvi 
položaja delavca v samoupravljanju ter premagovanju 
gospodarskih in družbenih težav. Obravnavali so tudi probleme v 
preskrbi z energijo tako v industriji, kot v splošni porabi, zastoje v 
izvozu ter probleme razvrednotenja nacionalne valute.

         



                 

                                Sindikati v socializmu   
 Tudi 11. Kongres ZSS je potekal v Ljubljani in sicer 21. in 22. marca 

1986. V tistem času se je med delavci pojavljalo veliko kritik in 
nezadovoljstva na račun delovanja sindikata in njegove vloge v družbi. 
Bilo je tudi veliko spontanih „prekinitev dela“ (stavk) in na kongresu so 
bile zahteve, da se jih prizna kot stavke in ustrezno uredi. 

 11. Kongres ZSS lahko zaradi kritičnih razprav delegatov o vlogi 
sindikata, označimo tudi za začetek prenove Zveze sindikatov 
Slovenije. 

 Februarja 1988 je republiški svet ZSS sprejel dokument s precej 
zapletenim in dolgim naslovom, in sicer Teze za pripravo ocene  
lastnega dela in dela organov ZSS ter usmeritev pri utrjevanju in 
razvijanju organizacijske, kadrovske in akcijske usposobljenosti v 
pokongresnem obdobju. Na vsebino pripravljenih tez, ki so že 
nakazovale začetek prenove, je imelo precejšen vpliv tudi zelo dobro 
razvito sodelovanje s tujimi sindikati, predvsem nemškimi, avstrijskimi 
in italijanskimi.          



                 

Teze so potem v skoraj polletni obravnavali na izvršnih odborih 
osnovnih sindikalnih organizacij v podjetjih in ustanovah, na 
konferencah sindikatov ter občinskih in medregijskih sindikalnih 
svetih ter v republiških svetih sindikatov dejavnosti. Značilnost teh 
razprav je bila, da so bile zelo odkrite in kritične do dotedanje 
organiziranosti ter delovanja zveze sindikatov in da so v veliki 
večini zahtevale temeljito prenovo organizacije.    
Razprave o prenovi sindikalne organizacije so se nadaljevale na 
razširjeni seji republiškega sveta ZSS konec junija 1988, na kateri 
so sprejeli dokument z naslovom »Iz krize s sindikatom delavcev«, 
in tudi po njej do konca leta 1988. Ideje in predlogi iz te razprave 
so bili podlaga za izdelavo tez o prenovi sindikata, ki jih je sprejelo 
predsedstvo sveta ZSS v začetku februarja 1989 v obliki 
programa.  Objavljen je bil v Sindikalnem poročevalcu, prilogi 
časnika DE pod naslovom Neodvisni sindikat Slovenije. Program 
je nato z nekaterimi dopolnili postal podlaga za odločanje in 
sprejem na 12. Kongresu ZSS oziroma 1. Kongresu ZSSS aprila 
1990. 

       



                 

 Sindikalni pluralizem v Sloveniji
 1988 - ustanovljen Neodvisni sindikat Slovenije na Ptuju, kasneje 

Sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre (ki kljub temu, da je bil 
samostojen in neodvisen v začetku leta 1990 še ni izstopil iz ZSS), 
Sindikat novinarjev Slovenije (ustanovljen je bil v Kopru in ostal sestavni 
del ZSS, le članarine ji ni več nakazoval), Neodvisni sindikat svobodnih 
umetnikov, Neodvisni sindikat delavcev Filozofske fakultete, Sindikat 
kreditojemalcev, ki je nastal s pomočjo Zveze socialistične mladine 
Slovenije, in še nekateri drugi. Nekateri na novo ustanovljeni samostojni 
in neodvisni sindikati so torej po ustanovitvi ostali sestavni del ZSS, 
njihovi vodje pa so takrat dejali, da bodo počakali do njenega prvega 
kongresa in se potem odločili, ali bodo ostali v njej ali izstopili.

 30. marca 1990 ustanovljena sindikalna konfederacija Neodvisnost – 
KNSS,

 Nadaljnje izstopanje sindikatov iz ZSSS po prvem kongresu: tik pred 
kongresom se je osamosvojil Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževanju in 
znanosti Slovenije, po kongresu pa najprej Sindikat papirne, grafične in 
časopisno-informativne, založniške in novinarske dejavnosti Slovenije ter 
kasneje Sindikat železničarjev Slovenije in Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije. Značilnost teh izstopov: skupinski izstopi, 
ne da bi o tem vprašali vsakega posameznega člana.             



                 

Reprezentativnost sindikatov

 S pluralizacijo in razvojem številnih manjših sindikalnih 
organizacij se je pojavil problem določanja reprezentativnosti 
oz. priznavanja usposobljenosti sindikatov za prevzem funkcije 
socialnega partnerja na različnih ravneh.

 Leta 1993 sprejeti zakon o reprezentativnosti tega problema ni 
razrešil. 

 Zakon nima kontrolnega mehanizma.
 Reprezentativnost ZSSS je povezana z reprezentativnostjo 

Evropske konfederacije sindikatov (EKS).  EKS je 
reprezentativna toliko, kolikor so reprezentativne njene članice.

 Evropska komisija vsake dve leti preverja reprezentativnost 
članic EKS. To je potrebno zaradi socialnega dialoga na ravni 
EU. 



                 

Ključni izzivi za sindikate v sodobnem času

Upadanje članstva zaradi neoliberalizma in 
globalizacije;

Upadanje kakovosti socialnega dialoga;

Vmešavanje vlad in EU v kolektivno dogovarjanje;      
      



                 

             DOSEŽKI ZSSS
(našteti so na koncu priročnika)



                 

        HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


	Prosojnica 1
	Prosojnica 2
	Prosojnica 3
	
	Prosojnica 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

