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1. POGLAVJE: KAJ JE AKCIJSKA MOČ SINDIKATA? 

Moč sindikatov 

 

Sindikat potrebuje tebe in ti potrebuješ sindikat! 

Zgornji stavek odraža bistvo sindikata: na eni strani v sindikatih potrebujemo vsakega 

delavca, ker nam s tem raste moč. Velika razlika v dosežkih sindikata na področju 

uveljavljanja in varovanja delavskih in socialnih pravic je na primer, ali na demonstracijah 

proti vladnim ali delodajalskim predlogom sodeluje 10.000 ali pa 100 ljudi. Velika razlika je, 

ali se pogajaš z delodajalci za kolektivno pogodbo v imenu 10.000 ali pa 100 članov. Velika 

razlika je, ali v podjetju stavka 10 članov sindikata ali pa večina delavcev, članov sindikata. Na 

drugi strani pa delavec potrebuje sindikat, da zaščiti njegove interese ter poveča ali pa vsaj 

ohrani raven delavskih in socialnih pravic, ki jih uživa.  

 

Raven delavskih in socialnih pravic je torej sorazmerna z močjo sindikata. Čim večje je 

število članov sindikata tem višje so lahko pravice in obratno.  

 

Vsi skupaj pa se moramo zavedati, da razvitejša oblika države blaginje oziroma socialna 

država brez sindikatov sploh ni možna! 

 

Evropski sindikati so na splošno šibkejši, kot so bili pred nekaj desetletji, vendar pa se 

moramo najprej vprašati, kaj si mislimo pod izrazom sindikalna moč ali moč sindikatov? Iz 

obširne literature o sindikatih je mogoče ugotoviti štiri splošno priznane vire moči:  

 

1. strukturni 

2. združevalni 

3. organizacijski 

4. institucionalni 
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Prvi vir je strukturni, ki izvira iz lokacije delavcev, organiziranih v določenem poklicu. Ti 

delavci imajo lahko redke veščine ali sposobnosti, zaradi česar so za delodajalca zelo 

dragoceni, saj jih je težko zamenjati. Če so ti delavci člani sindikata, dajejo sindikatu »tržno 

pogajalsko moč«. Lahko pa tudi zasedajo strateški položaj znotraj proizvodnega procesa in to 

takšen, da bi z razdiralno aktivnostjo delodajalcu povzročili resne stroške; s tem ustvarjajo 

»pogajalsko moč na delovnem mestu.« Delavci, ki posedujejo obe vrsti te strukturne moči (v 

preteklosti so bili to na primer usposobljeni tiskarji v časopisni industriji) lahko vzpostavijo še 

posebej močne sindikate.  

 

Drugi vir moči je združevalni. Pod tem razumemo preprosto dejstvo, da ima sindikat člane, ki 

sindikatu zagotovijo vire in to ne samo finančne. Vendar pa združenje in organizacija nista 

sopomenki: združenje lahko pomeni zgolj pasivno članstvo sindikata s člani, ki jim je 

prvenstvena skrb zagotoviti osebne koristi ali osebno zaščito, brez nujno potrebne kakšne 

koli medsebojne povezanosti. Zato se to lahko odrazi v njihovi »pripravljenosti da plačajo« 

brez »pripravljenosti za delovanje« 

 

Tretji je vir organizacijske moči. Ta je temelj mnogih razprav o »oživljanju« sindikatov: 

včlanjevanje članov se samo po sebi ne enači z organizacijo (čeprav je to lahko bistven 

predpogoj). »V slogi je moč« je bil dolgo časa sindikalni moto: vendar pa članstvo samo po 

sebi ne zagotavlja sloge. Izgradnja vira organizacijske moči je delno proces gojenja in 

združevanja »socialnega kapitala« članov, da bi se lahko prepoznali kot del kolektiva ter 

podprli njegove namene in politike. Organizacijska moč prav tako zahteva učinkovite procese 

notranje demokracije.      

 

Četrta vir moči je institucionalni. Združevalna in organizacijska moč sta lahko podprti z večjo 

naklonjenostjo delodajalcev, zakonsko podporo, močjo zakonsko določenih svetov delavcev, 

vladnim zavzemanjem za socialno blaginjo ali vlogo sindikatov v formalnih strukturah 

tristranskega posvetovanja na državni ravni. Te institucionalne podpore so prav tako lahko 

plod predhodne pridobitve drugih virov moči, vendar pa potem lahko predstavljajo 

nadomestilo, če strukturni, združevalni in organizacijski viri moči pojemajo. Institucionalna 

moč se na dolgi rok lahko izkaže za negotovo, saj izziva samozadovoljstvo v sindikatih. 
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Sindikati se lahko soočijo z izbiro med branjenjem svojega institucionalnega položaja ter 

obnavljanjem svoje predstavniške sposobnosti z bolj inovativnimi političnimi pobudami.   

 

Posledica slabitve ključnih podpornikov sindikalizma je, da se zato pojavlja potreba po 

dopolnilnih virih moči, za katere ni nujno, da so novi, vendar pa so bili v preteklosti premalo 

cenjeni. Prvi vir bi lahko opisali kot moralni – ali v bolj sodobnem besednjaku – 

mnogostranski ali komunikativni – ki vključuje koncept socialnih in družbenih sprememb ter 

besednjak, ki naredi ta koncept prepričljiv. Sindikati morajo dokazati, da je boljša družba 

njihovo poslanstvo in da se z njo enačijo ter prepričati druge, da je to možen in zaželen cilj. 

To nakazuje vizijo aktivne, demokratične družbe, hkrati pa tudi dokazuje, da so sindikati sami 

po sebi demokratične organizacije in propagatorji demokracije. 

 

Drugi dopolnilni vir moči se lahko imenuje sodelovalni (ali koalicijski). Če imajo sindikati 

upadajočo sposobnost za doseganje svojih ciljev prek svojih lastnih sredstev, potem 

potrebujejo zaveznike. To zahteva sodelovalne odnose z drugimi skupinami, gibanji in 

organizacijami, ki imajo sicer skupne cilje in interese, vendar pa se razlikujejo od sindikatov 

ter njihove strukture, sestave in programa. Sodelovanje je potrebna, vendar pa tudi težavna 

naloga.  

 

Zadnjo vrsto dopolnilnega vira moči lahko imenujemo tudi strateški ali logistični. Če so viri 

nezadostni, jih je treba pametno razporediti. Obstaja razlika med viri in iznajdljivostjo: če 

lahko sindikati bolj učinkovito izrabijo omejene vire kot navidezno močnejši nasprotniki, 

potem lahko še zmeraj prevladujejo. To dokazuje zgodovina delavskega gibanja, iz katere 

lahko potegnemo primere, ko so delavci in njihovi sindikati v posameznih trenutkih uspeli 

proti premočnim nasprotnikom. S strateškimi veščinami se lahko grožnje spremenijo v 

priložnosti.   

 

Kolektivna moč sindikatov deluje kot protiutež zahtevam delodajalcev in kot močan akter 

znotraj družbe. Torej je moč, ki jo sindikati uveljavljajo navzven pri doseganju zastavljenih 

ciljev odvisna od njihove sposobnosti, zagotovitve sodelovanja in podrejanja vseh članov. 

Moč lahko sindikati izgubijo na primer takrat, ko ogrožajo delovanje podjetja s svojimi 

zahtevami tako, da vodstvo podjetja kot protiutež zagrozi, da bo proizvodnjo enostavno 
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preselilo nekam drugam oziroma bolj natančno nekam, kjer sindikati nimajo vpliva. Eden 

izmed načinov za ponovno pridobitev moči, kot odgovor na takšne primere, je vse večje 

povezovanje sindikatov. 

 

Nesporno je, da globalizacija vpliva na vlogo sindikatov, ta sprememba pa je najbolj vidna v 

spremenjeni moči sindikatov. Zaradi vse večje povezanosti sveta sindikati izgubljajo 

pogajalsko moč, saj podjetja razpolagajo z vse več opcijami, medtem ko moč sindikatov izvira 

ravno iz predpostavke, da podjetja nimajo druge alternative kot, da sodelujejo s sindikati. 

Sindikati svojo moč izgubljajo tudi zaradi trenda upadanja števila članov, ki je prisoten že več 

let. Za ponovno pridobitev moči, ki izvira predvsem iz velikega števila članov, morajo 

sindikati v bodoče največ pozornosti nameniti pridobivanju novih članov. 

 

Eden od vodilnih mož britanskega sindikata Unison, ki združuje več kot 1,3 milijona delavcev, 

je dejal, da je njihov sindikat vreden toliko, kolikor so vredni njegovi člani oziroma kolikor je 

vredno njihovo znanje. To je vir njihove moči, ki jo potrebujejo pri pogajanjih. Priznava sicer, 

da je število članov pomemben dejavnik, a še zdaleč ne edini, ki določa moč sindikata. Svoj 

položaj na trgu želijo v sindikatu namreč graditi na znanju, ki ga imajo njihovi člani, zato so 

njihove aktivnosti v veliki meri usmerjene v različne oblike izobraževanja in usposabljanja. 

 

Moč sindikata v času pogajanj za kolektivno pogodbo, za višje plače ali pa za boljše delovne 

pogoje, je odvisna od: 

 članstva ter deleža delovne sile, ki so člani sindikata, 

 finančnega položaja sindikata, to je, ali si lahko privošči, da stavkajočim plača 

nadomestilo za podaljšano stavko (stavko, ki traja več dni), 

 medijske in javne podpore sindikatu, ki organizira stavko, oziroma stavkajočim 

delavcem.    

 

Moč delodajalcev v času pogajanj pa je odvisna od: 

 pogajalske sposobnosti menedžerjev,  

 sposobnosti da najdejo alternativne vire delovne sile, 

 resnosti vpliva stavke na potrošnike in dobiček,  
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 finančnega položaja podjetja, to je njegove sposobnosti, da zaradi stavke preživi  

izgubo prodaje in dobrega imena pri strankah.  

 

Vplivanje sindikatov 

Sindikati lahko vplivajo na državne institucije in na delodajalce s sodelovanjem njihovih 

predstavnikov v različnih institucijah na ravni države ter v oblikah dialoga. 

Predstavništvo v državnih institucijah 

Državni svet RS 

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije 

opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. V njegovi 

sestavi so med 40 svetniki tudi 4 predstavniki delojemalcev – sindikatov.  

 

Državni svet ima dokaj pomembne pristojnosti tako, da lahko predstavniki sindikatov v njem  

z lobiranjem in prepričljivimi argumenti sprožijo pomembne pobude. 

 

Državni svet ima pristojnost zakonodajne pobude, s katero lahko predlaga državnemu zboru 

sprejem zakonov ali njihovih sprememb. Ima pristojnost sprejema odložilnega veta s katerim 

lahko zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o izglasovanem zakonu, tokrat z 

zahtevnejšo večino. Lahko zahteva razpis referenduma ali pa uvedbo preiskave o zadevah 

javnega pomena. Ima tudi pravico, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka 

za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov ter lahko predlaga sprejem 

avtentične razlage določenega zakona.  

 

Skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje in upravni odbor ZZZS 

Sindikati imamo petnajst predstavnikov v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Republike Slovenije, podobno pa imamo po dva predstavnika tudi v območnih svetih ZZZS. 

Prav tako sindikati s svojimi predstavniki sodelujemo v enajstčlanskem upravnem odboru 

ZZZS. Sodelovanje v teh organih zavoda nam omogoča, da lahko med drugim vplivamo na 

pomembne zadeve, ki se tičejo politike in strategije razvoja zavoda, finančnih zadev ter 

poskušamo kar najbolje zaščititi interese aktivnih zavarovancev.   
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Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  

Svoje predstavnike imamo sindikati tudi v 26-članskem svetu zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje in sicer sedem. Zastopanost v svetu zavoda nam omogoča, da lahko 

med drugim spremljamo gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov, sodelujemo pri 

sprejemanju odstotka uskladitve pokojnin in drugih prejemkov, sprejemanju finančnega 

načrta zavoda in soodločamo o drugih vprašanjih, ki se tičejo zavarovanja upokojencev in 

invalidov.   

 

Svet zavoda za zaposlovanje 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ima enega predstavnika v svetu zavoda za 

zaposlovanje, ki je organ upravljanja zavoda. Predstavnik ZSSS lahko skupaj s predstavniki 

drugih sindikatov v svetu zavoda sodeluje pri nadzoru finančnega in materialnega poslovanja 

zavoda ter sprejemanju finančnega načrta, predlaga elemente ta sprejem razvojne politike 

na trgu dela, predlaga in nadzira izvajanje ukrepov na trgu dela in podobno.    

 

Vplivanje s pomočjo dialoga 

Socialni dialog je dvostransko (bipartizem) ali tristransko (tripartizem) dogovarjanje med 

predstavniki dela (sindikalne organizacije), kapitala (delodajalske organizacije) in države 

(vlada), ki se kot zastopniki različnih interesov odrečejo delu svojih zahtev z namenom, da 

dosežejo skupni družbeni dogovor v korist celotne družbene skupnosti. Je torej sredstvo, ki 

omogoča upoštevanje različnih interesov in oblikovanje širokega razvojnega soglasja.  

Predhodni pogoj za delovanje tristranskega in dvostranskega modela socialnega dialoga  je 

obstoj močnih in neodvisnih ter zakonsko priznanih in demokratično organiziranih 

sindikatov.  

 

Posamezne interesne skupine delodajalcev in sindikatov, ki zastopajo in varujejo interese 

svojih članov imenujemo socialni partnerji. Socialni partnerji sodelujejo v dialogu, v katerem 

iščejo skupne rešitve za nastale probleme in oblikujejo nove predloge ukrepov, ki naj 

pripomorejo k splošnemu razvoju. Za socialne partnerje in vlado je značilno, da je delovanje 

vsakega od njih najtesneje povezano z  ostalima dvema, vsem pa so skupni družbeni cilji, ki 

se končno odražajo tudi kot rezultat njihovega sodelovanja in soodvisnosti.  
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Tretji akter, ki se pojavlja v socialnem dialogu je vlada. Ta nastopa v tristranskem dialogu 

skupaj s socialnima partnerjema na ravni Ekonomsko-socialnega sveta, v dvostranskem 

dialogu pa se v javnem sektorju, kjer nastopa kot delodajalec, pojavlja kot partner v 

kolektivnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja. 

 

Oblike politične participacije 

Politična participacija je individualna dejavnost, kot je to na primer odločitev, da se udeležiš 

volitev, vendar pa jo lahko kombiniraš  še z drugimi posamezniki v kolektivu, kot je na primer 

odločitev, da greš na demonstracije z množico ljudi.  

 

Razlikujemo dve obliki politične participacije: konvencionalna in nekovencionalna.  

 Konvencionalne ali tradicionalne oblike so volitve, referendumi, kandidiranje in 

članstvo v neki politični stranki.  

 Nekonvencionalne ali netradicionalne oblike so peticije, udeležba na demonstracijah, 

stavke, državljanske nepokorščine.   

 

Sindikati s svojimi člani sodelujemo tako v tradicionalnih, kot tudi netradicionalnih oblikah 

politične participacije.  

 

Najbolj pogosto uporabljamo demonstracije in stavke, svojo sposobno mobilizacije pa smo 

dokazali na nekaterih referendumih.  

 

Referendum 

V teoriji je referendum, ki je na voljo vsem državljanom, najbolj izrazita oblika neposredne 

demokracije, skozi katero se uresničuje vladavina ljudstva.   

Za sindikate je referendum pomemben demokratični postopek, ki ga lahko uporabijo zato, 

da poskušajo zavrniti za delavce in delavke škodljive zakone ali druge odločitve oblasti.  

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je bila doslej pobudnica za razpis referenduma o 

zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (leta 2011), Sindikat delavcev trgovine 
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Slovenije pa je bil leta 2003 pobudnik za razpis referenduma o obratovalnem času prodajaln. 

Obe sindikalni pobudi so volivci z glasovanjem na referendumu podprli.   

 

Demonstracije 

V teoriji so demonstracije mirno zbiranje kot znak nezadovoljstva in njihov namen je, da se 

določene teme obravnava in razreši. Njihovo trajanje je različno: lahko so časovno omejene; 

lahko trajajo, dokler ustrezni organi ne obravnavajo zahtev demonstrantov ali dokler niso 

prekinjene. Nekateri teoretiki trdijo, da se demonstracij in stavk udeležujejo tisti, ki nimajo 

drugih kanalov za vplivanje na oblast.  

 

Demonstracije so oblika političnega pritiska na oblast, pa tudi vplivanja na javno mnenje. 

Lahko so uperjene tudi proti delodajalcem, vendar so manj učinkovite, kot stavke, ker ne 

povzročajo neposredne škode delodajalcem.  

 

Sporočilna vrednost demonstracij je poleg velike števila udeležencev večja, če na njih 

sodeluje več različnih sindikatov, še posebej če so nosilci demonstracij sindikati iz zasebnega 

sektorja in v demonstracijah sodelujejo tudi člani sindikatov javnega sektorja in obratno ter 

če se jih poleg članov sindikatov udeležijo tudi člani oziroma predstavniki različnih nevladnih 

organizacij, kot na primer študenti in upokojenci. V takšnih primerih je sporočilo 

demonstracij poleg osnovnih zahtev tudi enotnost in solidarnost. 

 

Pri demonstracijah je izpovedna moč članic in članov sindikatov na ulicah tista, ki bi morala 

dati misliti oblasti in delodajalskim organizacijam, da je treba vzpostaviti kompromis in 

ravnovesje ter socialno pravičnost v naši družbi. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v 

preteklih 23 letih in pogostokrat tudi skupaj z drugimi sindikati, že večkrat pokazala svojo 

mobilizacijsko moč in preprečila sprejem za delavke in delavce škodljivih predlogov zakonov 

ali ukrepov. 

 

Kljub temu, da 42. člen Ustave RS govori o pravici do mirnega zbiranja in združevanja in da je 

vsakemu zagotovljena pravica , da se svobodno združuje z drugimi, pa hkrati ta člen govori 
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tudi o tem, da so zakonske omejitve teh pravic dopustne, če to zahteva varnost države ali 

javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.  

 

Podrobneje o tem, kaj vse je potrebno za organizacijo demonstracij govori zakon o javnih 

zbiranjih, ki opredeljuje postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj.   

 NEKATERE NAJBOLJ ODMEVNE DEMONSTRACIJE SINDIKATOV 

21. marec 1991 Demonstracije v Mariboru z več kot 10.000 člani 

ZSSS. Zahteve: izplačilo plač do 18. v mesecu, 

spoštovanje kolektivnih pogodb, učinkovito 

ukrepanje inšpektorjev za delo, sprejem ukrepov 

za večjo socialno varnost.    

10. september 1991 Demonstracije v Ljubljani proti predlaganim 

lastninskim zakonom. Udeležilo se jih je več kot 

10.000 članic in članov ZSSS. 

28. marec 1998 Demonstracije v Ljubljani proti predlagani 

pokojninski reformi. Udeležilo se jih je več kot 

20.000 članic in članov ZSSS. 

3. april 2004 Demonstracije več kot 15.000 članic in članov 

ZSSS proti Gospodarski zbornici Slovenije zaradi 

blokade pogajanj o spremembah tarifnih delov 

kolektivnih pogodb.   

26. november 2005 Demonstracije v Ljubljani, ki jih je organizirala 

ZSSS, pridružili pa so se nam še člani treh 

sindikalnih central, študentske organizacije in 

zveze društev upokojencev. Demonstracije, ki se 

jih je udeležilo več kot 40.000 ljudi, so bile 

uperjene proti enotni davčni stopnji ter drugim 

predlaganim reformam.   

17. november 2007  Demonstracije v Ljubljani, na katerih se je zbralo 

več kot 70.000 članov in članov ZSSS ter 

nekaterih drugih sindikatov. Zahtevali so, da se 

plače usklajujejo ne samo z rastjo življenjskih 

stroškov ampak tudi s produktivnostjo. 

5. april 2008 Evropske demonstracije sindikatov v Ljubljani, ki 

sta jih skupaj organizirali Evropska konfederacija 

sindikatov in ZSSS. Več kot 35.000 

demonstrantov iz 29 evropskih držav je 

zahtevalo višje plače. 

28. novembra 2009 Demonstracije ZSSS in drugih sindikalnih central 

v Ljubljani za dvig minimalne plače in proti 

pokojninski reformi. Udeležilo se jih je več kot 

30.000 članic in članov sindikatov.    
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17. november 2012 Demonstracije v Ljubljani za delovna mesta in 

socialno državo ter proti ostrim varčevalnim 

ukrepom. Udeležilo se jih je več kot 30.000 članic 

in članov sindikatov. 

2. POGLAVJE: STAVKA 

Kaj je stavka 

Stavka je oblika varstva kolektivnih interesov delavcev, velja pa za skrajno obliko delavskega 

boja. V vseh sodobnih demokratičnih družbah je priznano sredstvo delavskega boja, s 

katerim delavci organizirano, kolektivno in zavestno pod vodstvom sindikata izrazijo 

nezadovoljstvo zaradi svojega ekonomskega položaja v družbi. Stavka je v naprej napovedan 

in organiziran odpor delavcev proti delodajalcem, katerega najpogostejši vzrok so zahteve za 

povišanje plač. Sindikat s stavko varuje kolektivne interese članov, posredno pa tudi interese 

delavcev, ki niso člani sindikata. Ti sicer niso dolžni sodelovati v stavki, koristi, ki jih bo 

sindikat izboril s stavko, pa bodo prav tako uživali.   

 

Kot pravi dr. Tonči Kuzmanič, je stavka tisti položaj in dogodek, celo trenutek, ko skupina 

zaposlenih »ustavi« delo, ko »preneha delati«. Stavka je ostra delavska zareza v delo (delovni 

proces) in ga »prekine«. A »prekinitve dela« ne ustvari stavka kar tako (saj ni subjekt), 

temveč to postori neki kolektivni subjekt: zaposleni. Zaposleni delavci in delavke so torej 

subjekti stavke. Da bi torej lahko govorili o stavki, moramo imeti na razpolago vsaj nekaj 

»nujnih sestavin«. Elementi stavke so: delavke in delavci, ki delajo (ne pa ljudje nasploh), 

drugič »delo«; in tretjič, delavska »prekinitev«, »ustavitev« dela (proizvodnega procesa). 

Brez teh treh osnovnih sestavin definicije o stavki sploh ni mogoče govoriti. Tako kot o kruhu 

ni mogoče govoriti brez moke, kvasa, soli, vode, pečenja. Stavke brez dela, brez zaposlenih in 

brez prekinitve dela, ki jo povzročijo točno ti ljudje, ki so prej delali, kratkomalo ni.  

 

Da bi lahko govorili o stavki so nujni ljudje v pomenu delavcev, ki delajo, in pa njihova 

(delavska) prekinitev dela. Ta prekinitev dela delavcev nikakor ne pomeni, da bi za 

opredelitev stavke zadoščala samo prekinitev.  Nasprotno – in tu je tisto, česar ne smemo 

spregledati – potrebno je predvsem delo v pomenu »imeti delo«! Delo mora biti prisotno, da 

je stavka sploh mogoča. Zato, če torej ni dela, če delavci nimajo dela, tudi prekinitve dela ne 
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more biti! Torej o stavki, če delavci nimajo dela, sploh ni mogoče govoriti. Kuzmanič je s to 

opredelitvijo stavke odgovoril na medijske novice, da so v določenem podjetju, delavci 

stavkali, kljub temu, da ni bilo dela, oziroma je bilo podjetje že v stečaju, delavci pa so 

stavkali, da bi dobili svoje zaostale plače.      

Na svoji najbolj osnovni ravni se stavka pojavi, ko vsi delavci v sindikatu ne pridejo na delo 

(ustavijo delo). Brez delavcev se dejavnost zaustavi. Delodajalec neha »proizvajati« denar, na 

drugi strani pa ga še vedno zapravlja za plačilo davkov, najemnine, elektrike, vzdrževanja, itd. 

Dalj ko stavka traja, več denarja izgubi delodajalec. Seveda tudi delavci niso plačani med 

stavko, zato tudi oni izgubljajo denar. Nekateri sindikati so ustanovili tako imenovane »vojne 

sklade« (pri nas stavkovne sklade) – sredstva za plačilo stavkajočih delavcev. Vendar pa ti 

skladi niso pogosti in dostikrat obseg sredstev v skladih ne zadostuje za plačilo delavcev v 

primeru daljše stavke.      

 

Stavka nam pomaga razložiti tudi, zakaj so sindikati močnejši od posameznikov. Lahko si 

predstavljamo, da bo delodajalec zavrnil povišico plače posameznemu delavcu. Ta se bo zato 

odločil, da v znak protesta ne bo več prihajal na delo. Delodajalec ga bo preprosto odpustil, 

ker ni prišel na delo. Ta delavec nima moči, da bi vplival na delodajalca. Vendar pa zna biti 

zelo drago za delodajalca, če bo odpustil vsakega posameznega delavca, takrat, ko gre 

sindikat v stavko (četudi se, vendar pa bolj redko, to dogaja).  

 

Zato, da bi se stavka lahko zgodila, mora sindikat stavko oklicati. Vodstvo sindikata po navadi 

ne bo organiziralo stavko, če člani sindikata niso glasovali zanjo. Vsak sindikat ima drugačna 

pravila, ki narekujejo, kakšen odstotek članov sindikata mora odobriti stavko, vendar pa je to 

običajno številka 80 odstotkov. Če člani sindikata stavkajo, ne da bi zanjo dalo soglasje 

vodstvo sindikata, potem takšno stavko imenujemo »divja stavka«.    

 

Seveda se stavka ne zgodi vsakič, ko se član sindikata in delodajalec ne strinjata. Sindikati 

poskušajo izčrpati vse druge možne rešitve, preden se zatečejo k stavki iz dveh razlogov: 

člani sindikata po navadi izgubijo denar in stavka je zadnja stvar, ki jo sindikati lahko storijo, 

da se delodajalci strinjajo z njihovimi pogoji.        

 

Kdaj se je zgodila prva stavka? 
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Težko je reči, kdaj se je zgodila prva stavka. Beseda »stavka« (eden od prevodov angleške 

besede »strike« v slovenski jezik pomeni tudi »udar«)  je bila prvič uporabljena v 17. stoletju 

in je verjetno prišla iz pojma »zadati udarec delodajalcu«. Leta 1786 je skupina tiskarjev v 

Philadelphii v Združenih državah Amerike zahtevala povišico (plač) in podjetje je zahtevo 

zavrnilo. Tiskarji so prenehali delati v znak protesta in na koncu povišico prejeli. V naslednjih 

nekaj desetletjih so jim sledili tudi drugi poklici. Vsakdo, ki je v mestu imel enak poklic se je 

strinjal, da bodo cene in plače na isti ravni. Delavci z enakimi poklici so se izogibali vsakogar, 

ki se ni držal tega sporazuma, niso hoteli delati v istem podjetju z njimi in so silili delodajalce, 

da so jih odpustili. V 18. stoletju so se začela pojavljati uradna panožna delavska združenja in 

cehi.      

 

Stavkovno gibanje v naši državi  

Pri nas se je s fenomenom stavk največ ukvarjal dr. Miroslav Stanojevič iz Fakultete za 

družbene vede v Ljubljani. Objavil je več strokovnih prispevkov v domačih in tujih 

znanstvenih revijah o njih. V analizi z naslovom »Konec dolgega stavkovnega vala v 

Sloveniji?« med drugim ugotavlja naslednje: 

 

Pogostost stavk 

Tabela 1 kaže, da je bila pogostnost stavk v Sloveniji v večjem delu 80. in 90. visoka.  Pred 

letom 1980 je bilo število stavk v Sloveniji nizko, saj jih je bilo od 100 do 300  letno v celotni 

nekdanji Jugoslaviji (Jovanov, 1989: 29-36).  Ob koncu 80. je bilo  v nekdanji Jugoslaviji že več 

kot 1000 stavk letno (npr. leta 1987 in 1988), od teh jih je bilo samo v Sloveniji med 200 in 

300 letno (Lukan, 1992: 176-177).   V Sloveniji se je relativno visoka pogostnost stavk (od 

približno 100 do 200 letno) ohranjala do leta  1997.  Po letu 1997 je pogostnost stavk v 

Sloveniji nizka (manj kot 50 stavk letno). 

    

Tabela 1: Pogostost stavk v Sloveniji (1980-2000) 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Število 

stavk 

62 47 18 96 100 104 163 227 228 232 

Vir: Lukan, 1992: 176-177 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ZSSS 193 120 107 112 116 88 34 20 16 
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Drugi   -  12     2   13   13 11   8   6 14 

Število 

stavk 

193 132 109 125 129 99 42 26 30 

Vir: ZSSS 

 

V obdobju 1983-1997 je bila Slovenija po pogostnosti stavk podobna  skupini evropskih 

družb, ki veljajo za okolja, ki so stavkam bolj nagnjena. Ob koncu 90. postaja  Slovenija  vse 

bolj podobna deželam, za katere je značilna nizka pogostnost stavk.   

Velikost stavk 

V večini članic EU je povprečno število udeležencev stavk 500 in več (največ v Italiji, 2.042). 

Najnižja  povprečna udeležba v stavkah je ugotovljena na Finskem (256) in Irskem (267) 

(Edwards in Hyman, 1994: 254). 

 

V 60. letih se je v povprečno stavko v nekdanji Jugoslaviji vključevalo 90 delavcev; leta 1988 

se je število udeležencev povprečne stavke  več kot podvojilo (Jovanov, 1989). V začetku 90. 

so bile stavke v Sloveniji še večje, potem pa se njihova povprečna letna velikost    manjša. Ob 

koncu desetletja (leta 2000) so bile stavke v Sloveniji po številu udeležencev več kot trikrat  

manjše v primerjavi z letom  1992., oziroma skoraj na ravni jugoslovanskega povprečja iz 60. 

let. 

 

Tabela 2: Velikost stavk v Sloveniji (1992-2000) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992-

2000 

Povprečno število 

udeležencev 

372 296 189 252 288 173 171 129 112 220 

Vir: ZSSS 

Po podatkih, ki jih navajata Edwards in Hyman  so stavke v družbah EU bolj množične kot v 

Sloveniji. Celo v primeru Finske (256) in Irske (267), kjer so med evropskimi družbami 

dolgoletna povprečja najnižja, število udeležencev značilno presega devetletno povprečno 

velikost stavk v   Sloveniji (220).   

Dolžina stavk 

Ko seštevek vseh izgubljenih delovnih dni delimo s številom udeležencev stavk, dobimo 

podatek o povprečnem trajanju stavk. Po tem izračunu stavke na Danskem, Finskem, v 

Nemčiji, na Nizozemskem  in v Angliji (brez stavk v premogovnikih) trajajo 4 do 5 dni. Na 
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Švedskem (8.7), Norveškem (9.6) in na Irskem (11.9) so stavke bistveno daljše, v Italiji (1.7) in 

Avstriji (1.8) pa bistveno krajše. 

 

V 60. in 70. letih so stavke v nekdanji Jugoslaviji  praviloma trajale manj kot en dan; v 80. so 

bile  daljše, saj jih je več kot polovica trajala več kot en dan (Jovanov, 1989; po: Lukan, 1992: 

178). Ob začetku in koncu 90. so stavke v Sloveniji trajale manj kot tri dni. Sredi 90. so bile 

daljše,  približno 5-dnevne (od 3.9 dni leta 1993 do 6.6 dni leta 1998). 

 

Tabela 3: Trajanje stavk v Sloveniji (1992-2000) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992-

2000 

Dolžina stavk (v  

dnevih)    

2.6 3.9 5.5 3.6 4.0 6.2 6.6 2.9 2.6 4.2 

   Vir: ZSSS 

 

Lahko rečemo, da je dolžina stavk v Sloveniji zmerna. Devetletno povprečje od 4.2 dneva 

nakazuje obrazec, ki je zunaj ekstremov, ki jih predstavljajo dolgoletna povprečja stavk v 

Italiji (1.7) po eni, ter na Irskem (11.9) po drugi strani.  

Obseg stavk 

Obseg stavk v članicah EU je ali nizek (od 19 v Avstriji do 73 izgubljenih delovnih dni na 1000 

zaposlenih na Norveškem), ali pa izrazit (od 145 na Danskem do 478 v Italiji) (Edwards in 

Hyman, 1994: 254). 

  

Devetletno povprečje  obsega stavk v Sloveniji je 91.5.  Tabela 4 razkriva, da se je v Sloveniji  

obseg stavk  v preteklem desetletju radikalno zmanjšal. 

Tabela 4: Obseg stavk v Sloveniji (1992-2000) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992-

2000 

Izgubljeni dnevi na 

1000 aktivnih 

prebivalcev 

189 138 112 102 137 95 38.5 7.5 4.8 91.5 

Vir: ZSSS 

V primerjavi s članicami EU je  obseg stavk v Sloveniji atipičen. Trend zmanjševanja tega 

atipičnega obsega nakazuje približevanje skupini družb za katere je značilen nizek obseg 

stavk.  
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Če povzamemo: Prvič, do približno polovice 80. so se stavke v Sloveniji in celotni nekdanji 

Jugoslaviji relativno redko pojavljale. Bistvena sprememba se zgodi sredi 80. Od tedaj do  

leta 1997 je bila Slovenija po pogostnosti stavk  zelo podobna evropskim okoljem, ki so 

izrazito nagnjena k stavkam (Irska, Francija in Italija). V zadnji tretjini 90. se je pogostnost 

stavk v Sloveniji  znižala do ravni, ki je značilna za evropska okolja, ki so stavkam manj 

nagnjena.  

 

Drugič, kljub naraščanju števila udeležencev stavk ob koncu 80. in v začetku 90. letih, so bile 

stavke v Sloveniji v primerjalni perspektivi (z izjemo leta 1992, ko lahko govorimo o srednje 

velikih stavkah) majhne. Podatki za 90.  kažejo njihovo atipičnost v  dimenzijah velikosti in 

obsega.  

 

Tretjič, do 80. let so bile stavke v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji kratke, saj so trajale manj 

kot en dan. V  80. in 90. so postajale daljše. Kljub temu  dolgotrajne stavke  niso postale 

tipična značilnost industrijskih odnosov v Sloveniji. Po podatkih za  90.  je  Slovenijo namreč 

možno uvrstiti v skupino dežel, za katere je značilna zmerna dolžina stavk.  

Mednarodnopravna ureditev stavk 

Pravica do stavke, kot temeljna pravica, je opredeljena v naslednjih mednarodnih listinah:  

1. Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (8.člen: pravica 

do stavke, ki se izvaja po zakonih posamezne države);     

2. Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 87: konvencija stavke izrecno ne 

omenja, vendar so organi, ki nadzirajo izvajanje konvencije in priporočil ugotovili, da 

je stavka eno izmed bistvenih sredstev, s katerimi delavci in njihove organizacije 

branijo svoje socialne in ekonomske interese in sestavni del sindikalne svobode.   

3. Evropska socialna listina (6. člen listine eksplicitno priznava pravico do stavke) 

4. Listina EU o temeljnih pravicah (28. člen eksplicitno priznava pravico do stavke) 

V naši državi je pravica do stavke opredeljena v naslednjih dokumentih: 

1. Ustava Republike Slovenije (77.člen: delavci imajo pravico do stavke) 
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2. Zakon o stavki (5.4.1991) določa pogoje, pod katerimi se stavka izvaja in uresničuje.  

Zakon o stavki določa raven stavkanja: 

 delovna organizacija ( stavka pri delodajalcu); 

 enota delodajalca (npr. stavka v določeni upravni enoti); 

 panoga; 

 dejavnost; 

 splošna stavka (vse panoge in vse dejavnosti v javnem ali gospodarskem sektorju). 

 

Zakon vsebuje pogoje za stavko, da je stavka lahko zakonita: 

(1) sklep o začetku stavke – stavka je pravica delavcev, ki se uresničuje kolektivno: 

o sprejme ga organ sindikalne organizacije; in 

o večina delavcev v delovni organizaciji (pri delodajalcu) – ni predpisan pogoj 

kvalificirane večine. 

 

Sklep o začetku stavke mora vsebovati: 

1) zahteve delavcev; 

2) čas in kraj stavke; 

3) trajanje stavke – to je zaradi pogajanj zelo težko napovedati, razen pri opozorilni 

stavki. 

(2) treba je oblikovati organ, ki bo vodil stavko - stavkovni odbor (v praksi je to izvršni 

organ sindikata); 

(3) ko se delavci odločajo za stavko, morajo opredeliti zahteve, ki jih postavljajo nasprotni 

strani – delavci med stavko pogosto spreminjajo zahteve, kar pa se ne sme; 

(4) napoved stavke – stavko je potrebno napovedati(s sklepom). Po napovedi stavke se 

določi prehodno obdobje, ki je namenjeno poskusu rešitve spora. Minimalni rok za 

gospodarstvo je 5 dni. 

Prehodno obdobje je namenjeno poskusu rešitve spora: delavci in delodajalci morajo 

poskusiti sporazumno rešiti nastali spor. To je dolžnost obeh strani.  

(5) stavka ne sme ogrožati zdravja in mora omogočati nadaljevanja dela po končani stavki 

– stavkovni odbor delavcem ne sme preprečevati, da bi delali. To dopolnjuje ustavno 

določbo o pravici do stavke. 
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Vsaka stavka se konča s kompromisno rešitvijo spora oziroma s sporazumom sodelujočih  

subjektov. 

(6) zagotavljanje minimalnega delovnega procesa za delavce, ki delajo: 

1) v javnih službah; 

2) v javnih organih; 

3) v ljudski obrambi. 

Stavka se lahko organizira samo pod pogojem, da se delovni proces v določenih službah 

nadomesti, npr. odpravljanje posledic naravnih nesreč, železničarji morajo zagotoviti 

mednarodni promet. 

 

Dela in naloge, ki jih je treba opravljati tudi v času stavke, morajo biti določena s 

kolektivno pogodbo. Takšna dela veljajo erga omnes – opravljati jih morajo vsi, tudi 

delavci, ki niso člani sindikata. To je sicer problematično, ker se s tem omejujejo pravice 

posameznih delavcev. 

 

V zgoraj navedenih dejavnostih (javne službe, javni organi, ljudska obramba) je rok za 

napoved stavke daljši - 10 dni.   

 

(7) stavkovni odbor in organi upravljanja morajo: 

1) zagotoviti stalna medsebojna pogajanja; 

2) ponuditi predlog za rešitev spora; 

3) o tem obveščati delavce in javnost. 

(8) 7-dnevni napovedni rok za stavko v državnih organih – zakon omejuje dopustnost 

stavke s tem, da kot pogoj za stavko določa, da ni bistveno ogroženo delovanje državnih 

organov. Ta določba je dvomljiva, ker lahko ogroža pravico do stavke. 

S kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca se lahko določijo naloge, ki morajo 

biti opravljene kljub stavki. 

(9) stavka za vojsko (ministrstvo za obrambo) in policijo (ministrstvo za notranje zadeve) je 

urejena v posebnih zakonodajah. 

 

Pogoji za zakonitost stavke so pomembni, ker ugotovitev o zakonitosti stavke vpliva na 

položaj stavkajočih delavcev: 
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 udeležba v zakoniti stavki ne pomeni kršitve delovnih obveznosti; 

 udeležba v zakoniti stavki ne sme biti podlaga za začetek postopka za uveljavljanje 

disciplinske ali odškodninske odgovornosti delavca. 

Zakon o stavki v času stavke ne predvideva suspenza pogodbe o zaposlitvi. 

Delavec, ki sodeluje v stavki, ima vse pravice iz d.r. razen nadomestila osebnega dohodka 

(to je odvisno od ureditve v kolektivnih pogodbah).  

 

Sindikati po navadi sprejmejo tudi stavkovna pravila, še posebej tisti, katerih člani opravljajo 

dejavnost, v kateri veljajo za organiziranje stavke določene omejitve. Sindikalna stavkovna 

pravila običajno do podrobnosti razdelajo postopke za organiziranje stavke, podlaga pa je 

seveda zakon o stavki.  

 

Na splošno lahko rečemo, da morajo biti za zakonito izvedbo stavke izpolnjeni najmanj 4 

pogoji: 

1. stavko običajno organizira in vodi sindikat, 

2. odločitev delavcev za stavko mora biti zavestna in kolektivna,  

3. stavko je treba napovedati, 

4. predmet oziroma cilj stavke so lahko izključno ekonomsko-socialne pravice.  

Vrste stavk 

 splošne stavke: delavci stavkajo znotraj celotnega sektorja oziroma gospodarske 

panoge ali pa stroke. Takšne stavke nekateri imenujejo tudi težiščne stavke. 

 sukcesivna ali delna stavka: organizira se samo v eni, dveh ali treh delovnih enotah 

znotraj podjetja (v najbolj zanimivih oziroma občutljivih za potek proizvodnje v 

celotnem podjetju). S tem se delodajalcu povzroči velika škoda, stavka pa je lahko 

kratka in uspešna. Druga oblika te vrste stavke pa je, da se stavka začne prvi dan v eni 

delovni enoti, drugi dan se priključi druga enota, tretji dan tretja itd., dokler ne 

stavkajo vsi delavci podjetja. Ta oblika stavke se rada uporablja predvsem v tistih 

podjetjih, kjer niso vsi delavci člani sindikata. 

 valeča se stavka: je podobna sukcesivni. Tudi ta stavka se organizira po delovnih 

enotah, vendar tako, da prvi dan stavka enota A (na primer orodjarna), drugi dan 

enota B (na primer strugarna), hkrati pa enota A začne ponovno delati, tretji dan 
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stavka enota C (na primer montaža), hkrati pa ponovno delata enoti A in B in tako 

naprej v celotnem podjetju. Ko se je stavka izpeljala v celotnem podjetju, se lahko 

ponovi in nadaljuje v enakem ali drugačnem vrstnem redu kot prej. Ena izmed 

prednosti te stavke je v tem, da sindikat lahko prihrani precej denarja v stavkovnem 

skladu, učinek stavke pa je velik, saj so s takšno stavko povzročene hude motnje v 

poslovanju podjetja. Stavko sindikat sicer vnaprej napove, ne pove pa, katera enota 

bo prva začela stavkati in kako se bo odvijala po delovnih enotah, saj stavkovni odbor 

sproti določa vrstni red. 

 stavka na delovnem mestu: poznamo dve obliki te vrste stavke. Prva oblika je 

pasivna: delavci pridejo na delo, vendar pa ga opravljajo počasi in strogo po vseh 

predpisih. To obliko stavke uporabljajo delavci v materialni proizvodnji, pogostejša pa 

je v javnem sektorju. Ta oblika stavke je lahko zelo učinkovita, saj delavci na daljši rok 

povzročijo delodajalcem večjo ekonomsko škodo, kot če bi prekinili delo, delodajalci 

pa se proti taki obliki stavke tudi težje borijo. Druga oblika stavke na delovnem mestu 

je sedeča stavka in zasedba podjetja. Pri tej delavci pridejo na delo, gredo na svoje 

delovno mesto in ne delajo, pri čemer tudi stavkokazom ne dovolijo delati. Za 

nekatere sta ti obliki s pravnega vidika sporni, saj naj bi šlo za kršitev delovne 

pogodbe in discipline. Delodajalec se lahko proti takšni stavki bori le tako, da  nasilno 

izprazni podjetje, kar pa je težko brez posledic, še posebej če gre za večje podjetje. 

 demonstracijske stavke: s temi oblikami stavk želijo stavkajoči delavci izraziti neko 

splošno zahtevo, kot na primer izboljšanje delovnih pogojev, boljše varstvo pri delu, 

itd. Ne gre torej za konkretne zahteve, ki bi bile povezane z zahtevami po višjih 

plačah. Tudi za to vrsto stavk poznamo več oblik: prva je protestna stavka, ki jo 

sindikat organizira po že sprejetih ekonomsko-socialnih ukrepih delodajalca. S tem 

mu želijo stavkajoči povedati, da se z njegovimi ukrepi ne strinjajo. Povedo tudi, da če 

misli delodajalec z ukrepi še naprej zaostrovati razmere, bodo organizirali eno od prej 

navedenih stavk. Druga oblika je opozorilna stavka: z njo želijo stavkajoči  opozoriti 

delodajalca, da bodo stavkali, če bo uresničil napovedan restriktivni ukrep. Tretja 

oblika je politična demonstracijska stavka. To je oblika stavke, ki za svoj cilj nima 

ekonomsko-socialnih zahtev, ampak je uperjena proti vladi oziroma državnim 

organom. Ta stavka ni pravno varovana. Za demonstracijske stavke je nasploh 

značilno, da trajajo zelo kratek čas in da jih sindikati pogostokrat poslužujejo. 
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 solidarnostne stavke: sindikati želijo s to obliko stavke podpreti druge delavce, ki že 

stavkajo v drugem podjetju iste ali druge panoge. Stavkajoči so solidarni s svojimi 

kolegi in jih s tem podprejo v njihovih zahtevah. S tem močno vplivajo na javno 

mnenje, na drugi strani pa tudi sami izrazijo svoje nezadovoljstvo. Te stavke lahko 

štejemo kot posebno vrsto opozorilnih demonstracijskih stavk, ki so dopustne in 

pravno varovane, saj jih teorija enači z drugimi oblikami stavk. 

 generalne stavke: običajno jih organizira več sindikatov posameznih panog. Gre torej 

za masovne stavke, ki se odvijajo v eni ali več regij ali pa v celotni državi. O generalni 

stavki govorimo tudi takrat, kadar stavkajo delavci v celotni panogi. Vzroki za takšno 

obliko stavke so običajno globlji, pogosto gre za gospodarsko krizo, ki močno ogrozi 

standard večine zaposlenih v neki državi. Zato se pogosto zgodi, da cilj stavke niso le 

ekonomsko-socialne zahteve delavcev, temveč so vključene tudi politične zahteve.  

 divje stavke: o takšnih stavkah govorimo takrat, kadar se za stavko ne odloči 

zahtevana večina delavcev, članov sindikata in zato stavke ne organizira sindikat, 

ampak tisti delavci, člani sindikata, ki se z odločitvijo sindikata ne strinjajo. Takšne 

stavke so nedopustne in nezakonite. Imajo lahko hude posledice za delavce, saj 

delodajalci lahko z njimi prekinejo delovne pogodbe in jih po končani divji stavki niso 

dolžni sprejeti nazaj na delo. Divje stavke se obravnavajo kot politične stavke. 

Izprtje 

Delodajalci nimajo pravice do stavke, vendar jim ponekod pravni red priznava pravico do 

izprtja. Izprtje v nobenem primeru ne moremo enačiti s stavko, ampak s sredstvom boja na 

strani delodajalcev, s katerim skušajo prisiliti delavce, da predčasno prenehajo s stavko ali pa 

da pravočasno preprečijo stavko. S to obliko skušajo delodajalci prisiliti vodstva sindikatov in 

delavce v takojšnja pogajanja in razrešitev interesnega spora. 

 

Izprtje pomeni, da delodajalec zaklene vrata podjetja in delavcem ne dovoli delati. Hkrati pa 

to pomeni takojšnjo suspendiranje pogodb o delu, s tem pa delodajalec ni dolžan delavcem 

izplačati plače. Delovno razmerje delavcu še traja in delavci lahko nadaljujejo z delom, če se 

za stavko ne odločijo ali jo prekinejo. Pri izprtju ne gre za individualni spor med delodajalcem 

in posameznim delavcem ampak za spor med delodajalcem in skupino delavcev, zato 

delodajalec ne more izbirati posameznih delavcev, ki jim bo zaprl vrata.   
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Naš pravni sistem ne pozna izprtja, zato bi bilo takšno dejanje delodajalca obravnavano kot 

nezakonito.        

 

NEKATERE NAJBOLJ ODMEVNE SPLOŠNE STAVKE, KI JIH JE ORGANIZIRALA ZSSS 

 

18. marca 1992 je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizirala splošno opozorilno 

stavko delavcev v Sloveniji. Koordinacijski odbor ZSSS za izvedbo splošne opozorilne stavke 

je oblikoval naslednje stavkovne zahteve: ukinitev zakona o plačah, spoštovanje kolektivnih 

pogodb, sprememba višine zajamčene plače, sprejem razvojnih programov, ki bodo 

omogočili postopno gospodarsko rast in nova delovna mesta. V času priprav na stavko so 

svobodni sindikati organizirali 17. marca 1992 v Lendavi protestni shod brezposelnih, na 

katerem se je zbralo več kot 1000 delavk in delavcev. 18. marca pa je v splošni opozorilni 

stavki, v katero so sodile tudi delne ali popolne zapore nekaterih cest, odklopi elektrike in 

podobno, sodelovalo okoli 400.000 delavk in delavcev. Stavka je bila uspešna, saj je 

Skupščina RS kmalu ukinila zakon o zamrznitvi plač, začele pa so se tudi priprave na 

pogajanja v zvezi s Splošnima kolektivnima pogodbama za gospodarstvo in negospodarstvo 

ter panožnimi kolektivnimi pogodbami. Ob razpravi o proračunu v Skupščini RS so bila 

zagotovljena sredstva za sodišča in institucije, ki se ukvarjajo s pravno varnostjo delavcev. 

Vlada RS je sklenila, da poviša zajamčeno plačo, pripravila pa je tudi informacijo o socialnem 

položaju delavk in delavcev v RS, o kateri je nato razpravljala Skupščina RS. 

 

24. oktobra 1996 je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije organizirala splošno dve urno 

opozorilno stavko, ki je bila po dveh izrednih konferencah ZSSS ter organiziranih protestnih 

shodih logična posledica enostranske odpovedi kolektivnih pogodb. 18. septembra 1996 sta 

namreč Gospodarska zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev Slovenije na sejah 

upravnih odborov sprejeli  sklepe, s katerimi sta v času veljavnosti Socialnega sporazuma za 

leto 1996 enostransko odpovedali Splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo s 1. 

januarjem 1997 ter hkrati priporočili svojim združenjem, da odpovedo tudi vse panožne 

kolektivne pogodbe, kar se je v večini tudi zgodilo. Ker delodajalske organizacije niso 

preklicale svojih sklepov, je ZSSS napovedala za 24. oktober 1996 splošno opozorilno stavko 
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od 12. do 14. ure ter hkrati pozvala vse reprezentativne sindikate v Republiki Sloveniji, da se 

s svojimi aktivnostmi pridružijo stavki. Stavkovne zahteve ZSSS so bile: 

 

- preklic odpovedi SKP za gospodarstvo in preklic odpovedi panožnih 

  kolektivnih pogodb; 

- začetek pogajanj na podlagi veljavnih kolektivnih pogodb, ki morajo veljati 

  do sklenitve novih, najmanj pa do konca veljavnosti socialnega sporazuma, 

  to je do 16. maja 1997; 

- dosledno izvajanje socialnega sporazuma in sklenjenih kolektivnih pogodb 

   ter prenehanje kršitev kolektivnih pogodb.       

   

V zelo odmevni dve urni splošni opozorilni stavki je sodelovalo skoraj 210.000 članov ZSSS iz  

3.718 gospodarskih podjetij in družb. Stavka je bila organizacijsko in vsebinsko zelo uspešna, 

o čemer naj navedemo samo nekaj podatkov: stavko je vodilo 4.001 stavkovnih odborov, 

aktiviranih je bilo 12.966 stavkovnih straž. V podjetjih je bilo 1.198 zborov delavk in delavcev 

ter 577 članskih sestankov. V času opozorilne stavke ZSSS so od reprezentativnih sindikalnih 

konfederacij na podlagi svojih stavkovnih zahtev samostojno stavkali le še člani 

Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM. Vsebinsko pa je bila opozorilna stavka uspešna 

zato, ker je po njej vendarle prišlo do prvih pogovorov med delodajalskimi in sindikalnimi 

organizacijami.  

 

25. februarja 2004 je sedem industrijskih sindikatov, članov Zveze svobodnih sindikatov 

Slovenije izvedlo enourno opozorilno stavko, v kateri je sodelovalo okoli 120.000 delavk in 

delavcev. Sindikati: energetike, gradbeništva, kemične, nekovinske in gumarske industrije, 

kmetijstva in živilske industrije, kovinske in elektroindustrije, lesarstva ter tekstilne in 

usnjarsko-predelovalne industrije so zahtevali takojšen začetek pogajanj o spremembi 

tarifnih delov kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma o dvigu plač, s katerim naj bi vsaj 

nekoliko omilili rast življenjskih stroškov, predvsem tistim, ki prejemajo najnižje delavske 

plače. Po mnenju sindikatov je Gospodarska zbornica Slovenije že dve leti blokirala pogajanja 

o spremembi tarifnih delov kolektivnih pogodb dejavnosti z izgovorom, da se je treba začeti 

pogajati tudi o spremembah vsebinskega dela pogodb. Poleg tega pa je zbornica dajala 

prednost sklenitvi nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, s katero bi se na 
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splošni ravni dogovorili o  plačah. S tem se v industrijskih sindikatih niso strinjali in so z 

opozorilno stavko zahtevali takojšnjo deblokado socialnega dialoga na ravneh dejavnosti ter 

začetek pogajanj o tarifnih delih kolektivnih pogodb. 

 

12. marca 2008 je 7 sindikatov zasebnega sektorja, članov Zveze svobodnih sindikatov 

Slovenije ( Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Sindikat kemične, gumarske in nekovinske 

industrije Slovenije, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, 

Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, Sindikat delavcev energetike 

Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije ter Svobodni sindikat Slovenije) 

organiziralo splošno opozorilno stavko. Stavka je potekala v različnih časovnih obdobjih od 6. 

pa do 22. ure zvečer. V stavki je sodelovalo okoli 200.000 delavk in delavcev, pridružili pa so 

se ji tudi člani Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije novih sindikatov 

Slovenije Neodvisnost in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije. Glavne stavkovne zahteve so 

bile: 

- dvig vseh osnovnih plač s 1. marcem 2008 za 6 odstotkov brez upoštevanja vseh 

            dodatkov, 

- zagotovilo, da se v kolektivni pogodbi za leti 2008 in 2009 vse plače s 1. Avgustom 

            uskladijo z rastjo inflacije, 

- zagotovilo, da se v kolektivni pogodbi za leti 2008 in 2009 upošteva produktivnost na 

            ravni panog. 

 

Za zaključek: 

Vrhovno sodišče ZDA v razsodbi o pomenu sindikatov: 

»Že dolgo nazaj smo navedli razloge za obstoj delavskih organizacij. Rekli smo, da so bile 

organizirane iz potrebe zaradi razmer; da je bil posamezni zaposleni nemočen, ko je imel 

opravka z delodajalcem; da je bil odvisen običajno od svoje dnevne plače za vzdrževanje sebe 

in družine; da ko mu je delodajalec zavrnil izplačilo plače, za katero je mislil, da je poštena, ni 

mogel zapustiti delo ter se upreti samovolji delodajalca in nepravični obravnavi; da je bil 

sindikat nujen zato, da je dal delavcem priložnost, da se enakopravno pogajajo s svojim 

delodajalcem.« (predsednik vrhovnega sodišča Charles Evans Hughes, sodba NLRB proti Jones & 

Laughlin Steel Corporation, ZDA, leta 1937).        
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