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1. POGLAVJE: Mednarodno sindikalno gibanje

Delavci  so  se  pričeli  združevati  v  organizacije  že  pred  razmahom  industrializacije.  To  so  bile

najpogosteje  organizacije  kvalificiranih  obrtnikov,  ki  so  se  borile  proti  ekonomskim  silam.  Šele

kasneje so se začeli delavci združevati, da bi izboljšali svoj ekonomsko-socialni položaj in pogoje dela.

Prve delavske organizacije so bile nezakonite, saj so bile pravne, politične in družbene sile do njih

skrajno  sovražne,  ker  naj  bi  ovirale  zakone  svobodne  konkurence  in  ogrožale  zasebno  lastnino.

Delovanje  sindikatov  se  je  z  razraščanjem  industrijskega  tržišča  okrepilo  šele  v  drugi  polovici

devetnajstega stoletja.  

Če  pogledamo  razvoj  sindikatov  od  19.  stoletja  naprej,  zasledimo  tri  obdobja.  Prvo  obdobje

prepovedi sindikalnega delovanja je temeljilo na individualistični koncepciji, ki je pomenila absolutno

svobodo posameznika in moč države. Suverenost je prenesena od naroda na državo, brez obstoja

vmesnih  oblik  združevanja.  Drugo  obdobje  pravne  tolerance  sindikatov  je  bila  pomembna

prelomnica. Prepoved združevanja je bila odpravljena v Angliji leta 1824, v Franciji 1848, v Nemčiji

1869 in v Italiji  1891. Zadnje obdobje v zgodovinskem razvoju sindikalnega gibanja pa je obdobje

svobodnega  delovanja  sindikatov.  V  tem obdobju  se  vzpostavi  tudi  zakonsko  urejanje  delovanja

sindikatov. Socialna pravičnost pa se je poleg državnih norm pričela zagotavljati tudi z med delavci in

delodajalci skupno opredeljenimi določili.1 

MEDNARODNA KRONOLOGIJA DELAVSKEGA GIBANJA

LETO DOGODEK
1800-1899

1816 V Vzhodni Angliji izbruhnejo nemiri zaradi hrane. Delavci so zahtevali minimalno 
plačo in določitev maksimalnih cen hrane.

1835 V zvezni državi Filadelfija (ZDA) izbruhne stavka mizarjev, kiparjev in delavcev v 
kamnolomih, ki je bila del "Deset urnega gibanja". Izdelali so letak "Bostonska 
okrožnica", ki je povzročila širše stavkovno gibanje, ki je zahtevalo krajši delovni 
čas in višje plače. 

1842 V ZDA je vrhovno sodišče v Massachusettsu odločilo v sodbi Commonwealth v. 
Hunt, da so sindikati legalne organizacije in imajo pravico do organiziranja in 
stavke. Pred to odločitvijo so sindikati, ki so želeli organizirati organizirali delavce 
v tovarnah lahko bili obtoženi zarote. 

1847 Na Škotskem je bil ustanovljen najstarejši sindikat učiteljev na svetu - Educational 
Institute of Scotland.

1847 V ZDA postane zvezna država New Hampshire prva, ki uzakoni deseturni delavnik. 

1848 V ZDA v zvezni državi Philadelphia sprejmejo zakon o delu otrok, ki uzakoni 12 let 

1 Novak Mitja, Rudi Kyovsky in Ilja Jurančič. 1992. Sindikalno pravo. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
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kot minimalno starost otrok da lahko delajo, vendar samo v komercialnih poklicih.

1856 V Avstraliji so delavci v kamnolomih in gradbinci v Melbournu dosegli osemurni 
delavnik. Bili so prvi delavci na svetu, ki so dosegli osemurni delavnik brez 
zmanjšane plače. 

1864 V Evropi je ustanovljena prva internacionala - International Workingmen's 
Association.

1866 V ZDA je bila ustanovljena prva sindikalna zveza  - National Labor Union 

1868 V Nemčiji je ustanovljena zveza sindikatov - Allgemeiner Deutscher  
Gewerkschaftsbund (ADGB) in je predstavljala 142.000 delavcev. 

1868 V ZDA je bil sprejet zvezni zakon o osemurnem delavniku, ki pa je veljal samo za 
uslužbence zvezne vlade. 

1870 V ZDA je bila podpisana prva pisna pogodba med rudarji in upravljalci rudnikov. 

1877 Izbruhne veliko stavkovno gibanje v ZDA, ki so ga začeli delavci na Ameriških 
železnicah. Na koncu je bilo veliko delavcev mrtvih in ranjenih. 

1881 V ZDA in Kanadi je ustanovljena zveza sindikatov  - Federation of Organized 
Trades and Labor Unions (FOTLU), ki je predhodnica Ameriške delavske zveze 
(American federation of Labor - AFL)

5. september 
1882

V ZDA, v New Yorku je 30.000 delavcev korakalo na prvi paradi za dan dela (Labor 
Day)

1884 V ZDA je zveza sindikatov, predhodnica AFL, sprejela resolucijo, ki govori, da: 
"osem ur bo zakonita dolžina delovnega dne od 1. maja 1886"

1. maj 1886 V ZDA je po vsej državi več kot pol milijona delavcev protestiralo na ulicah in 
zahtevalo sprejetje oseurnega delovnega dne. 4. maja v Chicagu (Illinois), se je na 
začetku miren spremenil v nasilni protest, ker je nekdo v policijski odred vrgel 
dinamit, posledica pa je bila nekaj mrtvih in veliko ranjenih. Ta dogodek je znan 
kot Haymarket Riot. Ti nemiri so postavili temelj za mednarodni dan delavcev ali 
tudi ponekod znan kot May Day. 

1886 V ZDA je ustanovljena sindikalna centrala AFL, katere prvi predsednik je bil 
Samuel Gompers (umrl 1924).

1889 V Evropi je ustanovljena druga internacionala. 1. maj je razglašen kot mednarodni 
dan delavcev. 

1894 V Združenem Kraljestvu izide zelo vplivna knjiga z naslovom Zgodovina 
sindikalizma. Napisala sta jo Sidney in Beatrice Webb. Beatrice Webb je bila tista, 
ki si je izmislila izraz "kolektivno dogovarjanje" in je bila soustanoviteljica elitne 
londonske fakultete - London School of Economics and Political Science. Bila je 
tudi avtorice krajšega poročila, ki je opisal idejo o socialni državi, ki bi »zavarovala 
nacionalni minimum civiliziranega življenja ... odprt za vse enako, obeh spolov in 
vseh razredov, s katero mislimo na  zadostno prehrano in usposabljanja za mlade, 
dohodek, ki zagotavlja preživetje za dela zmožne, zdravljenje za bolne, in 
skromno, vendar varno preživetje, za neznožne dela in ostarele. "

1895 V Franciji ustanovijo Konfederacijo dela (Confederation Generale du Travail - 
CGT), ki je najstarejša še vedno delujoča sindikalna centrala.  

1900-1999
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1903 V ZDA je sindikalna aktivistka Mary Harris "Mother" Jones organizirala pohod 
otrok delavcev v protest za 55-urni delovni teden od Philadelphije do doma 
takratnega predsednika Theodorja Roosevelta v New Yorku. Leta 1902 je bila 
imenovana za"najbolj nevarno žensko v Ameriki" zaradi njenega uspeha v 
organiziranju rudarjev in njihovih družinam proti lastnikom rudnikov. 

1913 V ZDA je vzpostavljeno Ministrstvo za delo (U.S. Department of Labor)

1914 Tovarna avtomobilov Ford je dvognila osnovne plače z 2.40 $ za deveturni delovni
dan na 5 $ za osemurni delovni dan. 

1914 V ZDA se je zgodil "Ludlow Massacre". Med stavko rudarjev v Colorado's Ludlow 
Mine Field, so varnostniki, najeti od Johna D. Rockefellerja ml. in ostali upravniki 
rudnikov združeni z državno policijo, napadli sindikalni tabor 1.200 stavkajočih 
delavcev z brzostrelkami in ga požgali. Umrlo okoli 20 ljudi med njimi dve ženski in
enajst otrok. Zgodovinar Howard Zinn je opisal Ludlow Massacre kot "zaključno 
dejanje morda najbolj nasilnega boja med korporacijskimi močmi in delavci v 
ameriški zgodovini". Kongres se je odzval na javni poziv in zahteval preiskavo. Leta
1915 objavljeno poročilo je močno vplivalo pri spodbujanju spremeb delovne 
zakonodaje glede dela otrok in osem-urnega delovnika.

1915 V Salt Lake Cityju, ZDA, je bil po krivem aretiran in kasneje obsojen na smrt 
sindikalni aktivist, organizator in pisec pesmi z delavsko vsebino, Joe Hill. Njegove 
najbolj znane pesmi so: "The Preacher and the Slave", "The Tramp", "There is 
Power in a Union", "The Rebel Girl", and "Casey Jones—the Union Scab.

1916 V ZDA je Vrhovno sodišče odobrilo Akt o osemurnem delavniku (Eight-hour Act). 

1919 V Evropi je ustanovljena mednarodna sindikalna zveza (International federation of
Trade Unions - IFTU)

1919 Z Versajsko pogodbo je bil oblikovana Mednarodna organizacija dela 
(International Labour Organization)

1920 Ustanovljena je bila IFCTU, kasneje pa še Svetovna konfederacija dela (World 
Confederation of Labour)

1926 V ZDA je bil sprejet Railway Labor act, ki je od delodajalcev zahteval, da se morajo 
vključiti v kolektivna pogajanja in ne smejo diskriminirati zaposlene, če se ti 
včlanijo v sindikat. 

1935 V ZDA je bil sprejet nacionalni zakon o delovnih razmerjih (znan tudi kot Wagner 
Act). Uzakonil je pravico vseh delavcev do organiziranja in pravico do volitev 
predstavnikov v procesih kolektivnega dogovarjanja. 

1935 V ZDA je bila ustanovljena druga velika sindikalna centrala Committee for 
Industrial Organizations (CIO).

1935 Mednarodna organizacija dela sprejme konvencijo št. 47 o 40-urnem delovnem 
tednu.

1938 V ZDA je bil sprejet zakon, ki je prepovedal delo otrok in vzpostavil 40- urni 
delovni teden. 

1950 V veljavo je stopila mednarodna konvencija št. 87 (Svoboda organiziranja)

1951 V veljavo je stopila mednarodna konvencija št. 98 (Pravica do kolektivnega 
pogajanja)

1955 V ZDA sta se združili dve največji sindikalni centrali AFL in CIO v AFL-CIO.
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1963 V ZDA so sprejeli zakon o enakosti plačila (Equal Pay Act)

1968 V Franciji je iz študentskih protestov izbruhnila velika splošna nacionalna stavka. 

1980 Na Poljskem je bil ustanovljen sindikat Solidarnošč.

1989 Na Poljskem so na demokratičnih volitvah izvolili predsednika, voditelja 
Solidarnošči, Lech Walesa.

2000-2009

2006 Združili sta se dve mednarodni sindikalni konfederaciji, WCF in ICFTU ter osem 
ostalih. Združili so se v mednarodno konfederacijo sindikatov - ITUC.

V  petdesetih  letih  20.  stoletja  je  bilo  v  ZDA  36%  delovne  sile  sindikalizirane,  kar  je  bil  višek

organiziranosti  delavstva  v  ZDA.  Do  leta  1989  je  to  število  padlo  na  16%.  V  tem  času  je

sindikaliziranost  na  Švedskem  in  Danskem  bila  95%,  na  Finskem  85%,  okoli  60%  organiziranega

delavstva je bilo na Norveškem, v Avstriji, Avstraliji, Irskem in v Združenem Kraljestvu. Zadnja leta je

sindikaliziranost v ZDA okoli 12,4 %, v Evropski uniji pa je povprečje okoli 26%. 

Razvoj mednarodnih sindikalnih organizacij

Sindikati,  kot  primarno  nacionalne  organizacije,  pa  so  se  že  konec  devetnajstega  stoletja  začeli

povezovati  tudi  na  mednarodni  ravni,  kjer  so  nekatere  interese  in  odgovornosti  prenesli  na

mednarodne  sindikalne  organizacije.  Tako  so  v  začetku  dvajsetega  stoletja  nastale  sindikalne

organizacije, ki jih lahko razdelimo na dve organizacijski obliki. Mednarodni sekretariati združujejo

nacionalne sindikate v določenih panogah, poklicih ali industrijah, iz različnih držav. Druga oblika, t. i.

mednarodnih  sindikalnih  organizacij,  združuje  centralne  nacionalne  federacije  ali  nacionalne

sindikalne centrale, prav tako iz različnih držav.

Prva takšna organizacija je bila Mednarodna federacija sindikatov (International Federation of Trade

Unions – IFTU), ustanovljena leta 1913, v katero so bile vključene pretežno sindikalne zveze iz Evrope

in tudi Ameriška federacija dela (American Federation of Labor – AFL). Organizacija se je leta 1945

preoblikovala v  novo organizacijo  z  imenom Svetovna federacija  sindikatov (World Federation of

Trade Unions – WFTU), katera deluje še danes ter združuje okoli 70 milijonov delavcev iz 95 držav.

Leta 1949 so nekatere članice zahodnih držav, zaradi političnih in ideoloških predstav o delovanju in

namenu sindikatov,  izstopile  iz  federacije  sindikatov  ter  ustanovile  novo mednarodno sindikalno

organizacijo, ki se je poimenovala v Mednarodno konfederacijo svobodnih sindikatov (International

Confederation of  Free  Trade Unions  –  ICFTU.  Leta 1981 se  ji  je  pridružila  še  ameriška sindikalna

centrala  AFL-CIO,  leta  1956  je  nastala  z  združitvijo  Ameriške  federacije  dela  in  Kongresom
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industrijskih  organizacij  (Congress  of  Industrial  organizations  –  CIO).  Leta  1920  so  ustanovili

Mednarodno federacijo krščanskih sindikatov (International Federation of Christian Trade Unions –

CISC),  ki se je leta 1968 preoblikovala v bolj sekularno organizacijo in spremenila ime v Svetovno

konfederacijo dela (World Confederation of Labor – WCL). Svetovna konfederacija dela se je leta 2006

združila z Mednarodno federacijo svobodnih sindikatov v novi organizaciji, ki se imenuje Mednarodna

konfederacija sindikatov2 (International Trade Unions Confederation – ITUC) in predstavlja največjo

mednarodno  sindikalno  organizacijo,  ki  združuje  175  milijonov  delavcev  iz  155  držav  in  311

nacionalnih sindikalnih central (Windmuller in Pursey 2004, 56–57). 

Omeniti moramo še regionalne sindikalne organizacije in posebna sindikalna telesa, kot je Evropska

konfederacija  sindikatov  (European  Trade  Union  Confederation  –  ETUC),  Organizacija  afriške

sindikalne  enotnosti  (Organization  of  African  Trade  Union  Unity  –  OATUU),  Sindikalni  svetovalni

odbor v organizaciji  za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Trade Union Advisory Committee to the

Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development  –  TUAC-OECD)  in  Svet  nordijskih

sindikatov (Council of Nordic Trade Unions – NFS) (Windmuller in Pursey 2004, 67).  

Izpostavimo  še  mednarodne  sekretariate,  ki  so  sestavljeni  iz  posameznih  nacionalnih  sindikatov,

združenih  glede  na  večje  industrijske  panoge,  njihov  primarni  interes  pa  je  usmerjen  prej  v

ekonomsko  in  industrijsko  vsebino  kakor  v  politično.  V  začetku  dvajsetega  stoletja  je  bilo

ustanovljenih  33 takšnih sekretariatov,  pretežno obrtniških  poklicev in  panog,  ki  pa so jih  kmalu

zamenjale industrijske skupine sindikatov. V Evropi se je ta proces zgodil okoli leta 1900, v Združenih

državah Amerike okoli leta 1930. Šele leta 2002 se je 10 sekretariatov, kolikor jih je ostalo, danes jih

je  že  13,  preimenovalo  v  Globalne  sindikalne  federacije  (Global  Union  Federations  –  GUFs).

Sprememba imena je povezana tudi s spremenjenim načinom dela v dobi globalizacije, v kateri so se

te  organizacije  usmerile  pretežno  v  zagotavljanje  minimalnih  družbenih  standardov  znotraj

multinacionalnih  korporacij,  na  podlagi  katerih  si  želijo  za  sebe  zagotoviti  pogajalski  status

sindikalnega telesa.

Razlike med sindikati in nevladnimi organizacijami3

Najprej  naj opozorimo na razliko med nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji.  Nevladne

organizacije  običajno  delujejo  na  tistih  področjih,  ki  jih  vladne  ali  profitne  organizacije  ne  znajo

oziroma ne zmorejo dovolj  kakovostno urediti  s  svojimi storitvami. Evropska komisija  opredeljuje

2 ITUC že od leta 1997 objavlja poročila o razmerah in spoštovanju temeljnih delovnopravnih standardov v
državah članicah Svetovne trgovinske organizacije. Poročilo vsako leto predložijo Generalnemu svetu (Bakvis in
McCoy 2008).
3 Pavle Vrhovec, 28. 5. 2008, ZSSS, Ljubljana
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nevladne organizacije kot neprofitno usmerjene organizacije, ki ne delujejo v korist svojih članic in

članov,  pač  pa  širše,  v  splošno  dobro  posameznih  skupin  ljudi  ali  celotne  družbe.  S  svojimi

dejavnostmi pokrivajo širok spekter interesov, od popolnoma prostovoljskih skupin, katerih interes je

zadovoljevanje potreb po druženju, do visoko profesionalnih organizacij, ki nudijo strokovno pomoč

vladi pri pripravljanju zakonodaje.   

Kar se tiče socialnih partnerjev (delodajalska združenja in sindikati), so slednji opredeljeni s kriteriji

Evropske  komisije,  kar  seveda  ni  primer  nevladnih  organizacij.  Zaradi  pomembnosti  socialnega

dialoga  je  potrebno,  da  imajo  organizacije,  ki  zastopajo  interese  delavcev  in  delodajalcev  tudi

ustrezne certifikate. Za izpolnjevanje postopkov, določenih v členih 137 do 139 Pogodbe, morajo biti

organizacije socialnih partnerjev več sektorske, ali se nanašati na specifične kategorije ali sektorje,

sestavljati jih morajo organizacije, ki so priznane kot članice struktur socialnih partnerjev iz držav EU,

sposobne morajo izvajati  pogajanja ter sklepati sporazume in imeti morajo primerno strukturo za

zagotavljanje njihove učinkovite udeležbe v procesu pogajanj.       

Evropsko  razumevanje  civilnega  dialoga  je  odnos  oziroma  dialog  med  nevladnimi  organizacijami

(dostikrat  se  uporablja  tudi  posplošen  izraz  »civilno  družbo«)  ter  vlado  oziroma  ustreznimi

ministrstvi. Sodelovanje nevladnih organizacij v procesih odločanja še vedno ni uzakonjeno. Civilni

dialog v nasprotju s socialnim dialogom na evropski ravni še vedno ni formaliziran. Edini dokument, ki

v  bistvu govori  o civilnem dialogu je Bela knjiga Evropske komisije  z  naslovom »White Paper on

European Governance« (25.  julij  2001).  Dokument poudarja pomen večjega sodelovanja s  civilno

družbo  ter  si  prizadeva  za  bolj  sistematičen  dialog,  za  oblikovanje  minimalnih  standardov

posvetovanja z javnostjo in za partnerske sporazume z nevladnimi organizacijami. 

Povsem  drugačen,  kot  civilni,  pa  je  socialni  dialog,  ki  je  dialog  med  socialnimi  partnerji,  torej

organizacijami, ki zastopajo interese delavcev in delodajalcev. Socialni dialog je priznan kot temeljni

element  Evropskega  socialnega  modela  in  ima  ključno  vlogo  pri  bolj  kakovostnem  upravljanju

(Governance)  Evropske  unije.  Pravna  osnova  za  socialni  dialog  je  v  138.  in  139.  členu  Pogodbe

Evropske skupnosti, ki  Evropsko komisijo obvezuje k spodbujanju posvetovanj socialnih partnerjev in

k lajšanju njihovega dialoga, obema stranema zagotavlja uravnoteženo podporo ter govorita tudi o

možnosti  kolektivnega  dogovarjanja  in  sklepanja  sporazumov,  ki  se  na  željo  obeh  strani  lahko

prekvalificirajo v direktive Evropske unije.  
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2. POGLAVJE: Slovensko sindikalno gibanje

SLOVENSKA KRONOLOGIJA DELAVSKEGA GIBANJA

DATUM DOGODEK
24. 11. 1867 Sestali so se ljubljanski grafični delavci in ustanovili izobraževalno društvo.

2. 8. 1869 V Mariboru so delavci ustanovili izobraževalno društvo.

7. 4. 1870

Sindikalizem se je na slovenskem ozemlju razvil že dokaj zgodaj, in sicer pod
takratno skupno Avstro-Ogrsko monarhijo. Na Dunaju je leta 1870 prav poslanec

slovenskega rodu, Vinko Klun, parlamentu predlagal prvi zakon o koalicijski
svobodi oz. svobodi združevanja. Tako je bila sindikalna svoboda 7. 4. 1870

priznana z državnim zakonom.

1885
Taafarjev režim je ob podpori nemške liberalne buržuazije  - ob večletnem

preganjanju socialistov - uvedel tako imenovane protisocialistične zakone, ki so
za nekaj let preprečili razmah oziroma širšo obnovo delavskega gibanja.

1886 V Lešah pri prevaljah so se uprli rudarji ter dosegli osemurni delavnih in zvišanje
mezd.

April 1889 Stavkali so delavci v tržasški ladjedelnici, kar je pomenilo uvod v daljši val
stavkovnega gibanja po vsej Sloveniji.

22. 7. 1889

V trboveljskem revirju se je začela prva velika stavka rudarjev. Trajala je do 14.
avgusta. Zadušila jo je žandarmerija s pomočjo vojske. Stavkajoči so zahtevali
višje plače in skrajšanje delovnika iz 12 na 8 ur ter imeli še več manjših zahtev.

Po tej veliki stavki so v Trbovljah,  pa tudi drugod v revirjih ustanovili podružnice
delavsko izobraževalnega društva za Štajersko s sedežem v gradcu. Že ob koncu

prvega leta je štela trboveljska podružnica 1.621 članov.

7. 11. 1889 V Ljubljani je bil natisnjen prvi slovenski delavski list na Slovenskem Novi čas,
vendar so ga oblasti še pred izidom zaplenile. 

Maj 1890

Prvo praznovanje prvega maja v Ljubljani na Rožniku in v kavarni Evropa.
Udeležilo se ga je od 500 do 1.000 delavk in delavcev. Praznovanja so bila tudi v

zagorju, Mariboru, Trstu, Celovcu, Beljaku in Borovljah. Na shodih še pred
praznovanji so se posebej pokazale zahteve po splošni in enaki volilni pravici ter

po osemurnem delavniku.
1900 V papirnici v Vevčah so ustanovili strokovno društvo. Tega leta so tudi stavkali. 

1901 Od 13. do 15. februarja je trajala stavka slovenskih in italijanskih delavcev v
Trstu. V spopadu s policijo in vojaštvom je bilo 14 mrtvih in 65 ranjenih.

9. 9. 1909 V Ljubljani je bila ustanovljena Splošna delavska zveza Vzajemnost.

23. 4. 1919

Takoj po ustanovnem kongresu Socialistične delavske stranke Jugoslavije
(komunistov) je bil v Beogradu kongres sindikalnega zedinjenja. Na njem je bilo
izvoljeno Centralno radnićko sindikalno vijeće Jugoslavije (CRSVJ), ki je zajemalo

vse sindikalne organizacije v državi razen teh okrog Strokovne komisije v
Sloveniji. 

8. - 9. 7. 1919

V ljubljani je bil kongres slovenskih socialdemokratskih sindikalnih organizacij, ki
se ga je udeležilo 87 delegatov, ki so zastopali 19.000 članov. Ustanovili so

Strokovno komisijo, centralni sindikalni organ za Slovenijo. Kongres je sklenil, naj
Strokovna komisija pripravi vse za združitev slovenskih strokovnih organizacij z

drugimi strokovnimi organizacijami v Jugoslaviji.

27. 3. 1919 Začel je veljati osemurni delavnik za delavce v kovinarski stroki, ki je bil pozneje
uveljavljen tudi v drugih strokah. 

15. 4. 1920 V Sloveniji se je začela železničarska stavka kot del splošne stavke železničarjev
Jugoslavije. Ustavljen je bil vse promoet, stavkovne straže so zasedle železniške
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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 tridenvno
solidarnostno stavko. 

24. 4. 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. 

11. 8. 1920 Delavska zadruga Železničarski dom je odkupila hišo na Turjaškem trgu št. 2.
tako je delavstvo v Ljubljani dobilo svoj delavski dom.

27. 6. 1921 Izšla je uredba o zavarovanju delavcev zoper bolezni in nezgode.

28. 2. 1921 Fašisti so napadli delavski dom v trstu, kjer je bil sedež komunistične stranke in
Delavske zbornice za Julijsko krajino in ga zažgali. 

28. 2. 1922 Izšel je zakon o zaščiti delavcev. 

25. 3. 1922 V Ljubljani je bil kongres Strokovne komisije, ki se je preimenovala v pokrajinski
odbor Glavne delavske zveze Jugoslavije. 

29. 3. 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.

22. - 27. 8. 1922 V podjetjih TPD je bila splošna stavka 12.000 rudarjev, ki se je končala z delnim
uspehom. mezde so zvišali za 20%. 

20. 7. 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. 

1. 3. 1929
V Ljubljani je bil ustanovni občni zbor delavske založbe Cankarjeva družba. V

odbor sta bila izvoljena tudi komunista Lovro Kuhar - Prežihov Voranc in Bratko
Kreft. 

17. 4. 1929 Ministrstvo za notranje zadeve je s posebnim odlokom prepovedalo
praznovanje 1. maja. 

21. 10. 1929 V revirjih TPD je zaradi mezdnega gibanja zaradi slabih ekonomskih razmer, bila
sklenjena kolektivna pogodba. 

8. 11. 1932

V Ljubljani so delavci na shodu zahtevali mednarodno konvencijo o osemurnem
delavniku in prepoved nočnega dela v pekarnah; izrekli so se za pridružitev k

akciji francoskega delavstva, pa tudi delavstva v Nemčiji in Italiji, ki se bori za 40-
urni delovni teden. 

3. - 10. 6. 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. 

20. 8. 1936
Mladinska sekcija sindikatov v hrastniški steklarni je organizirala stavko mladih

delavcev zaradi izkoriščanja mlade delovne sile. Izvolili so stavkovni odbor in
imeli tovarno dva dni zasedeno. 

20. 8. 1936 Začeli so stavkati delavci v tekstilni tovarni Jugočeška v Kranju. Sledili so jim
delavci v Jugobruni, Intexu in Sirčevi tovarni. Delavci so zasedli tovarne.

Naslednji dan so se stavki pridružili delavci tovarne Prah, Božič in Tekstilindus v
Kranju ter delavci v tovarni Brumen&Thalerv Škofji Loki,  24. avgusta še delavci v

tovarni Eifler v Ljubljani in v tovarnah Beer&Hribernik v tacnu in Štorah pri
gameljnah, 25. avgusta pa še 1.160 delavcev v tržiški predilnici. 1. septembra so
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se iz solidarnosti pridružili splošni tekstilni stavki delavci iz osmih mariborskih
tekstilnih tovarn in tekstilci iz tovarne Cosmos iz Št. Pavla pri Preboldu. s tem je

splošna tekstilna stavka dosegla vrhunec in zajela skupaj 8.500 delavcev. 

Maj 1941
Konec maja in prve dni junija je bil izvoljen na konferenci DE glavni odbor DE.
Dva njegova člana sta ustreljena že v letu 1941, franca Hočevarja so ustrelili

Nemci v Celju in Martina Koresa 27. decembra v Mariboru. 

1. 6. 1941
Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo so se Delavski enotnosti priključili tudi

predstavniki socialistov kot politične struje. S tem je bila DE Slovenije
vzpostavljena. 

7. 11. 1942

Konferenca Delavske enostnosti v Ljubljani pri Žnidaršičevih v Ipavčevi ulici 6.
Vodil jo je Boris Kidrič, ki je zastopal KPS, svobodne strokovne organizacije je
zastopal France Svetek, krščanske socialiste pa Tone Toman in Stane Kovač.

Teze, napisane v Kočevskem rogu, ki jih je sprejela z malenkostnimi popravki, in
resolucija poudarjajo, da je slovensko delavstvo, ki ga predstavlja KPS, skupina

krščanskih socialistov in predstavniki strokovnih organizacij, zavzelo vodilno
vlogo v narodnoosvobodilnem boju, postalo borbeno jedro Osvobodilne fronte,
slovenske partizanske vojske, ki je združilo okrog sebe najširše narodne plasti in
ne bo dopustilo nikomur, da bi spodkopal enotnost in vodilno vlogo delavskega

razreda v Osvobodilni fronti. 
Konferenca se je konstituirala v odbor Delavske enotnosti Slovenije,

imenovala člane predsedstva glavnega odbora Delavske enotnosti (Franc
Leskošek, Tone Fajfar, France Svetek) in sklenila izdajati časopis Delavsko

enotnost.

4. 12. 1942

Izšla je prva številka ciklostilirane Delavske enotnosti v Ljubljani z datumom 15.
11., ki je priobčila teze, resolucijo in uvodni članek Edvarda Kardelja Enotnost

slovenskega ljudstva, ki govori o vlogi delavskega razreda v
narodnoosvobodilnem boju, o namenu in pomenu delavske enotnosti in

prihodnjih političnih nalogah delavskega razreda. 
V začetku decembra je izšla tiskana prva številka Delavske enotnosti z datumom

20. 11. 1942. Natisnili so jo v ilegalni partijski tiskarni Podmornica v Kozarjah. 

1. 5. 1944 Izšel je letak Slovenskemu delavstvu za prvi maj!, ki ga je izdal glavni odbor
Delavske enotnosti. 

25. 7. 1944
Izšel je letak Delavci, odprite očo!(8.000 izvodov), ki poziva vse slovenske

delavce, naj prenehajo s svojim delom za okupatorja in vstopijo v
narodnoosvobodilno vojsko. 

23. 9. 1944 Na seji razširjenega IO OF so sprejeli sklepe: 1) napraviti načrt glede sindikatov;
2) pričeti z rednim izdajanjem lista Delavska enotnost. 

21. 5. 1945 V Ljubljani je izšla prva povojna štvilka Delavske enotnosti, označene z letom I,
št. 1 Urednica Boža Bašin. 

24. - 27. 10. 1948

V Beogradu je bil 1. konges Enotnih sindikatov Jugoslavije. Na kongresu so
spremenili naziv iz ES Jugoslavije v Zvezo sindikatov Jugoslavije. Sprejeta je bila
resolucija o neposrednih nalogah ZS Jugoslavije. Za predsednika je bil izvoljen

Djuro Salaj. 

27. -29. 5. 1949
V Ljubljani je bil 2. kongres Zveze sindikatov za Slovenijo. 612 delegatov je

predstavljalo 230.625 članov. Za predsednika Glavnega odbora je bil izvoljen
Janko Rudolf. 

4. 8. 1951 Delavski svet podjetja Tesar je prvi v Sloveniji izvolil upravni odbor in prevzel
upravljanje podjetja v svoje roke.

6. - 8. 10. 1951
V Zagrebu je bil 2. kongres ZS Jugoslavije. zveza sidnikatov je takrat imela

približno 1,700.000 članov in 15.800 sindikalnih podružnic. Za predsednika
Censtralnega sveta je bil ponovno izvoljen Djuro Salaj. Umrl je 20. 5. 1958.
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24. - 26. 5. 1953 V Ljubljani je bil 3. kongres Zveze sindikatov za Slovenijo. Za predsednika je bil
ponovno izvoljen Janko Rudolf. 

29. 1. 1958 Za novega predsednika Zveze sindikatov za Slovenijo je bil izvoljen Stane Kavčič.
Junij 1963 Za novega predsednika ZSJ za Slovenijo je izvoljen Franc Popit. 

20. 4. 1964 Na 5. kongresu ZS Jugoslavije v Beogradu je bil izvoljen za predsednika Svetozar
Vukmanović-Tempo

8. 4. 1965 V veljavo je stopil temeljni zakon o delovnih razmerjih.
11. 11. 1966 Za novega predsednika ZSS je bil izvoljen Ivo Janžekovič.

20. 11. 1967 Delavska enotnost je praznovala 25-letnico izhajanja. List je bil odlikovan z
redom zasluge za narod z zlato zvezdo. 

Vir: Oris kronologije delavskega gibanja na slovenskem 1867 – 1968. Inštitut za zgodovino delavskega
gibanja, Ljubljana 1969.

Mezdna in stavkovna gibanja   4

Najodločnejše oblike delavskega gibanja so bili mezdna gibanja in stavke. Mezdno gibanje je vsaka

oblika boja za zvišanje, urejanje ali kakršnokoli izboljšanje delavskih zaslužkov, ki so jih takrat (19.

stoletje) imenovali  mezde. Tovrstno gibanje se je najprej začeto med obrtniškimi pomočniki,  šele

pozneje pa tudi med tovarniškimi delavci. Najpogostejši  povod za mezdno gibanje so bile mezde,

drugi  razlogi  so  bili  trajanje  delovnega  časa,  odpust  delavcev  ali  delavskih  zastopnikov  ter

nezadovoljstvo  z  delovnim  redom.  Najmnožičnejše  so  bile  stavke  v  Trstu;  zelo  odmevna  je  bila

tridnevna splošna stavka leta 1902, ki so jo nasilno zadušili, pri tem pa je bilo ubitih in ranjenih več

stavkajočih. Po uspešno končanih mezdnih gibanjih in stavkah so sindikati in podjetniki po navadi

sklepali  mezdne  sporazume  za  vse  zaposlene  delavce  v  posameznem  obratu;  iz  teh  so  pozneje

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.

Delavske strokovne organizacije 
Stavke in mezdna gibanja so vodile delavske strokovne organizacije, ki  so se razvile v okviru treh

sindikalnih  central  različnih  političnih  usmeritev.  Najmočnejše  in  najstarejše  je  bilo  socialistično

delavsko  gibanje,  nekoliko  pozneje  je  nastalo  krščanskosocialno  gibanje,  ki  je  bilo  tudi  nekoliko

šibkejše,  narodnosocialne delavske organizacije  pa  so bile  manj  številčne in  tudi  uveljavile  so se

pozneje, predvsem v Trstu in na Primorskem. 

V  razmerah  gospodarskega  liberalizma so  bila  mezdna  razmerja  brez  delavske  zaščite  in  varstva

pravic. Obrtni red iz leta 1859 ni vseboval nikakršnih določb o varstvu in zaščiti pomožnih delavcev.

4 Fischer, Jasna, Neven Borak, Zdenko Čepič, France Kresal (2005) Slovenska novejša zgodovina: Od programa
Zedinjena  Slovenija  do  mednarodnega  priznanja  Republike  Slovenije  1848  –  1992;  1.  Inštitut  za  novejšo
zgodovino, Mladinska knjiga, Ljubljana
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Šele novele iz let 1883, 1885, 1895 in 1902 so vsebovale določbe o varstvu in zaščiti delavca. Odnos

države  in  družbe  do  mezdnih  razmerij  se  je  spreminjal.  V  prvem  obdobju  država  ni  posegala  v

urejanje  mezdnih  razmerij  z  delavsko  zakonodajo.  Družba  je  posledice  prevelikega  izkoriščanja

skušala  omiliti  z  dobrodelnostjo  in  kolektivno  samopomočjo,  ustanavljali  so  delavska  bolniška  in

podporna društva. To obdobje je trajalo do osemdesetih let 19. stoletja. 

Nastanek Jugoslavije  je  zavrl napredek mezdnih odnosov v modernejše oblike delovnih razmerij.

Nova okvirna delavska zakonodaja, ki je bila sprejeta v letih 1921 in 1922, je v vsej držav predvsem

poenotila delavsko zaščito, delavcem pa ni zagotavljala večjih in novih pravic iz delovnega razmerja.

Najpomembnejše  pridobitve  razvoja  delovnih  razmerij  v  obdobju  med  obema  vojnama  so  bile:

uvedba 8-urnega delavnika, uvedba delavskih zaupnikov, podpiranje brezposelnih in posredovanje

dela, ustanovitev delavske zbornice kot interesne predstavnice delavcev in nameščencev ter do leta

1929 tudi stanovanjska zaščita, nato pa leta 1937 še začetek izvajanja pokojninskega zavarovanja za

vse delavce, ureditev določanja minimalnih mezd ter poravnavanje in razsodništvo v mezdnih sporih. 

Delavski zaupniki in delavske zbornice so bile obvezne delavske ustanove za zastopanje stanovskih

interesov delavcev in nameščencev, ki so jih volili vsi zaposleni. Delavska zbornica za Slovenijo je bila

na podlagi uredbe ustanovljena 21. maja 1921 v Ljubljani ter je leta 1927 na Miklošičevi cesti zgradila

veliko  poslovno  stavbo,  v  kateri  je  imela  svoj  sedež,  kakor  tudi  ostale  delavske  ustanove.  Člani

delavske zbornice so bili vsi zaposleni delavci in nameščenci, stari več kot 18 let. Delavska zbornica je

tudi vodila register delavskih strokovnih organizacij. Tako so bile vse sindikalne organizacije, ki so

delovale  v  Sloveniji,  registrirane  pri  Delavski  zbornici  v  Ljubljani.  Vpisane  so  bile  tri  sindikalne

centrale, ki so tudi ustrezale trem vodilnim političnim usmeritvam: socialistična Strokovna komisija,

krščanskosocialistična  Jugoslovanska  strokovna  zveza  in  narodnosocialistična  Narodna  strokovna

zveza.

Organizacije Delavske enotnosti med NOB5

Konec leta 1940 sta Komunistična partija Jugoslavije (KPJ) in Centralni komite Komunistične partije

Slovenije (CK KPS) pozvala delavski razred, naj si za delovanje svojega boja osnuje odbore delavske

enotnosti  po  tovarnah  in  obratih.  CK  KPS  je  ustanovil  tudi  Komisijo  delavske  enotnosti,  pri

ustanavljanju  odborov  delavske  enotnosti  pa  so  sodelovali  tudi  aktivisti  krščanskosocialistične

Jugoslovanske strokovne zveze. 

5 Miroslav Stiplovšek, Zdravko Troha: Pregled razvoja in delovanja organizacij Delavske enotnosti med NOB,
Sindikalno gibanje na Slovenskem, založba Delavske enotnosti, 1986 
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Po okupaciji so odbori delavske enotnosti ponekod, zlasti v zasavskih revirjih ter v nekaterih podjetjih

na  Štajerskem  in  v  Ljubljani  tajno  nadaljevali  delo  po  navodilih  Osvobodilne  fronte  slovenskega

naroda  (OF).  Postali  so  odbori  OF  v  podjetjih,  njihova  naloga  pa  je  bila  izvajati  sabotažne,

propagandne  in  nabiralne  akcije,  mobilizirati  delavstvo  za  partizanske  enote  in  delavsko  zaščito,

varovati  interese  delavstva  pred  okupatorskimi  podjetniki  in  onemogočiti  delovanje  fašističnih

sindikatov.  Italijanske  oblasti   so  namreč  v  Ljubljanski  pokrajini   ustanovile  Pokrajinsko  delavsko

zvezo,  v  katero  se  je  vključila  klerofašistična  Zveza  združenih  delavcev  skupaj  z  nekaterimi

socialističnimi sindikalnimi voditelji. 

Odbori so uspešno mobilizirali delavstvo v partizanske enote, saj je bilo po podatkih, ki jih je zbral

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja leta 1941 med 2058 slovenskimi partizani 918 delavcev in

360  obrtniških  in  trgovskih  pomočnikov  ali  skupaj  skoraj  dve  tretjini.  Med  julijsko  vstajo  je  bil

odstotek delavcev v partizanskih četah še večji, saj je bilo do 5. avgusta na primer na Gorenjskem

med 356 partizani kar 200 delavcev in 87 obrtniških in trgovskih pomočnikov, na Štajerskem pa v tem

času med 198 partizani 105 delavcev in 30 obrtniških in trgovskih pomočnikov. Na tretjem mestu

med slovenskimi prvoborci so bili kmetje in to 207 ali dobra tretjina. Znano je tudi, da je do konca

leta 1941 odšlo v partizane kar 241 delavcev jeseniške železarne.       

7.  novembra  1942  je  bila  v  Ljubljani  prva  konferenca  Delavske  enotnosti.  Udeležili  so  se  je

predstavniki  KPS,  krščanskih  socialistov  ter  predstavnik  svobodnih  –  socialističnih  sindikatov.  Na

konferenci  so  sprejeli  teze  z  naslovom »Položaj,  vloga  in  naloge  delavskega  razreda  Slovenije  v

narodnoosvobodilnem  boju«.  Konferenca  se  je  konstituirala  v  Odbor  Delavske  enotnosti,  kot

predstavništva delavskega razreda, vključenega v celoti v Osvobodilno fronto. Sklenili so tudi izdajati

list Delavska enotnost. 

Na prelomu 1942/43 so se organizacije DE naglo širile po ljubljanskih tovarnah, do začetka jeseni

1943 pa je število odborov naraslo že na več kot 100. Po kapitulaciji Italije so tudi v redkih tovarnah

na osvobojenem ozemlju v Ljubljanski pokrajini ustanovili odbore DE.

Leta 1944 se  je  DE zelo  razmahnila  tudi  na  okupiranih  območjih  Gorenjske in  Štajerske.  Na prvi

konferenci  DE  za  Gorenjsko  sredi  maja  1944  na  Jelovici  so  ugotovili,  da  je  bilo  v  tovarnah  v

kamniškem okrožju organiziranih okoli 75% delavcev, v kranjskem okrožju 40% in jeseniškem 20%.

Odbor DE v jeseniški železarni je ob osvoboditvi maja 1945 prevzel podjetje v svoje upravljanje. Na

Štajerskem je bila DE najbolj razvita v zasavskih revirjih, kjer je poleti 1944 delovalo nad 70 odborov.
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Konec leta 1942 je CK KPS zadolžil pokrajinski komite KPS za Slovensko Primorje, naj snuje DE, vanjo

pa naj pritegne tudi italijansko delavstvo. Predstavniki KPS so o tem že naslednji mesec razpravljali s

funkcionarji KP Italije v Trstu in dosegli sporazum o enotnosti tržaškega delavstva v boju proti fašizmu

in o ustanavljanju slovensko-italijanskih delavskih odborov po tovarnah in na terenu. Takoj nato so

začeli skupaj ustanavljati odbore, ki so jih imenovali odbore bratstva – fratellanze, leta 1943 pa se je

zanje uveljavilo ime Delavska enotnost – Unita operaia (DE-UO).

Kapitulacija  Italije  je  bila  velika  prelomnica  v  organiziranju  DE –  UO,  saj  se  je  po njej  množično

vključevalo vanje tudi italijansko protifašistično delavstvo. DE-UO so v začetku poletja 1944 štele v

Trstu 7 rajonskih odborov, 72 tovarniških odborov in več kot 200 pododborov, v katerih je delovalo

okoli 2000 aktivistov obeh narodnosti. V prvih mesecih leta 1945 je bilo v DE-UO organiziranih nad

20.000 delavcev. Julija 1944 je DE-UO začela izdajati svoje glasilo z enakim imenom in v obeh jezikih,

ki je izhajal v 8000 do 10000 izvodih. V letih 1943 in 1944 je izšlo tudi nekaj številk primorske izdaje

Delavske enotnosti. 

Odbori  DE  so  v  NOB  opravili  pomembno  delo  pri  mobiliziranju  delavstva  v  narodnoosvobodilne

enote, pri pošiljanju materialne in finančne pomoči narodnoosvobodilnemu gibanju, pri sabotiranju

proizvodnje  za  okupatorjeve  potrebe  in  podobno.  Še  posebno  pomembno  vlogo  pa  so  tudi  v

neposrednem  oboroženem  boju  opravili  slovensko-italijanski  odbori  Delavske  enotnosti  –  Unita

operaia na Primorskem. Treba je tudi poudariti, da je bila Delavska enotnost 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 socializmu6

Socialistična revolucija v Jugoslaviji  je tudi  sindikalnemu gibanju dala novo vsebino dela in obliko

organizacije.  Komunistična  partija  Jugoslavije  je  proti  koncu  vojne,  v  okviru  svojega  koncepta  o

zgraditvi družbenopolitičnih organizacij, sklenila osnovati enotno politično in ekonomsko organizacijo

delavskega razreda, nosilca nove oblasti. Na ustanovni konferenci, ki je bila od 23. do 25. januarja

1945  v  Beogradu,  so  se  predstavniki  Delavske  enotnosti  pridružili  in  postali  soustanovitelj  nove

enotne  sindikalne  organizacije   -  Enotnih  strokovnih  zvez  delavcev  in  nameščencev  Jugoslavije

(ESZDNJ).  Koncept sindikalne organizacije, kot ga je sprejela ta konferenca, je ustrezal nastajajočemu

6 Jera Vodušek – Starič: Sindikalno gibanje od osvoboditve do danes, Sindikalno gibanje na Slovenskem, založba
Delavske enotnosti, 1986
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novemu  sistemu  gospodarske,  politične  in  socialne  organizacije  družbe,  revolucionarnim

spremembam v korist delavskega razreda in njegovi vlogi po osvoboditvi. 

Bistvo nove enotne sindikalne organizacije je razvidno iz statuta, zlasti v načelu: eno podjetje, ena

organizacija,  ena  strokovna  zveza,  to  je  da  v  podjetju  ena  sindikalna  podružnica  združuje  vse

delavstvo. Za posamezne gospodarske veje oziroma dejavnosti pa se formirajo posebne strokovne

zveze (bilo jih je 26). Določila statuta so bila obvezna za vse federalne enote. Glavni odbor ESZDNJ je

imel nalogo potrditi pravilnike in statute republiških sindikalnih organov in njihove proračune. Glavni

odbor je  v  skladu s tedanjo centralizacijo družbene in ekonomske ureditve vodil  celotno politiko

sindikatov,  v  njem pa  so  bili  predstavniki  posameznih  federalnih  enot.  Konferenca  je  omogočila

obnovitev dejavnosti in organiziranja sindikalnega članstva na že osvobojenem ozemlju, medtem, ko

so v Sloveniji razmere zaradi vojnega stanja bile drugačne (delovanje odborov Delavske enotnosti).  

Ob  osvoboditvi  Slovenije  maja  1945  je  v  Ljubljani  začel  delati  Začasni  glavni  odbor  ESZDNJ  za

Slovenijo. Prve naloge, ki jih je prevzel nase, so bile utrditi lastno organizacijo in usmeriti vse svoje

moči na obnovo dežele in proizvodnje.   Po vsej  Sloveniji  so še maja 1945 bila  velika zborovanja

delavstva,  na  katerih  so  o  novi  sindikalni  organiziranosti  govorili  vidni  predstavniki  slovenskega

sindikalnega  gibanja.  V  prvem  povojnem  letu  je  sindikalna  organizacija  pomagala  pri  reševanju

številnih socialnih problemov, problemov preskrbe in zlasti pri reševanju vrste vprašanj s področja

delovnih  razmerij,  posredovanja  dela,  prevzema  ustanov  in  podjetij  in  podobno.  Obenem so  se

zakonsko oziroma sistemsko reševala prva vprašanja socialne zaščite, kot so pokojnine, zavarovanja

itd. V podjetjih so se ustanavljale podružnice, na organizacijskih konferencah po Sloveniji pa so volili

nova tajništva strokovnih zvez. Tako je konec leta 1945 v Sloveniji delovalo že 1027 podružnic, 24

tajništev strokovnih zvez in od 140.000 zaposlenih je bilo 67% sindikalno organiziranih.

Septembra 1945 je bil  prvi  kongres  slovenskih sindikatov.  Obravnaval  je  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. Sprejel je pravila organizacije ESZDNJ za Slovenijo, ki so bila pred tem v javni

obravnavi  (načela  organizacije  od  podružnic,  krajevnih  medstrokovnih  svetov,  preko  okrožnih

tajništev  do  republiških  tajništev  zvez  in  glavnega  odbora  ter  njegovega  izvršnega  odbora).   Z

izvolitvijo delavskih zaupnikov, ki so takrat še imeli vlogo v lastniško mešani gospodarski strukturi, ker

še ni bila izvedena nacionalizacija in s prvimi sindikalnimi občnimi zbori v začetku leta 1946 so se

večinoma končale začetne organizacijske težave pri sindikatih. 
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V letu 1946 so se začele priprave na petletni gospodarski načrt, centraliziral se je gospodarski sistem

in postavljeni so bili pogoji  za direktivno načrtno usmerjanje družbenega razvoja, izvedena je bila

nacionalizacija.  Vloga  sindikalnega  gibanja  v  času  petletke  je  bila  spodbujanje  produktivnosti,

sindikati pa so obenem redno in sistematično vodili evidenco in poročali o izvajanju planskih nalog.

Organizirali  so  različna  tekmovanja,  pospeševali  racionalizacijo,  inovatorstvo  in  udarništvo.

Izvrševanje planskih nalog pa je bilo odvisno od pravilno normiranega dela, kar je bilo tudi sindikalna

skrb. 

Drugi  kongres Zveze sindikatov Slovenije (ZSS) – takrat  se je  že uveljavljal  naziv  Zveza sindikatov

Jugoslavije, 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 Informbiroja7.  Sindikati so v času ekonomske blokade zaradi spora z Informbirojem

postali  v  še  večji  meri  operativna  sila  kontrole  nad  izvajanjem petletke.  Mobilizirali  so  dodatno

delovno silo za težko industrijo in rudarstvo, organizirali frontne brigade za sečnjo lesa, sodelovali pri

pospeševanju zadružništva in ustanavljanju kmetijskih delovnih zadrug. 

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.  Za  prvo  obdobje  razvoja  samoupravljanja  je  bil  značilen  boj  za  odpravljanje

nasprotij  med  starim  administrativnim  in  birokratskim  načinom  gospodarjenja  in  novim,

samoupravnim. Boj za uveljavitev samoupravnih pravic je bila od takrat naprej ena poglavitnih skrbi

sindikalnih organizacij. V začetku petdesetih let sta bila uvedena nov gospodarski in plačni sistem.

Sindikati  so  se  angažirali  pri  oblikovanju  plačnega  sistema,  njegovem  tolmačenju  in  izvajanju  v

podjetjih. Sindikalne organizacije so bile tudi zadolžene za izvedbo volitev v prve delavske sveta leta

1950 in za nudenje pomoči pri  njihovem delu in uveljavljanju.   Hkrati  pa so s  borile  za odpravo

administrativnega  načina  dela  znotraj  lastne  organizacije  in  za  zmanjšanje  števila  profesionalnih

sindikalnih organizacij. 

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.   Takrat  je  bilo  v  Sloveniji  241.564

zaposlenih in od teh jih je bilo v sindikate včlanjenih 218.733 (90,6%); 26.000 upokojencev pa je bilo

organiziranih v 134 podružnicah.           

7 Komunistični  informacijski  biro  –  povezovalna  organizacija  vseh  komunističnih  strank  in  kasneje  vseh
komunističnih držav v Evropi, ki je bil pod neposrednim vodstvom Stalina.
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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. Takrat je bilo v Sloveniji

že 2683 sindikalnih podružnic in od 399.106 zaposlenih jih je bilo 73,4% organiziranih v sindikatih. 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.    

Poleg že omenjenih področij sindikalne dejavnosti v šestdesetih letih moramo omeniti še organizacijo

različnih  izobraževalnih  seminarjev  in  tečajev,  kulturno-prosvetno delo  ter  skrb  za  izobraževanje

odraslih  in  izobraževanja  ob delu  (ustanavljanja  delavskih  univerz).  Naslednji  občni  zbor oziroma

kongres naj bi se sestal leta 1972, vendar je bil zaradi takratnih družbenopolitičnih razmer odložen

(cestna afera:  odstop predsednika slovenskega izvršnega sveta  Staneta  Kavčiča in hkratni  odstop

Toneta Kropuška, ki je bil predsednik ZSS v obdobju 1968-1972. Tone Kropušek je spadal v najožji

krog Kavčičevih reformatorjev, zavzemal se je za samostojno ZSS v odnosu do ZSJ ter za avtentično

socialno partnerstvo, kar je seveda pomenilo, da bi monopol izgubila ZKS). Medtem pa se je zvrstilo

kar nekaj sindikalnih konferenc, od katerih je posebno pomembna druga, ki je bila 18. junija 1970, na

kateri  so  sprejeli  statut  ZSS,  ki  je  opredeljeval  vlogo  sindikatov  in  njihove  naloge  pri  reševanju

družbenih  vprašanj  razvoja  Slovenije.  Aktivnost  ZSS  je  bila  poleg  drugega  posvečena  oblikovanju
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organizacij  združenega  dela,  sklepanja  samoupravnih  sporazumov  in  vprašanjem  razporejanja

dohodka. 

Osmi kongres ZSS je bil 7. in 8. novembra 1974 v Celju. Na njem je bil dokončno izoblikovan statut.

Delo tega kongresa je potekalo v štirih komisijah: komisija za nadaljnji  razvoj samoupravljanja, za

dohodek in delitev dohodka, za družbeni standard in socialno varnost ter za organiziranost in razvoj

sindikatov. Po razpravah delegatov so bili na vseh štirih področjih sprejeti ustrezni sklepi. 

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.  Poudarjeno  je  bilo,  da  je  treba  delavcu

zagotoviti prevladujočo vlogo pri razporejanju dohodka in pri krepitvi samoupravljanja v političnem

življenju.   

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. Kar se tiče sindikata, so v statutu ZSS

sprejeli nadaljnjo demokratizacijo odnosov v sindikalni organizaciji  ter konkretizirali naloge osnovnih

in občinskih organizacij ZSS. Na kongresu je bilo poudarjeno, da mora biti sindikat več med delavci in

da morajo narediti več, da se okrepita položaj in odgovornost sindikata v delegatskem sistemu. V

tistem letu je bilo sindikalno organiziranih 99% zaposlenih oziroma včlanjenih 790.268 članov v 6773

osnovnih organizacijah sindikata.     

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. V družbi in medijih je potekalo tudi veliko razprav o tako imenovanih spontanih »prekinitvah

dela«, ki so se pojavljale v posameznih tovarnah in o vlogi sindikata pri tem. Pred kongresom je ZSS

februarja  1986 organiziral  celo  okroglo mizo na to temo, na kateri  je  bilo  najavljeno,  da bo ZSS

razdelala tiste člene zakona o združenem delu, ki obravnava konfliktne situacije in naloge sindikatov.

Zaključek okrogle mize je bil tudi, da bo ZSS oblikovala pravila ravnanja sindikatov pri razreševanju

konfliktnih situacij. Na kongresu je bilo veliko kritičnih razprav o delovanju sindikata, o prepočasnem

urejanju družbenih razmer ter ogroženi ekonomski in socialni varnosti  delavcev. Poudarjena je bila

zavzetost delavcev za novo gospodarsko in razvojno filozofijo, ki ne bo temeljila na tonah izdelkov

temveč na  znanju.  Opozorjeno  je  bilo,  da  je  treba hitreje  in  učinkoviteje  izpolnjevati  dolgoročni

19



program gospodarske stabilizacije in da je treba sprejeti takšne ukrepe ekonomske politike, ki bodo

spodbujali delavce za bolj učinkovito gospodarjenje ter krepili njihovo vlogo v družbeni reprodukciji.

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

prenove Zveze sindikatov Slovenije. 

Ta se ni začela s prvim kongresom ZSSS (oziroma 12. Kongresom ZSS) leta 1990, ampak precej prej. Že

v  začetku  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.  Glavna  nit  razprave  je  bila,  da  morajo  sindikati  postati  bolj

samostojna organizacija, neodvisna od poslovodnih in izvršnih struktur, druga značilnost pa, da so

mnogi zahtevali uzakonitev pravice do stavke. Stavke so se namreč ravno v Sloveniji  začele konec

osemdesetih let prejšnjega stoletja pogosteje pojavljati – in to v obliki in na način, ki je bil podoben

stavkam v zahodnih kapitalističnih državah.  Na podlagi razprave o tezah je nato maja 1988 nastala

ocena dela ZSS po 11. kongresu, v kateri najdemo tudi naloge, kot so: sprejem stavkovnih pravil, po

katerih bo sindikat organiziral in vodil stavko, stavkovni odbor dela v interesu stavkajočih delavcev;

skladno  z  zahtevami  in  interesi  članstva  je  treba  okrepiti  vlogo  sindikata  kot  prostovoljne  in

samostojne organizacije delavcev pri odločanju.

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.  Tudi o tezah je potekala

široka  razprava  med  članstvom  in  organi  ZSS.  V  začetku  oktobra  1989  je  predsedstvo  sprejelo

program  prenove  ZSS.  Ta  je  bil  objavljen  v  Sindikalnem  poročevalcu,  prilogi  časnika  Delavska

enotnost,  pod naslovom Neodvisni  sindikat  Slovenije.  Program prenove je v  večini  organizacijske

strukture ZSS, razen v Obalnem svetu ZSS v razpravah dobival konstruktivno podporo. Program je

nato z nekaterimi dopolnili postal podlaga za odločanje in sprejem na 12. Kongresu ZSS oziroma 1.

Kongresu ZSSS aprila 1990. 
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Kot  ugotavlja  Tibor  Meszmann  s  Centralne  evropske  univerze  v  Budimpešti,  ki  je  primerjal

prenavljanje sindikalnega gibanja na Poljskem, v Srbiji in Sloveniji konec prejšnjega stoletja, je bila ZSS

v tistem času glavni generator in pobudnik vseh sprememb v okviru jugoslovanskega sindikalnega

gibanja. Prva je začela dajati pobude za prenovo sindikatov, predlagala je uzakonitev stavke (kar je

bilo tedaj še posebej kočljivo zaradi odmevnih stavk rudarjev v istrskih premogovnikih v Labinu in

rudniku Trepča v Starem trgu na Kosovu) ter spremembe zveznega zakona o delovnih razmerjih, ki

naj bi med drugim omogočile sklepanje kolektivnih pogodb. Še posebej stališče ZSS, ki se je postavilo

na stran stavkajočih delavcev v Labinu in Starem trgu,  ter da je  treba na zvezni  ravni  predlagati

uzakonitev pravice do stavke, je povzročilo velik nemir v Zvezi sindikatov Jugoslavije. Zato je njeno

najvišje vodstvo nekajkrat obiskalo Ljubljano in skušalo prepričati člane republiškega sveta ZSS, naj

spremeni svoja stališča. Obiski so se nadaljevali tudi potem, ko je republiško vodstvo ZSS na novo

opredelilo svoj odnos do Zveze sindikatov Jugoslavije ter sklenilo, da ji, dokler se ne bo prenovila, ne

bo več plačevalo članarine. V okviru priprav na prenovo lastne organizacije ter v luči demokratičnih

sprememb je ZSS v času razprave o spremembah Ustave Republike Slovenije v tedanji skupščini RS

predlagala  amandma,  s  katerim  je  bila  zagotovljena  pravica  do  svobodnega  ustanavljanja  in

organiziranja  sindikatov.  S  tem  je  neposredno  omogočila  razvoj  sindikalnega  pluralizma  ter

organizacijsko in akcijsko svobodo sindikalnega združevanja brez vsakršnih zakonskih omejitev. Drugi

amandma, ki ga je predlagala ZSS in ga je skupščina tudi sprejela, pa je bil  povezan s pravico do

stavke.       

      

Ob  koncu  poglavja  o  ZSS  v  obdobju  socializma  je  treba  omeniti  še  široko  aktivnost  ZSS  na

mednarodnem področju, zlasti pri sodelovanju z delavskimi in drugimi organizacijami sosednjih dežel

ter prispevek  ZSS pri delu sindikatov na zvezni ravni, v zveznih organih in strokovnih zvezah, ipd. V

vsem obravnavanem obdobju je ZSS izdajala svoje glasilo Delavska enotnost in sodelovala pri vrsti

tovarniških in drugih glasil po vsej Sloveniji.    

Sindikalni pluralizem v Sloveniji

Konec  osemdesetih  let  prejšnjega  stoletja  so  demokratični  procesi  v  družbi  in  poslabšanje

gospodarskih  razmer,  ki  se  je  kazalo  v  precejšnjem  številu  stečajev  podjetij,  povzročili,  da  so

posamezniki in skupine delavcev začeli ustanavljati nove sindikalne organizacije, izven ZSS. Tako sta

Rastko  Plohl  in  Tone  Kranjc  novembra  1988  na  Ptuju  ustanovila  Neodvisne  sindikate  Slovenije,

kasneje so nastali  na primer 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

21



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. Tudi v okviru ZSS so pred prvim kongresom v nekaterih panožnih sindikatih

potekale prenovitvene skupščine, na katerih so sindikati sprejemali nove programe dela in statute. 

V Litostroju pa se je oblikoval Iniciativni odbor neodvisnih sindikatov Litostroj, ki ga je vodil France

Tomšič. Slednji je 10. marca 1990 v ljubljanskem hotelu Slon najprej sklical sestanek predstavnikov

vseh novih sindikalnih organizacij  in tistih, ki so izstopile iz ZSS z namenom, da bi se dogovorili  o

povezavi teh sindikatov na republiški ravni ter pripravi ustanovnega kongresa. Tomšič je na sestanku

vztrajal,  da  mora  biti  ustanovni  kongres  neodvisnih  sindikatov  že  30.  marca  in  absolutno  pred

kongresom »uradnih« sindikatov, 6. aprila. Predstavniki drugih sindikatov pa so zatrjevali, da so se

prišli  pogovarjat  le  o  medsebojnem  sodelovanju  in  da  nimajo  pooblastil  svojih  organizacij  za

sprejemanje odločitve o ustanovnem kongresu. Zaradi  različnih pogledov na to,  kakšna naj bo ta

organizacija, so se na sestanku dogovorili le o ustanovitvi enajstčlanskega koordinacijskega telesa, ki

bo pod vodstvom Franceta Tomšiča pripravilo zasnovo sindikata.  

Predsednik Neodvisnih sindikatov Slovenije (NSS) s Ptuja Rastko Plohl je nekaj dni po tem sestanku v

sporočilu medijem očital Tomšiču, da je brez privolitve predsedstva izvršnega odbora NSS sklical sejo

za ustanovni kongres Neodvisnih sindikatov Slovenije, da se je podpisal pod odbor, ki ga sploh ni bilo,

prav tako pa je nedovoljeno uporabil ime Neodvisnih sindikatov Slovenije. Prav tako naj bi Tomšič

hotel napraviti neko koordinacijsko telo, ki ni bilo v direktni povezavi z že obstoječimi sindikati in bi

delalo  v  njihovem  imenu  brez  njih  in  zanje,  pri  tem  pa  uporabljalo  ime  obstoječe  organizacije

izvršnega odbora NSS.  Plohl  je  sicer  imel  prav,  ko je  Tomšiču očital  nedovoljeno uporabo imena

Neodvisni  sindikati  Slovenije,  vendar  pa  je  bil  tudi  sam v  težavah,  saj  so  mu pristojni  organi  na

prošnjo  za  registracijo  neodvisnih  sindikatov  odgovorili,  da  se  lahko  organizirajo  samo  znotraj

Socialistične zveze delovnega ljudstva.  

Različni pogledi Rastka Plohla in Franceta Tomšiča na organiziranost novih sindikatov (Plohl je menil,

da je treba novo sindikalno organizacijo ustanavljati od spodaj navzgor, Tomšič pa, da bi jim to vzelo

preveč časa) se niso zbližali vse do ustanovnega kongresa Zveze neodvisnih sindikatov Slovenije 30.

marca 1990 v Cankarjevem domu. Na njem je izvoljeni predsednik zveze France Tomšič med drugim

dejal, da se je z ustanovitvijo novih sindikatov končalo avtomatično prisilno včlanjevanje v sindikate,

»v katere smo bili  rojeni«. Zanimivo je, da je isti  dan potekala na Ptuju tudi ustanovna skupščina

Neodvisnih sindikatov Slovenije.
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Tudi po 1. Kongresu ZSSS aprila 1990 se je nadaljevalo kolektivno izstopanje sindikatov iz ZSSS. Že

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. Predsednik sindikata papirne in grafične industrije je po kongresu, na katerem je

izgubil  dvoboj za predsednika z Miho Ravnikom, postal Dušan Rebolj,  ki  se je za kolektivni izstop

sindikata iz ZSSS odločil potem, ko so članske izkaznice ZSSS prejeli že vsi delavci teh industrij. Na

podlagi seznama včlanjenih delavcev v ZSSS jim je nato izdal izkaznice sindikata Pergam. Vodstvo ZSSS

je nasprotovalo kolektivnim izstopom sindikatov in menilo, da bi bilo tako, kot je bil vsak delavec teh

sindikatov vprašan, ali se želi včlaniti v sindikat, treba vprašati tudi, ali se želi izčlaniti, vendar v svojih

prizadevanjih ni bilo uspešno.         

Reprezentativnost sindikatov

V obdobju po osamosvojitvi  je  prišlo  v  razvoju sindikatov do pluralizacije  in pomembnega upada

članstva  delavcev.  Sindikati  so  namreč  pričeli  z  transformacijo  v  smeri  od sindikatov  z  obveznim

članstvom do demokratično urejenih sindikatov z odprtim oz. prostovoljnim članstvom. 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.  Problem  naj  bi  se  rešil  leta  1993  z  sprejemom  Zakona  o

reprezentativnosti sindikatov, ki določa pogoje, ki jih mora izpolniti določen sindikat, da si pridobi

status  pravne  osebe  in  reprezentativnosti  na  nacionalni  in  panožni  ravni.  Pogoje  za  pridobitev

reprezentativnosti  v skladu z zakonom preveri  oz.  potrdi  Ministrstvo za delo,  družino in socialne

zadeve. 

Z zakonom je skušala Vlada RS sicer vnesti  večjo preglednost v sindikalne vrste,  vendar pa je  bil

namesto visokega praga za pridobitev nacionalnega reprezentativnega statusa sprejet zakon, ki je tak

status dodelil večini sindikatov. Problematično je tudi to, da se reprezentativnost podeli za nedoločen

čas,  ne glede na to,  da se lahko spremenijo  okoliščine,  (npr.  padec  števila  članov pod zakonsko

določen prag). Poleg tega je lahko krovna organizacija sindikatov ustanovljena že iz dveh – lahko tudi

majhnih – panožnih organizacij, kar je precej nizka osnova za udeleženost v socialnem dialogu na

nacionalni ravni. 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je sprejetju zakona o sindikalni reprezentativnosti nasprotovala,

saj je takšen, kot je, prej ovira, kot spodbujevalec razvoja socialnega dialoga. 
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Reprezentativnost  Zveza  svobodnih  sindikatov  Slovenije  v  naši  državi  pa  je  povezana  še  z

reprezentativnostjo Evropske konfederacije sindikatov. ZSSS je edina članica Evropske konfederacije

sindikatov  iz  Republike  Slovenije.  Članstvo  nam  omogoča  sodelovanje  pri  sprejemanju  stališč  in

odločitev na evropski ravni, sooblikovanje politike evropskih sindikatov ter sodelovanje v evropskem

socialnem dialogu.  

Tiste organizacije socialnih partnerjev iz držav članic, ki so polnopravne članice ene od štirih socialno-

partnerskih organizacij na ravni EU, treh delodajalskih in ene sindikalne, sodelujejo tudi v socialnem

dialogu na evropski ravni. To pa ne pomeni samo, da s svojimi predstavniki sodelujejo v pogajanjih na

tej ravni, ampak da so poleg tega odgovorne za izvajanje evropskih avtonomnih sporazumov v lastnih

državah. 

Zato je reprezentativnost nacionalnih socialnih partnerjev in njihova sposobnost za sklepanje pogodb

in sporazumov zelo  pomembna tudi  za  evropske socialne partnerje.  Evropska komisija  mora biti

prepričana, da so socialni partnerji na evropski ravni reprezentativni in samostojni. To sta ključna

elementa pri presojanju legitimnosti socialnih partnerjev, s katerimi se Evropska komisija posvetuje

in stopa z njimi v pogodbene odnose.    

Ker evropski socialni dialog poteka na ravni organizacij  evropskih socialnih partnerjev, pa  tudi na

sektorski  ravni,  Evropska  komisija  stalno  preverja  njihovo  reprezentativnost.  Reprezentativnost

Evropske  konfederacije  sindikatov  je  na  primer  odvisna  od  reprezentativnosti  njenih  članic  –

sindikalnih konfederacij iz posameznih držav, ki so se pridružile evropski konfederaciji. Prav tako so

sindikalne  panožne  zveze,  ki  so  članice  Evropske  konfederacije  sindikatov,  reprezentativne  na

evropski ravni samo v primeru, če so reprezentativni tudi sindikati dejavnosti iz držav, ki  so člani

evropskih sindikalnih panožnih zvez. Podobno se preverja reprezentativnost delodajalskih organizacij

na evropski ravni.  

Vse to dokazuje, da je reprezentativnost in moč nacionalnih socialnih partnerjev zelo pomembna ne

samo za socialni dialog na ravni držav članic, ampak tudi evropski ravni. Dokazuje tudi pomembno

povezanost  nacionalnih  socialnih  partnerjev  z  evropskim socialnim dialogom, iz  česar  izhaja  tudi

njihova odgovornost  za  to,  da  nenehno skrbijo  za  krepitev  svojega  članstva  oziroma organizacij.

Evropske organizacije socialnih partnerjev ne bi mogle sodelovati v evropskem socialnem dialogu, če

njihove članice ne bi bile močne ter sposobne sklepati sporazume in pogodbe in obratno: prostovoljni

sporazumi, ki so jih sklenili socialni partnerji na evropski ravni se ne morejo izvajati v članicah unije

brez močnih in reprezentativnih nacionalnih socialnih partnerjev.     
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Ključni izzivi za sindikate v sodobnem času

V mnogih  državah je prišlo do premika v strukturi delovne sile in sicer od predelovalne industrije k

storitvam. Ponekod je ta premik spremljalo še zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju zaradi

privatizacije in omejevanja stroškov v državnih proračunih. Prišlo je torej do premika zaposlenih iz

sektorjev, v katerih smo bili sindikati tradicionalno močni v sektorje, kjer so bili šibki. V večini razvitih

evropskih držav je  danes sindikaliziranost  najvišja  v  javnem sektorju  in močnejša v  industrijskem

sektorju, kot pa v storitvenem. 

Poleg tega se je v zadnjih desetletjih še zelo povečalo število malih in srednjih podjetij z manj kot 250

zaposlenimi.  Sindikati  pa  se  normalno  raje  osredotočamo  na  velika  podjetja,  kot  na  manjša.

Vsepovsod po Evropi se je povečala tudi brezposelnost, ki  vpliva na število delavcev, včlanjenih v

sindikate. Velik vpliv na stopnjo sindikaliziranosti v zadnjem desetletju je imel tudi porast zaposlitev v

negotovih  oblikah dela:  delo  s  skrajšanim delovnim časom,  delo  za  določen čas,  zaposlitve  prek

agencij za posredovanje delavcev, (lažno) samozaposlovanje in podobno.

Če želimo sindikati zaustaviti upadanje članstva, moramo okrepiti včlanjevanje delavk in delavcev v

sindikate v tistih sektorjih, kjer smo šibki. Prav tako moramo razširiti področja včlanjevanja delavcev v

sindikate, kar v praksi pomeni večje včlanjevanje v storitvenem sektorju, včlanjevanje žensk, mladih,

zaposlenih  v  negotovih  oblikah  dela,  delavcev  migrantov,  v  malih  in  srednje  velikih  podjetjih  in

podobno.

Na splošno je za upadanje članstva v sindikatih več vzrokov. Eden izmed teh je zagotovo v upadanju

števila zaposlenih v tradicionalnih industrijskih panogah, ki so vedno pomenile trdno bazo sindikatov

ter premik dejavnosti od industrije k storitvam. Drugi izmed vzrokov je dokajšnja nezainteresiranost

mladih za včlanjevanje v sindikate, ki ne nadomeščajo »starih« članov sindikatov, ko odhajajo v pokoj.

Tretji izmed vzrokov je ta, da delavske in socialne pravice, ki jih izborimo v sindikatih, danes uživajo

vsi zaposleni, del teh pa tudi brezposelni. Razlike v pravicah, ki so jih deležni člani sindikata in delavci,

ki niso včlanjeni v sindikat, praktično ni nobene več. Eden izmed vzrokov je tudi »tržno« obnašanje

delavcev, ki je še posebej vidno v sedanji krizi: tehtanje med višino članarine in storitvami, ki so jih

deležni.  Nekateri  uvrščajo  med  vzroke  še  gospodarsko  tranzicijo  in  procese  prestrukturiranja,

naraščajoče tuje lastništvo podjetij  ter vedno večjo uporabo pogodb za določen čas in najemanje

delavcev prek agencij za posredovanje dela. 
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Vendar pa sta na zmanjšanje vloge sindikatov pri zaščiti interesov delavcev in upadanje njihovega

članstva, najbolj vplivala neoliberalizem in globalizacija.  

Neoliberalizem 

Največjo škodo sindikalizmu je brez dvoma povzročil razmah neoliberalizma, ne samo v Evropi ampak

po  vsem  svetu.  Bistvo  neoliberalizma  je  podreditev  vseh  oblik  življenja  kapitalu.  Neoliberalizem

zagovarja načelo, da so trgi vsemogočni in da lahko urejajo vse. Zato je treba ukiniti ali pa občutno

zmanjšati moč vseh kolektivnih organizacij, torej tudi sindikatov, ki ovirajo svobodno delovanje trgov.

Socialna država ovira posameznikovo svobodo in samostojnost, zato je treba skrčiti sisteme socialne

varnosti in vsak posameznik mora poskrbeti sam zase. Neoliberalizem torej poudarja posameznika

namesto  skupnosti  in  se  zavzema  za  čim  manjše  urejanje  zadev  z  državnimi  predpisi.  Prav  s

poudarjanjem  posameznika,  ki  vodi  boj  zase  in  proti  vsem,  je  neoliberalizem  občutno  zmanjšal

solidarnost, ki pa je eden od bistvenih elementov  sindikalizma.  

Na kratko lahko rečemo, da neoliberalizem zagovarja državno in svetovno ureditev v korist bogate

manjšine. Posledice neoliberalizma so: oslabitev položaja delavcev ter okrepitev položaja lastnikov

kapitala, neomejena moč finančnih trgov, ki služijo interesom finančnih in poslovnih elit in čedalje

večja neenakost. Slednja se kaže v podatku iz leta 2011, da najbogatejši Zemljani nadzorujejo že 38,5

odstotka svetovnega bogastva in imajo v lasti 89 tisoč milijard dolarjev premoženja. V Evropski uniji

je imelo v istem letu 10 odstotkov ljudi v rokah 60 odstotkov vsega bogastva v uniji. 

Globalizacija

Sindikati se že vrsto let soočamo z novimi izzivi, ki jih s seboj prinaša globalizacija. Bistvo globalizacije

je, da je odprla državne meje za kapital in podjetja ter jih zaprla za ljudi! Kapital je postal izredno

mobilen in se kar naprej hitro seli, k čemur so pripomogla tudi sodobna komunikacijska sredstva, kot

je  na  primer internet.  Delavci  se  večinoma ne selijo  tako,  kot  kapital  in  ostajajo  doma,  zato so

prisiljeni  delati  v  pogojih,  ki  jim  jih  narekujejo  domači  kapitalisti  ob  neprestani  grožnji  o  selitvi

proizvodnje v države s cenejšo delovno silo. 

Posledice globalizacije: 

 o pravilih  svetovnega trga odločajo multinacionalne družbe, zato jih ne zanimajo interesi
posameznih regij. Blaginja držav je vedno bolj odvisna od skupin, ki gospodarijo na globalnem
trgu;

 blagovne tokove določajo zgolj samo primerjalne tržne prednosti, ne pa dejanske potrebe
ljudi;
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 globalna gospodarska tekma znižuje ceno blaga in storitev, korist od tega imajo samo kupci v
bogatih industrijskih državah;

 posledica globalizacije je sunkovito naraščanje prometa: glavni udeleženci skrbijo, da je cena
pogonskih goriv nizka in da v njej ni upoštevana škoda za okolje;

 če domača podjetja želijo sodelovati v svetovni tekmi, se morajo odreči lastnemu znanju in
izkušnjam;  

 ker bogati in revni tekmujejo za iste surovine in izdelke, se prepad med bogatimi in revnimi
deli sveta povečuje;

 o proizvodnji, vrsti blaga in storitvah odloča število kupcev. Če ni plačila sposobnih kupcev, ni
določene proizvodnje ter blaga in storitev;

 zaradi konkurence obstajajo stalne zahteve po znižanju cen;
 zaradi  konkurence  so  vlade  prisiljene  ohraniti  industrijo  in  delovna  mesta  ter  zmanjšati

stroške proizvodnje z zniževanjem davkov. Posledica: odprava socialne države in manjša skrb
za varstvo okolja. 

 velika podjetja monopolizirajo proizvodnjo in trg – mala podjetja propadajo;
 o delovnih mestih odloča le gospodarski uspeh, zato mora množica delavcev poceni prodajati

moč svojih mišic in znanje.
 večina  industrijskih  vej,  pomembnih  za  zdravje  in  blaginjo  ljudi,  na  primer  prehranska

industrija je v rokah anonimnih špekulantov, ki jih zanima le dobiček; 
 med  tistimi,  ki  imajo  delo  in  brezposelnimi  nastajajo  čedalje  večje  razlike,  posledica  je

izginjanje solidarnosti;
 ustvarjeni dobiček se večinoma ne preliva nazaj v državo, kjer je nastal, ampak gre tja, kjer

prinaša še večji dobiček;
 ker država izgublja nadzor nad dogajanjem, se bohotijo mafijske in kriminalne združbe, ki

bogatijo v globalni igralnici.

Globalizacija neposredno vpliva na sindikate tako, da znižuje njihovo pogajalsko moč zaradi vedno

večje  potrebe  po  konkurenčnosti.  Konkurenčnost  so  nam  neoliberalni  ideologi  uspešno  vsilili

namesto koncepta produktivnosti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Posledica tega je, da cilj

podjetij  ni  več  izboljšanje  produktivnosti,  ali  pa  stremljenje  k  bolj  učinkovitim  proizvodnim

postopkom,  ampak  da  se  proizvaja  ceneje.  Za  uresničitev  tega  pa  ni  več  nobene  potrebe  po

investiranju, ki povzroča stroške, ali pa po kvalificiranih delavcih – vse, kar je potrebno, je na vse

možne načine zmanjšati plače. Konkurenčnost torej vpliva na zmanjšanje stroškov dela oziroma na

možno rast plač, ki bi jih lahko v sindikatih dosegli s pogajanji. Globalizacija je torej za sindikate velik

izziv, saj pomeni "proizvesti čim ceneje in prodati čim dražje".

S tem, ko se povečuje elastičnost povpraševanja po delu, se znižuje tudi pogajalska moč sindikatov.

Vedno se bo namreč našel  nekdo,  ki  bo za manj  denarja  pripravljen opravljati  ponujeno delo.  V

takšnih razmerah je jasno, da so prve na udaru delavske pravice. 
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Vsak izmed teh dejavnikov zmanjšuje prednosti,  ki jih imajo delavci, včlanjeni v sindikate. Zato se

moramo sindikati bolj povezovati in se povsod po svetu boriti zato, da okrepimo našo številčnosti in s

tem pogajalsko moč. Naš cilj mora biti globalizacija delavskih in socialnih pravic.

Dosežki slovenskih sindikatov (ZSSS)
Delovnopravna zakonodaja:

V Zakonu o delovnih razmerjih smo ubranili oz. dosegli:

 plačan 30-minutni odmor med delom,
 višino odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 povračilo stroškov za malico ter prihod na delo in odhod z dela,
 dodatek za delovno dobo,
 vlogo in naloge sindikata na področju delovnih razmerij,
 delovno pravni položaj oziroma varstvo sindikalnih zaupnikov,
 pravilo, da lahko le kolektivna pogodba na ravni dejavnosti izjemoma določi pravice na nižji

ravni, kot jih določa zakon.
 uvedba  subsidiarne  odgovornosti  uporabnika  za  izplačilo  plač  in  drugih  prejemkov  iz

delovnega razmerja agencijskemu delavcu za obdobje, ko je ta pri njem opravljal delo, 
 uvedba pravice do odpravnine v primeru prenehanja PZ za določen čas
 uvedba možnosti  neposrednega izplačila  nadomestila  za bolniško pri  ZZZS, če delodajalec

delavcem ne  izplača  plač  in  nadomestil  plač  v  zakonsko  določenem oziroma  pogodbeno
dogovorjenem roku (10. odst. 137 čl. ZDR-1)

 omilitev dosedanjih pogojev (zamujanje s plačo dva meseca namesto tri) in uvedba novih
pogojev (neplačilo prispevkov) za izredno odpoved PZ delodajalcu (111. čl. ZDR-1)

 uvedba višjih glob za delodajalce, ki kršijo določbe ZDR-1 o plačah, regresu in odpravnini
 Za člane sindikatov so lahko pravice bolje urejene v KP (omogočil ZDR-1)

V Zakonu o urejanju trga dela smo dosegli:
 Sprememba določb o agencijah in agencijskem delu (uvedba kvot za agencijske delavce;

uvedba  pravila,  da  je  »opravljanje  dejavnosti  zagotavljanja  dela  delavcev  uporabniku
vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec
sklenjeno  pogodbo  o  zaposlitvi,  uporabniku,  pri  katerem  delavec  opravlja  delo  pod
nadzorom in v skladu z navodili uporabnika ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje
dela, ki so del delovnega procesa uporabnika«)

Sodelovanje pri referendumu proti „malemu delu“.

Industrijski odnosi:
 Prva kolektivna pogodba v zgodovini države in sistem KP;
 Ohranitev 2. maja kot praznika dela. Poskusa, da se ga odpravi sta bila kar dva: leta 1991

ga je hotela odpraviti Demosova vlada in leta 2012, ko ga je hotela odpraviti vlada Janeza
Janše. S tem smo za delavke in delavce obdržali vsaj en dodatni dan v letu za počitek, saj
vemo, da so delovni  pogoji  slabši kot v razvitih članicah EU, intenzivnost dela pa ena
največjih v EU.

 Polnopravno  članstvo  v  EKS:  ZSSS  je  edina  sindikalna  centrala  iz  naše  države,  ki  je
polnopravna članica Evropske konfederacije sindikatov. To nam omogoča, da sodelujemo
pri vplivanju na politiko evropskih sindikatov, da sodelujemo v pogajanjih za avtonomne
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evropske sporazume (evropski socialni dialog), na drugi strani pa da lahko računamo na
strokovno in solidarnostno pomoč v primeru težav.

 Sklenitev sporazuma o delitvi sindikalnega premoženja. V vseh letih obstoja ZSSS je bilo
precej poskusov, da bi se ZSSS z zakonom odvzelo in razdelilo njeno premoženje. ZSSS je
vseskozi zagovarjala način sporazumne delitve premoženja med sindikalnimi centralami
in  pri  tem  uspela.  Na  ta  način  smo  uspeli  obdržati  dobršen  del  nepremičnega
premoženja.       

Zdravstvena zakonodaja

 ohranjena medgeneracijska vzajemnost v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju,
 preprečitev  znižanja  odmere nadomestil  plače v času dolgotrajne bolniške  odsotnosti

(vlada je predlagala 30-odstotno znižanje odmere nadomestil),
 ohranitev  avtonomnosti  zdravstvene  blagajne  (še  naprej  je  upravljanje  te  blagajne  s

strani predstavnikov vplačevalcev prispevkov delodajalskih in sindikalnih organizacij) 
 preprečitev, da bi po enem letu bolniške prenehala pravica do nadomestila plače;
 Ohranitev plačane bolniške odsotnosti za prve 3 dni!
 preprečitev  uvajanja  nadstandardnih  prostovoljnih  zdravstvenih  zavarovanj  na  račun

siromašenja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 sprememba  postopka  odjave  delavca  iz  zdravstvenega  zavarovanja  (potrebno  je

predložiti dokaz o prenehanju PZ)
 omogočanje  prijave  v  zdravstveno  zavarovanje  tujcem  z  dovoljenjem  za  začasno

prebivanje,  če  so tukaj  bodisi  prejemniki  nadomestila  za  invalidnost  bodisi  invalidsko
upokojeni. 

Pokojninska in invalidska zakonodaja

 ohranitev varne medgeneracijske pogodbe, 
 preprečitev uvedbe obveznega naložbenega pokojninskega zavarovanja
 leta 1998 smo uspeli preprečiti privatizacijo pokojninskega sistema, ki jo je predvidela

Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
 fleksibilno upokojevanje se spodbuja z vrsto ne le negativnih (malusi), ampak tudi
 pozitivnih spodbud (bonusi) za odložitev datuma upokojitve. 
 Organiziranje referenduma o pokojninski reformi, škodljivi za delavke in delavce
 Znižanje prispevkov za PIZ za brezposelne

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE po 2013 (ZPIZ-2):
 4. odstavek 27. člena in 28.člen: 40 let pokojninske dobe brez dokupa v kombinaciji z

minimalno  starostjo  60  let  in  z  olajšavami  nanjo  na  račun  otrok,  vojaškega  roka  in
zavarovalne dobe pred 18. rojstnim dnevom je še vedno dovolj za starostno upokojitev 

 37. člen: višja odmera ženskih pokojnin v prehodnem obdobju do leta 2023
 149. člen: zgolj 20 % povprečne plače je osnova za prispevke za prostovoljno vključitev v

obvezno pokojninsko zavarovanje uživalcev poklicne pokojnine
 202. člen: Za 20 % nižja  cena dokupa dodane dobe, ki jo lahko v skladu s kolektivno

pogodbo plača delodajalec
 204. člen: poklicna pokojnina po 40 letih pokojninske dobe, vključno z dodano dobo
 293. člen: odbor pokojninskega sklada s predstavniki članov ki nadzoruje delo upravljalca

sklada  
 394.  člen:  prehodno  obdobje,  v  katerem  se  brezposelni  in  delovni  invalidi  še  lahko

upokojujejo po ZPIZ-1, če je to zanje ugodneje
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 413.  člen:  proračunsko  kritje  manjka  sredstev  na  osebnih  pokojninskih  računih
zavarovancev poklicnega zavarovanja

 427. člen: demografski sklad kot dodatni vir sredstev za pokojnine v obdobju z najmanj
ugodnim razmerjem med številoma upokojenih in zavarovanih

 430.  člen:  izredna  uskladitev  pokojnin  v  letu,  ki  sledi  letu,  v  katerem je  ugotovljena
pozitivna  gospodarska  rast  bruto  domačega  proizvoda  ali  v  letu,  ko  je  rast  najnižje
pokojninske  osnove  dve  leti  zaporedoma  nižja  od  rasti  cen  življenjskih  potrebščin  v
obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem pred tem

Uspešno  smo  sodelovali  pri  spremembi  ZMEPIZ:  ukinjen  je  8-dnevni  rok  za  prijavo  delavca  v
zavarovanje. Zdaj pa »mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela
po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela.«

Soupravljanje in delavska participacija
Soupravljanje:

 Uvedba sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij;

Preprečitev sprememb zakona o soupravljanju, ki jih je predlagala Gospodarska zbornica Slovenije.
Predlagala je:

 zmanjšanje števila članov svetov delavcev na tri člane (sedaj je število članov določeno
glede na velikost podjetja – od najmanj 3 pa do 13 ali celo več članov, saj se v družbi z več
kot 1.000 delavcev število članov sveta delavcev poveča za dva člana na vsakih dodatnih
1.000 delavcev);

 v celoti naj bi se odpravilo predstavništvo delavcev v nadzornih svetih družb, ki imajo do
500 zaposlenih,

 odpravil naj bi se institut delavskega direktorja v družbah z do 2000 zaposlenimi,
 odpravila naj bi se možnost profesionalnega opravljanja funkcije člana sveta delavcev.

Delavska participacija:
 Sprejem zakona o udeležbi delavcev na dobičku (na zahtevo ZSSS, čakali smo več kot 15

let, žal pa udeležba ni obvezna, ampak prostovoljna)
Zdravje in varstvo pri delu

    Sprejem zakona o zdravju in varstvu pri delu (z aktivnim sodelovanjem ZSSS- sindikat je
pridobil  pravico do dokumentirane informacije  o  stanju  varnosti  in  zdravja  pri  delu  pri
delodajalcu in možnost, da usmerja in organizira delo voljenih delavskih zaupnikov; vsak
delodajalec  mora  imeti  po  posvetovanju  z  delavci  in  delavskimi  predstavniki  tako
imenovano izjavo o varnosti z oceno tveganja)

Davčna zakonodaja:
 Uvedba  dvostopenjskega  davka  na  dodano  vrednost  (vlada  je  predlagala  samo  eno

stopnjo – 20%, sindikati pa smo dosegli uvedbo še ene nižje stopnje za nujne življenjske
potrebščine, zdravila, itd., s čimer smo preprečili poslabšanje položaja najnižje plačanih
delavcev. Sedaj je nižja stopnja 9,5%, višja pa 22%)

 Preprečitev  uvedbe  enotne  davčne  stopnje  (demonstracije  ZSSS,  posledica:  ohranitev
progresivnega davčnega sistema) 

Plačna politika: 
 Dvig minimalne plače za 23%
 Preprečitev nižanja minimalne plače v času krize
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Migrantska politika:
 Sprememba Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, po kateri je za pridobitev osebnega

delovnega  dovoljenja  dovolj  pogoj  da  je  tujec  z  najmanj  poklicno  izobrazbo  ali
pridobljeno  nacionalno  poklicno  kvalifikacijo  v  Republiki  Sloveniji  in  dnevni  delovni
migrant, 20 mesecev zaposlen v Republiki Sloveniji in na tej podlagi prijavljen v socialno
zavarovanje (prej je bilo neprekinjeno 24 mesecev)

 Na pobudo ZSSS oblikovanje in sprejem Pravilnika  o določitvi minimalnih standardov za
nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji

 Na pobudo ZSSS sprememba Sporazuma o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH,
po  kateri  imajo  pravico  do  denarnega  nadomestila  na  ZRSZ  tudi  tujci  z  začasnim
bivališčem v Sloveniji (prej je bil pogoj stalno bivališče)

 Aktivna vključenost ZSSS v pripravo in sprejem Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo
in BiH, kjer nam je uspelo, da poteka rekrutiranje na tej relaciji le še preko zavodov za
zaposlovanje v BiH ter Sloveniji, a po drugi strani se še vedno borimo za spremembo tega
sporazuma, ker onemogoča ustrezno zaščito delavcev migrantov v prvem letu zaposlitve. 
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