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POVZETEK
Položaj javnih uslužbencev se zaradi specifičnosti javnega sektorja tudi v procesih
socialnega dialoga razlikuje od položaja zaposlenih v zasebnem sektorju. Kljub nesporni
dopustnosti tega stanja pa se v Sloveniji, na primer na področju sodelovanja delavcev
pri upravljanju javnih zavodov, zaradi zakonske neurejenosti kršijo ustavne določbe o
prepovedi diskriminacije. Slovenska ureditev na področju kolektivnega dogovarjanja in
kolektivnih pogajanj tudi nima zadostnih varovalk, ki bi prispevale k zaupanju med
socialnimi partnerji in ki bi omogočale, da bi bil socialni dialog v javnem sektorju
učinkovitejši. Magistrsko delo vsebuje analizo položaja javnih uslužbencev v obdobju
zadnjih desetih let in oceno normativne ureditve socialnega dogovarjanja v javnem
sektorju, kjer je (poleg navedene neskladnosti z ustavo) ugotovljeno, da obstajajo tudi
druge pomanjkljivosti, predvsem v sistemu preprečevanja in razreševanja kolektivnih
delovnih sporov. V okviru tega področja so nakazane možne rešitve obstoječe
problematike, nekatere od njih so lahko povzete iz ureditev držav z razvitimi sistemi in
bogato tradicijo kolektivnega dogovarjanja.

Ključne besede
Javni uslužbenci, socialni dialog, kolektivno dogovarjanje, kolektivni delovni spori,
socialni partnerji, javni sektor, javna uprava, državna uprava
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ABSTRACT
The position of civil servants in the process of social dialogue differs from that of
employees in the private sector due to the specificity of the public sector. Despite the
undisputed admissibility of this situation, however, in Slovenia, for example in the field
of worker participation in management of public institutes, the present legal regulation
violate constitutional provisions prohibiting discrimination. Slovenian legislation on
social dialogue and collective bargaining does not have sufficient safeguards, which
would lead to trust among the social partners and which would make it possible to
have a social dialogue in the public sector more efficient. This master's thesis includes
analysis of the position of civil servants over the past ten years and an assessment of
the regulatory framework for social bargaining in the public sector, where (in addition
to those of non-compliance with the Constitution), that there are other deficiencies,
especially in the system for preventing and resolving collective labour disputes. Within
this area are outlined possible solutions to existing problems, some may be transfered
from the developed systems of the countries with rich history of collective bargaining.

Key words
Civil servants, social dialogue, collective bargaining, collective labour disputes, social
partners, public sector, public administration, state administration
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1 UVOD

1.1 PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA
Kljub temu da se zaradi uveljavljanja ustavnega načela enakosti pred zakonom vrši
proces medsebojnega približevanja dveh ločenih sistemov delovnih razmerij – tistega v
zasebni in drugega javni sferi - pa so in bodo tudi naprej v sferi javnega sektorja zaradi
njegove specifičnosti vedno veljale določene zakonitosti, ki se bodo razlikovale od
ureditve v zasebnem. Te posebnosti, značilne za javni sektor, sem skušal predstaviti
predvsem na primeru socialnega dialoga oziroma socialnega dogovarjanja med
delodajalci in delojemalci v javnem sektorju – to je tudi osrednja tema magistrskega
dela. Tema, ki se nanaša na položaj javnih uslužbencev v socialnem dialogu z
delodajalcem, je aktualna zaradi nedavne sklenitve procesa uveljavitve plačnega
sistema v javnem sektorju (uveljavitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter
pričetek veljavnosti nove splošne in tudi nekaterih drugih kolektivnih pogodb v javnem
sektorju).
Položaj javnih uslužbencev pri uveljavljenju kolektivnih pravic iz delovnega razmerja je
na nekaterih točkah slabši od položaja, v katerem so delojemalci zasebnega sektorja.
Razlogov za to je kar nekaj (restriktivna poraba javnih sredstev, delodajalec je v
funkciji pravodajalca, pomanjkljiva orodja za preprečevanje in reševanje kolektivnih
sporov …), načini za odpravo večino neenakosti pa so v glavnem znani, saj so na voljo
nekatere modelske rešitve, ki so že uveljavljene v državah z mnogo daljšo tradicijo
socialnega dogovarjanja. Predmet mojega raziskovanja je bil položaj javnih
uslužbencev po sprejemu Zakona o javnih uslužbencih leta 2002 in proces socialnega
dogovarjanja ter znotraj tega položaj socialnih partnerjev v javni oziroma državni
upravi (sindikati javnega sektorja ter država).
Postavil sem naslednji hipotezi, ki ju bom preverjal in dokazoval v tej raziskavi:
1. Na temelju zbranih empiričnih podatkov ter znanstvenoraziskovalnih virov je
mogoče predpostavljati, da v Sloveniji ni učinkovitih orodij za preprečevanje in
razreševanje kolektivnih delovnih sporov v javnem sektorju, obstoječe metode pa
ne služijo spodbujanju kolektivnega dogovarjanja, temveč slabijo odnos med
socialnima partnerjema, kar bo preverljivo z analizo obstoječe normativne ureditve
in njene notranje skladnosti ter poglobljenega študija drugih virov.
2. Iz znanstvenoraziskovalnih virov je mogoče predpostavljati, da je neenak položaj
zaposlenih v javnem sektorju nasproti zaposlenim v zasebnem sektorju na
nekaterih področjih urejen tako, da krši ustavna določila o prepovedi diskriminacije,
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kar bo preverljivo z analizo obstoječe normativne ureditve ter morebitnih odločitev
ustavnega sodišča.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen raziskovanja je oceniti položaj javnih uslužbencev po izvedeni uslužbenski in
plačni reformi, predvsem pa oceniti primernost slovenske ureditve socialnega
dogovarjanja v javnem sektorju, predstaviti problematiko ter ugotoviti njene
pomanjkljivosti, ki ovirajo uveljavljanje sodobnih standardov, ki jih preko konvencij in
priporočil promovira Mednarodna organizacija dela tudi za področje javnega sektorja.
Cilj raziskovanja je, da preko analize položaja javnih uslužbencev v sistemu delovnih
razmerij preverim upravičenost postavljenih hipotez in da pridem do ugotovitev, ki
bodo:
- razkrile poglavitne ovire za učinkovitejše in kvalitetnejše socialno dogovarjanje ter
- prispevale h kritični oceni pravne ureditve na področju kolektivnih delovnih razmerij
nasploh, še posebej pa v javnem sektorju.

1.3 OCENA OPRAVLJENIH RAZISKAV
Celovitih raziskav na področju obravnavane tematike je v Sloveniji izredno malo.
Glavnino virov predstavljajo znanstveni članki, objavljeni v strokovnih revijah, del
tematike pokriva nekaj raziskovalnih projektov, ki jih financira država (področje
nadomestnega reševanja delovnih sporov), določena raziskovalna poročila in
informacije, ki se nanašajo na področje socialnega dialoga v državah članicah EU,
dostopna pa so preko internetnih strani Eurofonda (Evropskega sklada za izboljšanje
življenjskih in delovnih pogojev), v okviru katerega deluje EIRO (European Industrial
Relations Observatory), ter internetnih strani ETIU-ja (Evropski sindikalni inštitut).
Precej neraziskano je področje delovanja (organizacija, članstvo, finance) sindikatov ter
področje stavk in drugih vrst industrijskih akcij. Prav spremljanje statistike na področju
stavk je področje, kjer bi država lahko in morala v prihodnosti vložiti bistveno več
napora, da bi bili zbrani podatki relevantni in primerljivi z drugimi državami ter kot taki
dostopni raziskovalcem, drugi strokovni in tudi širši javnosti.
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1.4 RAZISKOVALNE METODE
V tem delu sem kot glavni raziskovalni metodi uporabil predvsem metodo
kompilacije in deskriptivno metodo znanstvenega raziskovanja.
Metodo kompilacije, ki zajema povzemanje spoznanj, stališč in sklepov drugih avtorjev,
sem v pretežnem delu svojega raziskovanja (npr. pri opredelitvi teoretičnih izhodišč in
temeljnih pravnih kategorij, ki zadevajo pojem socialnega dialoga, pri predstavitvi
splošne in posebne delovnopravne ureditve položaja javnih uslužbencev ter etike v
javni upravi) izvajal na podlagi povzemanja referenčne literature, obsežne zakonodaje,
ki se nanaša na obravnavano področje, in drugih podobnih pravnih virov ter
referenčnih raziskav, opravljenih tako v Sloveniji kot tudi na ravni drugih držav članic
EU.
Metode deskripcije sem se posluževal predvsem pri opisovanju stanja na področju
sprememb v uslužbenskem sistemu, reformi plačnega sistema in trenutne ureditve na
področju sistema plač v javnem sektorju, področju socialnega dialoga v Sloveniji in
specifično socialnega dialoga v javnem sektorju.
V okviru navedenih dveh generalno uporabljenih metod sem na področju ureditve
sistema kolektivnih pogodb in na področju preprečevanja ter reševanja kolektivnih
delovnih sporov, kjer so bile predstavljene primerjalne ureditve v nekaterih izbranih
evropskih državah, uporabil metodo primerjalnega raziskovanja. Primerjava je
služila za predstavitev nekaterih tujih dobrih praks oziroma sistemskih rešitev na
področju preprečevanja in reševanja sporov med socialnimi partnerji, ki bi jih bilo moč
uveljaviti tudi v našem okolju, upoštevajoč pravne, sociološke, ekonomske in druge
vidike.
Glede na naravo obravnavane problematike vseh postavljenih teoretičnih ugotovitev in
trditev ni bilo mogoče tudi empirično preveriti. Zato sem se pri analizah naslonil
predvsem na nekatere že obstoječe tovrstne empirične raziskave, povezane z vsebino
te problematike, ki sem jih skušal dopolniti z lastnimi ugotovitvami, predvsem na
področju učinkovitosti delovanja sindikatov. Poleg relativno zastarelih in dokaj
pomanjkljivih študij, ki zajemajo področje delovanja sindikatov, sem za potrebe
raziskovanja obravnavane problematike poizkušal z lastno raziskavo (z uporabo metode
anketiranja) priti do nekaterih uporabnih podatkov, ki bi bili relevantni za predmet
raziskave v tem delu. Uporaba te metode, zaradi že začetne neodzivnosti respondentov
(predstavnikov sindikatov) kasneje ni bila mogoča. Neodzivnost lahko pripišem
specifični situaciji, v kateri se je znašla naša družba (pa tudi nekateri sindikati) zaradi
vplivov hude globalne finančne in gospodarske krize ter njenih posledic, ki se v prvi
vrsti odražajo v slabšanju socialnega položaja v delovno aktivnem prebivalstvu.
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1.5 STRNJEN OPIS POGLAVIJ
Obravnavana tematika je v osrednjem delu tega dela (brez uvoda in zaključka)
razdeljena v štiri vsebinsko zaokrožena poglavja. V drugem poglavju navajam in
opredeljujem temeljna teoretična izhodišča za pisanje magistrskega dela, v okviru
katerih sem predstavil pojme, kot so: kolektivno dogovarjanje, socialni dialog, javni in
zasebni sektor, javna uprava ter javni uslužbenci. Tretje poglavje namenjam široki
obravnavi pojma socialni dialog. Najprej sem opredelil temeljne pravne kategorije
socialnega dialoga: bipartizem, tripartizem, kolektivni sporazum, kolektivna pogodba,
delavska participacija in participativni dogovor, industrijske akcije ter njene oblike,
delovni spori, arbitraža, mediacija, konciliacija. V nadaljevanju poglavja sem obdelal
ustavne temelje delovnih in socialnih razmerij, mednarodnopravni okvir socialnega
dogovarjanja (dokumente Organizacije združenih narodov, konvencije in priporočila
Mednarodne organizacije dela, dokumente Sveta Evrope ter pravo Evropske unije) ter
druge heteronomne in avtonomne pravne vire, s katerimi se nadgrajujejo temelji
delovnih razmerij oziroma socialnega dogovarjanja. V četrtem poglavju sem obdelal
področje reforme javne uprave in spremembe v uslužbenskem sistemu, ki se nanašajo
na novo pravno ureditev sistema javnih uslužbencev. Predstavljam pravne vire, ki
urejajo področje javnih uslužbencev (splošno in posebno delovnopravno ureditev),
opisujem faze uvajanja plačnega sistema, v tem poglavju pa sem se posvetil tudi
pojmu upravne kulture in raziskavam na področju etike v javni upravi. Peto, osrednje
analitično poglavje magistrskega dela, je namenjeno socialnemu dogovarjanju v
javnem sektorju. V njem najprej predstavljam trenutno ureditev na področju socialnega
dogovarjanja v Sloveniji na splošno, nato pa se posvetim posebnostim in oblikam
socialnega dialoga v javnem sektorju. Posebej sem se posvetil sistemu plač kot glavni
temi socialnega dogovarjanja v javnem sektorju, ki je predstavljal tudi vir sporov med
socialnima partnerjema – sindikati javnega sektorja in državo. Tem vsebinam sledi oris
sistema preprečevanja in reševanja kolektivnih delovnih sporov, kjer je najprej
predstavljena slovenska ureditev, nato pa sledi primerjalni pregled tovrstnih ureditev v
nekaterih evropskih državah. Poleg teoretične in eksplikativne komponente to poglavje
na koncu vsebuje tudi analitično komponento, ki se vsebinsko nanaša na položaj javnih
uslužbencev in njihovih predstavnikov nasproti državi. Tu sem analiziral tudi
problematiko socialnega dogovarjanja v javnem sektorju in nakazal možne rešitve,
upoštevajoč že poznane modele, ki so v uporabi v drugih državah. Naslednja, po
vsebini kratka poglavja, sem posvetil doseženim rezultatom raziskave, preveritvi in
potrditvi hipotez ter oceni prispevka rezultatov raziskave k stroki in njihovi uporabnosti
nasploh. V zaključku sem strnjeno predstavil spoznanja in ugotovljena dejstva,
obdelana in obširno obrazložena v predhodnih poglavjih. Zaključek vsebuje tudi
aplikativno komponento, saj so v njem nakazane možne rešitve v prejšnjih poglavjih
predstavljene problematike.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1 KOLEKTIVNA POGAJANJA, SOCIALNI DIALOG
Kolektivno pogajanje je proces, v katerem so sindikati (ali kakšna druga oblika
kolektivnega predstavljanja delojemalcev) in delodajalec (ali združenje delodajalcev)
osredotočeni na doseganje sporazuma o plačah, delovnem času in drugih pogojih
zaposlovanja in dela. Kolektivno pogajanje je civilnodružbeni proces. Njegovi akterji so
zasidrani v sfero ekonomske menjave, ki jo s svojimi pogajalskimi interakcijami (tudi)
reproducirajo kot (od države) relativno avtonomno področje.
Kolektivno pogajanje (angl. bargaining – barantanje) je vpeto v poseben segment sfere
ekonomske menjave, saj je v bistvu sredstvo sklepanja pogodb o prodaji delovne sile.
Rezultat (uspešno zaključenega) kolektivnega pogajanja je namreč sporazum o
pogojih, pod katerimi lahko potekajo konkretni nakupi in prodaje delovne sile
(Stanojević, 1996, str. 85–86).

Predmet kolektivnih pogajanj je lahko večje ali manjše število različnih vprašanj, med
katerimi so praviloma v ospredju plače. Skladno s to najpomembnejšo temo je ključna
točka vsake kolektivne pogodbe določilo o minimalni (za gospodarstvo, panogo in/ali
dejavnost) višini plač. Ob tem ključnem vprašanju kolektivna pogajanja (in kolektivne
pogodbe) obravnavajo običajno še druge kvantitativne zahteve delavcev, ki se
nanašajo na delovni čas, dopuste, bolniško odsotnost in podobno. Kvantitativne
zahteve so nasploh tradicionalno prevladujoča »tema« kolektivnih pogajanj, saj
omogočajo oblikovanje številnih gradacij, nekakšnih kvantitativnih »odtenkov«, na
podlagi katerih je načeloma mogoče definirati kompromisno točko, v kateri kažejo
kalkulacije delojemalcev sprejemljivo raven doseženih koncesij. Premet kolektivnih
pogajanj so lahko tudi kakovostnejše zahteve, ki so osredotočene na primer na
vprašanja intenzitete dela ter organizacije in kontrole proizvodnje (Hyman v:
Stanojević, 1996, str. 89).
Ob tovrstnih pretežno kvantitativnih in (občasno) tudi kakovostnih temah so poseben
predmet kolektivnih pogajanj (in kolektivnih pogodb) tudi določena proceduralna
vprašanja. Z razrešitvijo teh vprašanj akterji kolektivnih pogajanj določajo načine
poteka njihovih medsebojnih pogajanj (o vsebinskih in proceduralnih vprašanjih),
uporabo dogovorjenih standardov ter postopke, ki se sprožajo ob neuspešnih
pogajanjih (Stanojević, 1996, str. 89–90).
Kolektivna pogajanja lahko potekajo na naslednjih ravneh: pogajanja na mikro ravni,
območna, panožna in splošna (makro) pogajanja. Akterji vseh teh pogajanj so
praviloma sindikati in delodajalci ali združenja delodajalcev, osrednje vprašanje pa so v
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vseh primerih praviloma plače. Akterji kolektivnih pogajanj na mikro ravni so
menedžerji na eni strani in sindikalni zaupniki ali katera druga oblika kolektivnega
predstavljanja interesa zaposlenih na drugi strani, plačilni pogoji pa se izpeljujejo iz
določil višje kolektivne pogodbe ter iz konkretnega razmerja sil in plačilnih zmožnosti
podjetja. Ob tem je predmet kolektivne pogodbe na mikro ravni lahko cela vrsta
dodatnih vprašanj, ki so značilna le za konkretno podjetje. Akterji območnih, panožnih
ali splošnih pogajanj so ustrezni segmenti sindikalnih in delodajalskih struktur. Na višjih
ravneh so vsebine pogajanj splošnejše, saj le na ta način lahko zajamejo obsežnejšo in
kompleksnejšo interesno strukturo, ki jo predstavljajo.
V strukturah nacionalnih kolektivnih pogajanj je težišče pogajalskih procesov običajno
na eni ravni, ki se združuje (z manj intenzivnimi) pogajanji na drugih ravneh. Obstajajo
tudi sistemi kolektivnih pogajanj, ki potekajo izključno na eni sami ravni.
Sistemi panožnih kolektivnih pogajanj sestojijo iz ožjih (sektorskih) pogajalskih
struktur, ki so osredotočene na vprašanje (regulacije višine) plač znotraj določene
industrije. Panožna pogajanja praviloma potekajo na nacionalni ravni, se pravi med
sindikati, ki predstavljajo vse zaposlene v določeni panogi nacionalnega gospodarstva,
in ustreznimi združenji delodajalcev.
Poglavitna značilnost sistema splošnih pogajanj je »centralno« pogajanje, s katerim se
regulirajo plače in drugi pogoji dela za celotno nacionalno gospodarstvo. Ključni akterji
tega pogajalskega sistema so krovne, nacionalne konfederacije delojemalcev in
delodajalcev. Te maloštevilne osrednje organizacije opredelijo splošno pogodbo, s
katero se določajo okviri oziroma pogajanja na nižjih ravneh, ki jim sledijo.
V primerjavi s centraliziranimi (panožnimi in nacionalnimi) pogajanji so sistemi
podjetniških kolektivnih pogajanj izrazito sfragmentirani, saj so pogajanja med
delodajalci in delojemalci v tem primeru omejena na mikro raven, zunanjih
medpodjetniških in medsindikalnih povezovanj sploh ni ali če so, potem imajo le
rudimentalne oblike (Stanojević, 1996, str. 90–91).

Socialni dialog predstavlja skupno prizadevanje socialnih partnerjev (predstavnikov
interesnih skupin dela in kapitala), da bi bile vse ključne odločitve pristojnih institucij
na ekonomskem in socialnem področju rezultat usklajevanja interesov socialnih
partnerjev in države. V socialnem dialogu gre tako predvsem za proces dogovarjanja,
usklajevanja in sprejemanja stališč med socialnimi partnerji in tudi vlado.
Vsem socialnim partnerjem je poleg zagovarjanja lastnih interesov skupno, da je cilj
vseh doseganje socialnega miru. Cena, ki so jo pripravljeni plačati za to, pa je, da se
vsakdo izmed njih odpove delu svojih zahtev v zameno za skupno dobro oziroma v
zameno za uresničitev nekega splošnega cilja, ki je v interesu vseh – ustvarjanja
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medsebojnega zaupanja in blaginje. Socialni dialog predstavlja tudi sredstvo, s katerim
se preprečujejo interesni spori med socialnimi partnerji.
Socialni dialog kot organizirana izmenjava stališč med socialnimi partnerji ter vlado
privede do obveznih dogovorov o odprtih vprašanjih gospodarskega in družbenega
razvoja države.
Predmet socialnega dialoga so praviloma pravice, obveznosti in odgovornosti
delodajalcev in delavcev, plače in plačna politika, zaposlovanje, vse vrste socialnih
zavarovanj, socialna varnost, varnost zaposlenih in podobno.
V teoriji so prisotne težave zaradi neenotnega opredeljevanja pojma socialnega dialoga
na različnih ravneh. Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju: MOD) pojem
uporablja širše, v smislu tristranskega razmerja med socialnimi partnerji in vlado, na
ravni Evropske unije (v nadaljevanju: EU) pa pojem opredeljujejo kot postopek
nepretrgane interakcije med socialnimi partnerji z namenom, da se dosežejo dogovori
o zadevah s področja ekonomske in socialne politike (po Kresal Šoltesovi, 2005, str.
226).
Socialni dialog predstavlja enega od izrazov demokratizacije družbe, saj zagotavlja
sodelovanje socialnih partnerjev pri oblikovanju in implementaciji prava na področju
ekonomske in socialne politike. Njegov pomen je tudi v tem, da poteka na
demokratičnih principih, kot so vključenost, sodelovanje, iskanje konsenza in
usmerjenost h kompromisu, s tem pa zagotavlja možnosti za reševanje sicer
fundamentalno različnih interesov kapitala in dela in tako krepi socialni mir in
zagotavlja možnosti za skladen ekonomsko socialni razvoj (Kresal Šoltes, 2005, str.
229).
Vodovnik (2007a, str. 188) opredeljuje socialni dialog kot ustvarjalno komunikacijo
med zaposlenimi, delodajalci in državo na različnih ravneh urejanja ekonomskih in
socialnih razmerij.

2.2 JAVNI SEKTOR, JAVNA UPRAVA, ZASEBNI SEKTOR
Razmerje med javno in zasebno sfero, med skupnostjo in posameznikom je temeljno
vprašanje sodobne družbe. Življenje v organizirani skupnosti zahteva podrejanje
zasebnih interesov javnim. Že sodelovanje v zasebnih organizacijah zahteva
prilagajanje - še več, celo neformalne skupnosti, kot je npr. prijateljska družba,
zahtevajo prilagajanje posameznika skupnosti. Vsaka odločitev, ki se sprejme v procesu
javnega upravljanja, pomeni poseg v posameznikovo zasebno sfero. Vsak posameznik
se mora zaradi življenja v skupnosti prisilno odpovedati mnogim dobrinam – v zameno
za to pa mu skupnosti nudi druge dobrine (Virant, 1998, str. 21).
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Opredelitev pojma »javni sektor«
V domači in tuji strokovni literaturi ter v konkretni upravni in politični praksi se
uporabljajo različne definicije javnega sektorja (Malačič, 2009, str. 3).
Širša opredelitev javnega sektorja je v Sloveniji določena s Standardno klasifikacijo
dejavnosti, ki zajema štiri dejavnosti: javna uprava, obramba in sociala, izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo ter druge javne, skupne in osebne storitve.
Opredelitev ožjega javnega sektorja (op. avt.: ta opredelitev je pomembna z vidika
obravnave tematike tega dela) je navedena v Zakonu o javnih uslužbencih in Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju. Po tej definiciji javni sektor zajema vse znane
javnopravne oblike, v katerih so lahko organizirane osebe javnega prava v Republiki
Sloveniji, razen javnih podjetij. Javni sektor tako sestavljajo:
- državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe
javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti (npr. samoupravne narodne skupnosti, svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu …).
V to opredelitev ne sodijo javna podjetja in gospodarske družbe, Banka Slovenije,
Gospodarska in Obrtna zbornica Slovenije (Vodovnik, 2007a, str. 11–12). Javna
podjetja in gospodarske družbe niso del javnega sektorja, ker poslujejo po Zakonu o
gospodarskih družbah, Banka Slovenije ni uporabnik proračuna oziroma je celo vplačnik
v državni proračun, obe zbornici pa sta predstavnika zasebnih gospodarskih družb
oziroma samostojnih podjetnikov (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 17).
Natančna opredelitev subjektov javnega sektorja je bila podana v »seznamu oseb
javnega prava v RS«, ki je služil kot delovni pripomoček pri obravnavi predloga Zakona
o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU). Seznam oseb javnega prava je za potrebe
ZJU javno definiral in določil krog veljavnosti zakona in je bil povzet po Odredbi o
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (po
Brusovi, 2002, str. 18). Navedeno odredbo je nadomestil Pravilnik o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki v 6. členu
določa, da minister za finance objavlja ažuriran izpis določenih podatkov iz registra v
obliki seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki se med drugim objavi na spletnih
staneh Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pri čemer se podatki sproti
ažurirajo.
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Pravilnik definira neposredne uporabnike državnih in občinskih proračunov, ki so:
- državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so
ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom,
- ožji deli občin, ki so pravne osebe.1
Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe:
- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni
sklad,
- katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine,
- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se
izvajajo javne funkcije in
- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.
Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije,
- javni zavodi, javne agencije in javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni
uporabniki,
- samoupravne narodnostne skupnosti in
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba,
ki je organizirana kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, javni
gospodarski zavod ali v drugi pravnoorganizacijski obliki, čeprav ima v firmi besedo
zavod, sklad ali agencija.2
Iz
je
-

seznama neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 20093
razvidno, da so neposredni uporabniki državnega proračuna naslednji (skupaj 179):
Državni zbor Republike Slovenije,
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov javnih naročil,
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Komisija za preprečevanje korupcije,
Varuh človekovih pravic,
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo,

1

2. člen Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov.
2
3. člen Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov.
3
Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Seznam neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov (31. 12. 2009).
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-

Informacijski pooblaščenec,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Državni svet Republike Slovenije,
Urad predsednika Republike Slovenije,
Državna volilna komisija,
Računsko sodišče Republike Slovenije,
vladne službe (15),
ministrstva in organi v njihovi sestavi (57),
upravne enote (58),
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Sodni svet Republike Slovenije,
višja sodišča (4),
okrožna sodišča (11),
Vrhovno državno sodišče Republike Slovenije,
okrožna državna tožilstva (11),
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
Višje delovno in socialno sodišče,
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
delovna sodišča (3).

Neposredni uporabniki občinskih proračunov so občine in ožji deli občin (skupaj 1.102).
Posredni uporabniki:
- javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja ter
športa (932), na področju zdravstva in socialnega varstva (274), na področju
gospodarskih dejavnosti (21), na področju malega gospodarstva in turizma (25), na
področju raziskovalne dejavnosti (26), na področju kmetijstva in gozdarstva (13),
na področju okolja in prostora (8), na področju kulture (180), na področju javnega
reda in varnosti (13);
- javne agencije (16);
- skladi socialnega zavarovanja (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod republike za zaposlovanje, Jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije);
- javni skladi (25);
- samoupravne narodnostne skupnosti (10).
Na dan 31. 12. 2009 je bilo skupaj 2.829 oseb javnega prava neposrednih oziroma
posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov.
V tem delu je pri navajanju besedne zveze javni sektor mišljena ožja opredelitev tega
pojma.
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Opredelitev pojma »javna uprava«
Pod pojem javne uprave poleg organov državne uprave in lokalne samouprave
uvrščamo tudi nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Ti subjekti odločajo o
javnih zadevah, tako da izvršujejo politične odločitve. Javno upravo lahko definiramo
tudi funkcionalno in organizacijsko. Funkcionalno pomeni javna uprava dejavnost
upravljanja v javnih zadevah na izvršilni ravni, organizacijsko pa preko subjektov
(organov in organizacij), ki opravljajo to dejavnost (po Virantu, 1998, str. 21).
Javno upravo tvorijo: organi državne uprave (vlada in vladne službe, ministrstva z
organi in organizacijami v njihovi sestavi, upravne enote), organi lokalne
samouprave (210 občin), javni zavodi (organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega
varstva idr., če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička), javne agencije (od
politike neodvisne pravne osebe javnega prava, ki so ustavljene za opravljanje
regulatornih, razvojnih ali strokovnih nalog v javnem interesu, če zanje z zakonom ni
predvidena druga statusna oblika), javni skladi (pravne osebe javnega prava, ki
upravljajo s premoženjem, ki ga je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna
skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa).

Opredelitev pojma »zasebni sektor«
V povezavi z opredelitvijo javnega sektorja lahko opredelimo tudi pojem zasebnega
sektorja. Ožja opredelitev zasebnega sektorja je tako določena s Standardno
klasifikacijo dejavnosti, po kateri so iz zasebnega sektorja izvzete že zgoraj navedene
dejavnosti, ki sodijo v javni sektor. Širša opredelitev zasebnega sektorja bi potemtakem
obsegala tudi pravne subjekte za katere ne velja ZJU in Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS), torej subjekte, ki poleg svoje glavne dejavnosti, ki po
definiciji sodi v zasebni sektor, opravljajo še dejavnosti, ki sodijo v javni sektor, vendar
niso podvrženi ZJU in ZSPJS.

2.3 JAVNI USLUŽBENCI
Definicija javnega uslužbenca je podana v 1. členu ZJU, ki določa, da je javni
uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, razen
funkcionarjev v državnih organih in organih lokalnih skupnostih, za katere zakon
izrecno določa, da niso javni uslužbenci.
Definicija javnega uslužbenca je tako neposredno povezana z opredelitvijo javnega
sektorja.
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V okviru javnih uslužbencev zakon posebej obravnava tiste, ki so zaposleni v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti4, pri tem pa razlikuje:
- uradnike, ki v organih opravljajo javne naloge (naloge, ki sodijo v delovno
področje organa oziroma naloge, za katere je bila ustanovljena oseba javnega
prava),
- uradnike, ki v organih opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo
poznavanje javnih nalog organa in za katera se zahteva najmanj visoka strokovna
izobrazba,
- strokovno-tehnične javne uslužbence, ki v organih opravljajo druga spremljajoča
dela.
Delovna mesta, na katerih se opravljajo javne naloge in zahtevnejša spremljajoča dela,
so uradniška delovna mesta, delovna mesta, na katerih se opravljajo druga
strokovno-tehnična dela, so strokovno-tehnična delovna mesta5.

4

ZJU je sistematično razdeljen na dva dela, in sicer prvi del, ki ga lahko imenujemo tudi splošni
del, je namenjen celotnemu sistemu javnega sektorja, kot je opredeljen v 1. členu ZJU,
medtem, ko je drugi del ali tudi osrednji del zakona omejen na urejanje razmerij javnih
uslužbencev, ki so zaposleni v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Tako je začetna
ambicija ZJU po celoviti ureditvi uslužbenskih razmerij ostala omejena na ureditev znotraj
državne uprave in uprave lokalnih skupnosti (Čater, 2004, str. 15).
5
23. člen ZJU.
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3 SOCIALNI DIALOG

3.1 OPREDELITEV TEMELJNIH PRAVNIH KATEGORIJ
3.1.1 Delovno pravo, kolektivna delovna razmerja
Vse norme delovnega prava morajo biti v skladu z ustavo. Ustava ureja pravni položaj
nekaterih pomembnih dejavnikov te pravne veje, kot so na primer položaj in
pristojnosti pravodajnih subjektov, ki sprejemajo delovnopravne predpise, nadzornih
organov, ki nadzirajo njihovo uveljavljanje in izvajanje, sodišč, ki sodijo v delovnih
sporih, in drugih (Vodovnik, 2003, str. 24). Delovno pravo ureja pravna razmerja na
področju odvisnega dela. Gre za delo, ki ga opravljajo delavci v delovnem razmerju.
Temeljna delitev delovnega prava je delitev na individualno delovno pravo, ki ureja
razmerje med posameznim delavcem in delodajalcem, in na kolektivno delovno pravo,
ki ureja kolektivna delovna razmerja, to je razmerja med skupino delavcev na eni strani
in delodajalcem ali skupino delodajalcev na drugi strani. Kolektivna delovna razmerja
nastajajo na različnih ravneh, med različnimi subjekti (Kresal, 1999, str. 1).
Najpomembnejši subjekti kolektivnih delovnih razmerij so sindikati in delodajalske
organizacije ter voljena zastopstva delavcev (sveti delavcev). V kolektivna delovna
razmerja vstopa tudi država, bodisi kot delodajalec bodisi kot socialni partner v okviru
tripartitenga sodelovanja. Država pomembno vpliva na kolektivna delovna razmerja
tudi v funkciji oblasti, in sicer zakonodajne, izvršilne in sodne (sprejema zakone in
druge predpise, ki urejajo pravna razmerja, izvršuje oziroma nadzoruje izvrševanje
predpisov ter zagotavlja sodno reševanje sporov – tudi kolektivnih delovnih sporov) (po
Kresalovi, 1999, str. 1).
V Slovenji je uveljavljen dualni sistem zastopanja delavskih interesov: preko sindikatov
in preko voljenih zastopstev delavcev. Sindikati kot prostovoljna interesna združenja
delavcev zastopajo interese svojih članov - oziroma tudi širše, vseh delavcev – v
razmerju do delodajalca. Sodelujejo v kolektivnem pogajanju in z delodajalci oziroma
delodajalskimi organizacijami sklepajo kolektivne pogodbe. Sodelujejo tudi v okviru
tripartitnega sporazumevanja skupaj s predstavniki delodajalcev in države. Kot skrajnje
sredstvo za uveljavljanje svojih interesov pa je delavcem priznana tudi pravica do
stavke, pri organizaciji in vodenju katere imajo sindikati osrednjo vlogo. Preko voljenih
predstavnikov delavcev, kot so sveti delavcev ali predstavniki delavcev v organih družb,
pa se uresničuje z ustavo zagotovljena participacija delavcev oziroma sodelovanje
delavcev pri odločanju (Kresal, 1999, str. 1 in 2).
Kolektivna delovna razmerja nastajajo na ravni posameznega podjetja (pa tudi na
nižjih ravneh) in na višjih ravneh, na ravni posamezne dejavnosti, poklica, na
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nacionalni ravni. Če se voljena zastopstva delavcev pri nas pojavljajo le v okviru
posameznega podjetja ali povezanih podjetij, pa se sindikati pojavljajo na vseh ravneh,
tako v posameznem podjetju kot tudi na ravni dejavnosti, poklica, na regionalni in
nacionalni ravni, sindikati pa se povezujejo tudi na mednarodni ravni. Pri obravnavi
tematike kolektivnih delovnih razmerij ne moremo mimo področja kolektivnih pogajanj
ter kolektivnih pogodb (po Kresalovi, 1999, str. 2).

3.1.2 Tripartizem, bipartizem
V sferi socialnega dialoga poznamo predvsem dve kategoriji socialnega dogovarjanja. V
nadaljevanju ju bom opisal in znotraj posamezne kategorije predstavil primer
oblikovanja avtonomnih pravnih aktov6, ki predstavljajo rezultat socialnega
dogovarjanja.
Tripartizem (tristranski socialni dialog)
Tristransko sodelovanje socialnih partnerjev pomeni vse oblike stikov med državo,
delodajalci ter delojemalci pri pripravi in izvedbi gospodarsko-socialne politike, da bi
dosegli socialni mir. Poglavitna ideja v zvezi s tem je, da se težavni socialno ekonomski
problemi rešujejo z dogovorom prizadetih glavnih dejavnikov v družbi, ne pa
enostransko oziroma z izključitvijo posamezne strani.
Uveljavljanje tripartitnega socialnega partnerstva je zlasti zasluga MOD, ki je edina
mednarodna organizacija, v kateri je kot način dela in odločanja dosledno uveljavljena
tristranska struktura njenih organov.
Posebej je pomembno priporočilo MOD št. 113 o tristranskem posvetovanju iz leta
1960. To naj bi potekalo na državni ravni in na ravni posameznih sektorjev industrije.
Pri tem ne bi smeli kršiti načela svobode združevanja oziroma pravic delodajalskih ali
delavskih organizacij, skupaj s pravico do kolektivnih pogajanj. Cilj sodelovanja naj bi
bilo doseganje čim več skupno dogovorjenih rešitev.
Kot MOD standarda o tristranskem sodelovanju veljata tudi konvencija št. 144 in
priporočilo št. 152, sprejeta v letu 1976 (Potočnik, 1996, str. 1007). Glavni namen, ki
ga zasledujeta oba dokumenta, je spodbujanje tripartitnosti na nacionalni ravni preko
vključenosti socialnih partnerjev v proces posvetovanja o ratifikacijah mednarodnih
standardov MOD in ostalih zadev, ki se nanašajo na delovanje MOD (Kresal Šoltes,
2005, str. 229).

6

Avtonomni pravni viri so pomembna in v nekaterih delih pravnega sistema ključna sestavina
prava, saj omogoča, da subjekti, ki jih ti viri zavezujejo, sami oblikujejo te norme, zato so
zaveze, vsebovane v pravnih aktih avtonomnega prava, zanje bolj sprejemljive od pravnih
norm, ki jih oblikujejo oblasti (Vodovnik 2007a, str. 22).
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Na ravni države se socialno partnerstvo največkrat kaže v posebnem tristranskem
organu, ki se v posameznih državah različno imenuje. Največkrat, tudi v Sloveniji, se
uporablja ime ekonomsko-socialni svet, ki ponavadi deluje kot tristransko posvetovalno
telo. Odločitve, ki jih sprejema, so dosežene s soglasjem in zavezujejo vse socialne
partnerje.
Ekonomsko-socialni svet predstavlja okvir, v katerem so se utrdila demokratična
razmerja med socialnimi partnerji, ki pomenijo eneo od nujnih in bistvenih prvin
politične demokracije. Razvit socialni dialog oziroma visoka raven socialnega
partnerstva je tudi eden od pogojev, ki so ga ob vstopu v EU morale izpolniti države
kandidatke.
V večini držav EU obstajajo tripartitne oblike permanentnega sodelovanja in
posvetovanja med vlado, delodajalci in delavci. Evropa ne pozna enotnega modela
organiziranosti ekonomsko-socialnih svetov. Njihova vloga se prilagaja razmeram in
potrebam posamezne države, njenemu gospodarskemu, socialnemu in kulturnozgodovinskemu razvoju. V glavnem so centralna tripartitna telesa v EU sestavljena po
francoskem modelu (delodajalci, sindikati, drugi interesi). Ponekod so člani še določeni
strokovnjaki. Vloga ekonomsko-socialnih svetov je predvsem svetovalna, ukvarjajo se s
širokim spektrom problemov, imajo parlamentarni način dela in veliko število članov. V
Sloveniji in drugih državah srednje in vzhodne Evrope pa so tripartitna telesa
sestavljena po modelu MOD. Imajo bolj posvetovalno vlogo, v njihovem okviru pa se
lahko vršijo tudi pogajanja o socialnih sporazumih. Ukvarjajo se z ožjim spektrom
problemov, predvsem s področja dela in socialne varnosti. Imajo manjše število članov
in so bolj operativni (Vlada Republike Slovenije, 2005).
Znotraj nacionalne ravni lahko poteka socialni dialog tudi na panožni, poklicni ali lokalni
ravni, medtem ko se najnižji nivo socialnega dialoga izvaja na podjetniški ravni in
poteka dvostransko med delodajalcem in predstavniki delavcev podjetja.
V zadnjem času je aktualna razprava o pomenu in možnostih sodelovanja poleg
tradicionalnih socialnih partnerjev tudi različnih drugih skupin in organizacij civilne
družbe, t. i. nevladnih organizacij v socialnem dialogu. Gre za najrazličnejše
organizacije za zaščito interesov in temeljnih človekovih pravic posameznih družbenih
skupin, kot so okoljevarstvene, ženske, študentske, potrošniške, upokojenske,
invalidske in druge podobne organizacije. Razsežnosti učinkov globalizacije in
liberalizacije trgov, širitev obsega neformalne ekonomije in oblik odvisnega dela zunaj
redne zaposlitve ter rast obsega majhnih in srednjih podjetij, ki spreminja podobo
klasičnega trga dela, na drugi strani vzpodbujajo zavedanje o skupnih koristih
sodelovanja med nekdaj tradicionalnimi socialnimi partnerji trga dela in drugimi
nevladnimi organizacijami (Kresal Šoltes, 2005, str. 228).
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Temeljni avtonomni vir tripartitnega socialnega dialoga v Sloveniji so socialni
sporazumi, ki jih sprejema Ekonomsko-socialni svet, ki predstavlja obliko sodelovanja
socialnih partnerjev v tripartitnem socialnem dialogu na nacionalni ravni. Ekonomskosocialni svet je bil ustanovljen aprila 1994 s tripartitnim Dogovorom o politiki plač v
gospodarstvu za leto 19947.
Bipartizem (dvostranski socialni dialog)
Bipartizem je vrsta socialnega dialoga, ki se izvaja na dvostranski ravni – gre za dialog
med delodajalci in delojemalci. Z mednarodnimi pravnimi akti in pravno ureditvijo v
Sloveniji so vzpostavljeni pogoji za bipartitni socialni dialog. Na podlagi teh aktov
poznamo kar nekaj oblik dvostranskega socialnega dialoga, bodisi oblike avtonomnega
bipartitnega socialnega dialoga (pogajanja o sklenitvi kolektivne pogodbe8) bodisi
oblike bipartitnega socialnega dialoga, ki ga določi heteronomni predpis (Svet za sistem
plač v javnem sektorju9).
V bipartitnem socialnem dialogu prihaja do oblikovanja norm avtonomnega prava, kot
so kolektivne pogodbe10 in razni dogovori, ki se nanašajo na izvajanje teh
kolektivnih pogodb (Vodovnik, 2003, str. 85).

3.1.3 Kolektivni sporazum
Kolektivni sporazum je splošni pojem, s katerim se običajno označujejo različne
vrste aktov, s katerimi delavci in delodajalci urejajo medsebojna razmerja. Za
kolektivne sporazume med delodajalci in sindikati, katerih bistvene prvine ureja zakon,
se pogosto uporablja pojem kolektivna pogodba, sporazumi med delodajalci in
neposredno voljenimi delavskimi predstavništvi pa se običajno omenjajo kot obratni
dogovori, podjetniški dogovori ali participativni dogovori. Kolektivni sporazumi lahko
urejajo različna področja gospodarsko-socialnih razmerij (po Vodovniku, 2003, str. 84).

3.1.4 Kolektivna pogodba
Kolektivne pogodbe o delu so kolektivni sporazumi, ki jih na delavski strani sprejema
sindikat ali bolj ali manj intenzivna zveza sindikatov, na delodajalski strani pa
delodajalec ali združenje delodajalcev, in s katerimi stranki kolektivne pogodbe urejata
delovne razmere. Kolektivne pogodbe se sklepajo na različnih ravneh. Na temelju
mednarodno priznane pravice svobode do sindikalnega organiziranja in delovanja se

7

Več o sestavi in delovanju ESS v poglavju 5.1.4.
Pogajanja glede kolektivnih pogodb so ena najpomembnejših aktivnosti socialnih partnerjev na
bipartitni ravni.
9
26. člen ZSPJS.
10
Obsežneje o kolektivnih pogodbah v poglavju 3.1.4 na tej in naslednjih straneh.
8
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stranke kolektivne pogodbe prosto odločajo o tem, na kateri ravni bodo sklenile
kolektivno pogodbo. Če zakon omenja ali delno ureja posamezne vrste kolektivnih
pogodb, to lahko stori le izjemoma in ne izčrpno. Tako so v slovenski zakonski ureditvi
na primer posebej omenjene kolektivne pogodbe, ki se sklepajo na ravni dejavnosti, ne
pa tudi poklicne pogodbe, ki jih sklepajo nekateri poklicni sindikati, kot na primer
zdravniki, menedžerji in drugi. Tovrstne kolektivne pogodbe lahko sklepa sindikat na
temelju konvencijskih norm o prostem sindikalnem delovanju (Vodovnik, 2003, str. 84).
Zakon o delovnih razmerjih tako omenja kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti11 ter
kolektivno pogodbo delodajalca12, ZSPJS pa poleg kolektivne pogodbe dejavnosti
omenja kolektivno pogodbo za javni sektor ter posebno kolektivno pogodbo, ki jo
sklenejo v imenu delodajalca generalni direktor javnega zavoda RTV Slovenija in v
imenu delojemalcev reprezentativni sindikati v tem javnem zavodu13.
Kolektivna pogodba je izraz volje in soglasja strank kolektivne pogodbe. Kolektivno
pogodbo lahko sklepata posamezni sindikat in posamezni delodajalec. Na ravneh, ki so
širše od konkretne organizacije, lahko kolektivne pogodbe sklepajo združenja
sindikatov in združenja delodajalcev. Da bi lahko bila sklenjena kolektivna pogodba
rezultat pogajanj in prosto izražene volje, je nujni pogoj za to svoboda organiziranja in
združevanja delavcev in delodajalcev na različnih ravneh. To svobodo na
mednarodnopravni ravni zagotavljajo konvencije MOD in mednarodne pogodbe
(Vodovnik, 2003, str. 85).
Konvencija MOD št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic v okviru svojih
določil poudarja svobodo organiziranja delavcev in delodajalcev ter svobodo njihovega
delovanja. Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel organiziranja in kolektivnega
dogovarjanja poleg sindikalne svobode izpostavlja neodvisnost organizacij delavcev od
delodajalcev in s tem prepoved medsebojnega vmešavanja ter zahteva spodbujanje in
pospeševanje razvoja kolektivnega dogovarjanja in širšo uporabo postopkov
prostovoljnega dogovarjanja s kolektivnimi pogodbami. Poleg teh dveh konvencij, ki ju
je naša država ratificirala, je za obravnavano problematiko pomembna še Konvencija
MOD št. 154 o spodbujanju kolektivnega dogovarjanja, ki tudi poudarja prostovoljnost
kolektivnega pogajanja.
Kot zelo pomemben dokument je potrebno na tem mestu posebej izpostaviti Evropsko
socialno listino (revidirano), ki jo je sprejel Svet Evrope. Ta v 5. členu ureja pravico do
organiziranja s tem, da poudarja svobodo ustanavljanja ter vključevanja v organizacije
delavcev in delodajalcev, v 6. členu pa pravico do kolektivnega pogajanja, v katerem je
poudarjeno spodbujanje medsebojnega posvetovanja med delavci in delodajalci,
spodbujanje mehanizmov za prostovoljna pogajanja med delodajalci oziroma njihovimi
organizacijami in organizacijami delavcev ter spodbujanje ustanavljanja in uporabe
11
12
13

Konkretno: 52., 53., 57., 83., 91., 120., 122., 128., 131., 143., 158. in 238. člen ZDR.
Konkretno: 163. člen ZDR.
Konkretno: 13. člen ZSPJS.
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mehanizmov za poravnavo in prostovoljno arbitražo za reševanje delovnih sporov
(Predlog zakona o kolektivnih pogodbah, 2006).
Kolektivna pogodba ob tem, da ureja pravni položaj članov oziroma pripadnikov strank
kolektivne pogodbe ter morda tudi drugih delavcev iste kategorije, praviloma vsebuje
tudi druge pomembne določbe, s katerimi stranki urejata medsebojna razmerja.
Sindikalna in delodajalska stran v tako imenovanem obligacijskem delu kolektivne
pogodbe urejata medsebojne obveznosti obveščanja o izvajanju kolektivne pogodbe, o
preprečevanju in razreševanju medsebojnih sporov in podobno. Pri tem je posebej
pomembna tako imenovana klavzula o socialnem miru. To je sporazum med
strankama, s katerim se stranki vnaprej v večjem ali manjšem obsegu odrečeta uporabi
pritiska in bojnih sredstev v obdobju veljavnosti kolektivne pogodbe (Vodovnik, 2003,
str. 86–87).
Kolektivne pogodbe kot instrument za urejanje delovnih razmerij so se na ozemlju
današnje Slovenije pojavile koncem prejšnjega stoletja, prvi predpisi, ki so urejali
njihovo sklepanje, pa so poznani iz obdobja neposredno po prvi svetovni vojni. V
obdobju po drugi svetovni vojni je postalo urejanje pravic in obveznosti delavcev in
delodajalcev s kolektivnimi pogodbami povsem nepomembno in odrinjeno le na
obrobno področje delovnih razmerij med delavci in zasebnimi delodajalci – obrtniki.
Kolektivne pogodbe so bile ponovno uvrščene med splošno veljavne vire avtonomnega
delovnega prava šele z uveljavitvijo Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja
1989 in (starega) Zakona o delovnih razmerjih 1990.
Značilno za staro delovno zakonodajo pred sprejemom novega Zakona o delovnih
razmerjih (v nadaljevanju: ZDR), ki je začel veljati leta 2003, je bilo dejstvo, da je bila
ta zakonodaja pri opredeljevanju pravic in obveznosti iz delovnih razmerij nepopolna in
so jo nujno morale dopolnjevati kolektivne pogodbe. Tako sta se zakona v vrsti določb
sklicevala oziroma odkazovala na urejanje posameznih pravic ali kar celih institutov v
kolektivnih pogodbah. S tem, ko je zakonodaja narekovala urejanje določene vsebine v
kolektivnih pogodbah, pa je postavljala pod vprašaj pogodbeno svobodo strank, ki jo
izrecno zahtevajo in izpostavljajo vse mednarodne konvencije, ki se kakorkoli dotikajo
tega področja. Namen takšnih določb je bil seveda stimulirati sklepanje kolektivnih
pogodb, ko so bile le-te po dolgem obdobju vpeljane v naš pravni sistem. Kot
sistemska ureditev pa so bile take določbe neprimerne in neskladne s konvencijami in
priporočili MOD. Eno temeljnih načel MOD namreč je, da naj bo sklepanje kolektivnih
pogodb vedno svobodno in prostovoljno. Novi ZDR ima drugačen pristop in takega
odkazovanja ne pozna, saj praktično v vseh primerih, z le nekaj izjemami, sam ureja
minimalni obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
Navedena pravna ureditev je dajala tudi zelo skopo podlago za urejanje medsebojnih
sporov, ki nastanejo med strankami kolektivne pogodbe, poseben problem pa je
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predstavljala tudi pogosta praksa neizvajanja veljavnih kolektivnih pogodb (Predlog
zakona o kolektivnih pogodbah, 2006).
Zaradi navedenih pomanjkljivosti je bil, kot navedeno, v letu 2006 sprejet Zakon o
kolektivnih pogodbah, ki je nastal v sodelovanju s socialnimi partnerji. Sodelovanje
oziroma soglasje vseh socialnih partnerjev pri ključnih vprašanjih pri pripravi zakona je
bila obveza socialnih partnerjev, zapisana v 32. točki Socialnega sporazuma za obdobje
2003–2005.
Zakon o kolektivnih pogodbah ureja stranke, vsebino, hierarhijo kolektivnih pogodb in
postopek sklenitve ter naknadnega pristopa h kolektivni pogodbi, njeno obliko, splošno
in razširjeno veljavnost ter prenehanje kolektivne pogodbe, mirno reševanje kolektivnih
delovnih sporov ter evidenco in objavo kolektivnih pogodb. Izhaja iz temeljnega načela,
da naj bo sklepanje kolektivnih pogodb svobodno in prostovoljno. To načelo vsebuje
tudi konvencija MOD dela št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in
kolektivnega dogovarjanja, ki jo je naša država ratificirala. Zato zakon ne predpisuje
obveznega sklepanja kolektivnih pogodb, ne predpisuje obvezne vsebine kolektivnih
pogodb niti ne določa vrst kolektivnih pogodb in ravni, na katerih naj bi se te sklepale.
Vse to bi namreč posegalo v voljo strank in preprečevalo, da do sklenitve kolektivne
pogodbe pride vedno in povsod, pa tudi le takrat, kadar je takšna volja in interes obeh
strank. Avtonomija strank je eno osnovnih vodil nove pravne ureditve tega področja.
Upoštevaje načelo prostovoljnosti naj bi imela pravico biti stranka kolektivne pogodbe
le tista združenja, ki so prostovoljna, torej ne temeljijo na načelih obveznega članstva.
Zaradi specifičnega stanja prostovoljnih delodajalskih asociacij v državi pa zakon
predvideva triletno prehodno obdobje, ko bi poleg teh asociacij kolektivne pogodbe še
vedno lahko sklepale tudi asociacije z obveznim članstvom.
Nova pravna ureditev uveljavlja načelo, da kolektivna pogodba velja le za stranke, ki so
jo sklenile. Ob izpolnjevanju določenih pogojev pa se predvideva tudi splošna in
razširjena veljavnost sklenjenih kolektivnih pogodb. Pri tem izraz splošna veljavnost
kolektivne pogodbe pomeni, da kolektivna pogodba velja za vse delavce pri
delodajalcu, za katerega ta pogodba velja, ne glede na njihovo članstvo v sindikatu. V
primeru razširjene veljavnosti pa kolektivna pogodba velja za vse delodajalce in pri njih
zaposlene delavce v določeni dejavnosti, ne glede na članstvo delavcev v sindikatu ali
članstvo delodajalcev v združenju delodajalcev.
Zakon ureja tudi hierarhijo pravnih aktov in kot novost predvideva izjemo od splošnega
načela, da lahko kolektivna pogodba na ožji ravni določa le ugodnejše pravice za
delavce kot kolektivna pogodba na širši ravni. Predvidena je namreč možnost, da se s
kolektivno pogodbo na širši ravni določi pogoje, pod katerimi se s kolektivno pogodbo
na ožji ravni lahko določijo pravice in delovni pogoji, ki so za delavca drugačni ali manj
ugodni.
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V zvezi z reševanjem kolektivnih sporov za razliko od prejšnje zakonske ureditve zakon
predvideva celovito in natančno ureditev mirnega reševanja kolektivnih delovnih
sporov, kamor sodijo pogajanja, posredovanje in arbitraža, hkrati pa ob upoštevanju
temeljnega načela zakona o svobodi kolektivnega dogovarjanja omogoči tudi, da se
stranki v kolektivni pogodbi lahko na drugačen način dogovorita o reševanju teh sporov
(po Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 2005).
Eno od temeljnih načel Konvencije MOD št. 98 je, da je kolektivno dogovarjanje
(pogajanje) in sklepanje kolektivnih pogodb svobodno in prostovoljno (načelo
prostovoljnosti kolektivnega pogajanja). Dr. Polonca Končar ugotavlja, da to načelo
(tudi z uveljavitvijo Zakona o kolektivnih pogodbah) ni dosledno izpeljano, saj če bi
želeli dosledno avtonomijo, potem ZDR ne bi smel nikjer omenjati kolektivnih pogodb.
Slednje namreč predstavlja t. i. uokvirjeno kolektivno pogajanje, ko zakon določi,
nakaže, s katero vrsto kolektivnih pogodb naj se neko vprašanje uredi (po Kresalovi,
2004, str. 30).
S sprejetjem Zakona o kolektivnih pogodbah je prišlo do pomembnega posega v sistem
kolektivnih pogodb delovnih razmerij v Sloveniji. Novi zakon je razveljavil zakonodajo,
sprejeto pred uveljavitvijo Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava RS)
1991, in tisto, sprejeto tik po njej. Pomen in značilnosti pravnih institutov, ki jo jih
urejali ti predpisi, so se spreminjali s postopnim uvajanjem novih ustavnih načel s
sprejemanjem zakonodaje, ki je bila neposredno ali posredno povezana s kolektivnimi
pogajanji (na primer lastninjenje). Zaradi pravnih učinkov interakcije omenjenih
predpisov ter predpisov o kolektivnih pogodbah je bilo treba formalno nespremenjene
institute zakonske ureditve kolektivnih pogodb razlagati dinamično, torej ob
upoštevanju vplivov novih pravil in načel na obstoječa pravila o kolektivnih pogodbah.
Nova zakonska ureditev v precejšnjem obsegu prinaša zgolj ureditev v teoriji in praksi
že uveljavljenih smeri razlage starih predpisov, prinaša pa tudi nove, v svetu znane, v
slovenski pravni ureditvi pa prvič uveljavljene pravne institute. Posebej velik je
regulatorni učinek nove pravne ureditve na širše področje kolektivnega
sporazumevanja na ravni organizacij, menedžmentu pa nalaga dolžnost preverjanja
njegove vloge in dopolnjevanja znanja in veščin v procesih kolektivnega
sporazumevanja ter preprečevanja in razreševanja kolektivnih delovnih sporov z
zaposlenimi. Zanimivo je, da zakon določa, da se nova zakonska ureditev kolektivnih
pogodb ne uporablja za plače v javnem sektorju. Za to tematiko “velja sistem
kolektivnih pogodb”, ki naj bi ga določal Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(Vodovnik, 2006, str. 320–321).
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Kolektivne pogodbe - primerjalni pregled po državah
Nemčija
Pravni okvir za sklepanje kolektivnih pogodb daje že ustava, ki ureja svobodno
povezovanje in avtonomijo pogajanj. Osnovne pravice in obveznosti partnerjev v
pogajanjih pa ureja Zakon o kolektivnih pogodbah, sprejet leta 1949, ki se je kasneje
še nekoliko spremenil.
Stranke kolektivne pogodbe na strani delavcev so sindikati, na strani delodajalcev pa
posamezni delodajalci in njihova združenja. Združenja sindikatov in združenja
delodajalcev (krovne organizacije) lahko sklepajo kolektivne pogodbe v imenu
asociacij, ki so vključene v njih, če imajo za to njihovo pooblastilo. Krovne organizacije
so lahko same stranke kolektivne pogodbe, če je to v skladu z njihovimi statuti.
Svet delavcev igra aktivno vlogo v pogajanjih na delovnem mestu in med obrati. Pravi
centri moči delodajalcev pa so članske organizacije. Z izjemo pogajanj na ravni
podjetja, ki pokriva samo majhen del zaposlenih, so prav oni partnerji pri pogajanju s
sindikati.
Postopki za sklenitev kolektivne pogodbe sledijo skrajno formalnemu vzorcu, vendar
niso v ničemer določeni z zakonom. Za osnovo imajo interna sindikalna pravila, navade,
prakso in včasih določila samih kolektivnih pogodb.
Nemški zakon ne vsebuje določb, ki bi opredeljevale, na katerih ravneh se sklepajo
kolektivne pogodbe. V praksi se le-te sklepajo na zvezni, deželni in regijski ravni ter na
ravni podjetij. Večinoma se sklepajo za posamezne dejavnosti, lahko pa tudi za
določene poklice oziroma stroke. V praksi je možno za podjetje, ki se nahaja v težavah,
za krajši čas skleniti kolektivno pogodbo, ki vsebuje manj ugodne določbe za delavce,
vendar z istim sindikatom, ki je sklenil kolektivno pogodbo na višji ravni. V Nemčiji
namreč ni sindikatov v podjetjih.
Zakon določa, da kolektivna pogodba ureja pravice in obveznosti strank in vsebuje
pravne norme, ki lahko določajo vsebino, sklenitev in prenehanje delovnega razmerja
ter druga vprašanja s področja delovanja obrata in soodločanja delavcev.
Kolektivna pogodba velja za vse člane strank, ki so pogodbo sklenile, in za delodajalca,
ki je sam stranka kolektivne pogodbe. Njene določbe, ki urejajo vsebino, sklenitev in
prenehanje delovnega razmerja, veljajo neposredno za obe strani, vezani na kolektivno
pogodbo. Po preteku kolektivne pogodbe velja njen normativni del še naprej, dokler ni
sklenjena nova pogodba. V praksi klavzule kolektivne pogodbe zadevajo vse delavce v
določeni stroki. Vsako dejanje delodajalca, ki bi pomenilo razlikovanje pri izvajanju
kolektivne pogodbe med delavci, vključenimi v sindikat, in tistimi, ki niso njegovi člani,
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je protiustavno. Zvezni minister za delo lahko na predlog ene izmed strank kolektivne
pogodbe v soglasju s komisijo, sestavljeno iz po treh predstavnikov krovnih organizacij
delodajalcev in delavcev, razglasi kolektivne pogodbe kot splošno veljavne. Z
razglasitvijo postane normativni del kolektivne pogodbe obvezen tudi za tiste
delodajalce in delavce, ki do tedaj niso bili vezani na kolektivno pogodbo. Kriterij za
razširitev pa je, da delodajalec zaposluje vsaj 50 % delavcev, za katere pogodba velja,
in da razglasitev zahteva javni interes (Predlog zakona o kolektivnih pogodbah, 2006).
Švedska
Določila o kolektivnih pogodbah vsebuje Zakon o soupravljanju iz leta 1977. Stranke so
lahko posamezni delodajalci in njihova združenja na eni strani ter združenje delavcev
oziroma sindikat na drugi strani. Panožne in krovne organizacije delodajalcev in
delavcev so lahko stranka, če jih za to pooblastijo njihovi člani.
V sedemdesetih letih je za Švedsko značilna prava poplava nove zakonodaje na
področju odnosov delavci – delodajalci. Tako je prišlo do sprejema novih zakonov, ki so
urejali številna vprašanja, ki so jih prej obravnavale kolektivne pogodbe. Vsebine
kolektivnega pogajanja med socialnimi partnerji so se znatno skrčile, hkrati pa je
naraščal obseg državnih posredovanj.
Zakon določa obveznost pogajanj o sklenitvi kolektivne pogodbe, za katero lahko da
pobudo katerakoli stran. V primeru neuspešnih pogajanj posreduje v sporu predstavnik
Državnega urada za konciliacijo.
Kolektivna pogodba lahko zajema vsa vprašanja, ki se nanašajo na odnose med
delodajalci in delavci. V praksi se za ureditev posameznih vprašanj sklepajo posebne
kolektivne pogodbe. Običajno so to kolektivne pogodbe o delovnih pogojih, kolektivne
pogodbe o soupravljanju ter medpanožne glavne pogodbe in medpanožne pogodbe o
sodelovanju.
Kolektivne pogodbe veljajo le za tiste delavce, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki jih
veže kolektivna pogodba. Švedska nima določb o razširjeni veljavnosti kolektivne
pogodbe. Vendar pa se veljavna panožna kolektivna pogodba šteje kot splošno
uporabna za vse delodajalce in delavce v okviru panoge. Prav tako se šteje, da
delodajalec ne sme dati nižjih ugodnosti tistim delavcem, ki jih kolektivna pogodba ne
zajema (Predlog zakona o kolektivnih pogodbah, 2006).
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Velika Britanija
Velika Britanija nima sprejete zakonodaje, ki bi urejala kolektivno dogovarjanje.
Stranke kolektivne pogodbe so sindikati ter delodajalci in njihova združenja.
Odnosi med delavci in delodajalci temeljijo na kolektivnih pogodbah, ki so jih
delodajalci in sindikati sprejeli brez posredovanja države. Vendar morajo sindikati v
procesu kolektivnega pogajanja delovati znotraj zakonskih omejitev, ki postavljajo meje
zlasti njihovi pravici do stavk.
Do druge svetovne vojne je bila vsebina kolektivnih pogajanj sorazmerno ozka in se je
nanašala v glavnem na osnovne pogoje zaposlovanja. Z razširitvijo kolektivnega
pogajanja na raven obratov pa se je področje pogajalskih vprašanj znatno razširilo.
V večini industrijskih panog obstajajo pogajanja med organizacijami delodajalcev in
sindikati na nacionalni industrijski ravni. Pod to ravnjo se pogajanja lahko odvijajo na
področni ali lokalni ravni ter na ravni podjetja ali obrata. V mnogih industrijskih
panogah se pogajanja odvijajo na vseh teh ravneh. Vodilni trend pa so pogajanja z
enim delodajalcem.
V Veliki Britaniji so kolektivne pogodbe pravno obvezujoče le, če stranke kolektivne
pogodbe tako izrecno določajo ali kot sestavni del posamezne pogodbe o zaposlitvi.
Večina kolektivnih pogodb ni pravno zavezujočih.
Prav tako v Veliki Britaniji ne obstaja noben instrument, ki bi bil neposredno primerljiv
s postopki razširjene veljavnosti v drugih pravnih redih mnogih držav članic EU.
Obstajajo pa instrumenti, ki naj bi zagotavljali, da se javna naročila oddajajo samo
podjetjem, ki izpolnjujejo minimalne standarde zaposlovanja, ter instrumenti za
izvrševanje plač v slabo organiziranih sektorjih (Predlog zakona o kolektivnih
pogodbah, 2006).
Italija
Italija nima posebnega predpisa, ki bi urejal kolektivno dogovarjanje, ima pa določena
vprašanja urejena po različnih predpisih (ustava, civilni zakonik, sodna praksa).
Na strani delavcev so lahko stranka kolektivne pogodbe le sindikati, ki so organizirani
kot konfederacije ali kot neodvisni sindikati, na strani delodajalcev pa poleg njihovih
združenj tudi posamezni delodajalci.
Sprva se je vloga države odražala v obliki njene posredniške funkcije v primerih
obnavljanja kolektivnih pogodb. V osemdesetih letih je prišlo do sklenitve tristranskih
pogodb, pri katerih je država zaradi vsebine pogodb aktivno sodelovala. Poleg tega je
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leta 1984 prišlo do situacije, da sta nacionalno pogodbo podpisali samo dve izmed
konfederacij in da bi se pogodba lahko izvajala, je vlada njena bistvena določila
prenesla v zakonski dekret.
Začne se na pobudo sindikatov, ki za pogajanja predložijo pogajalska izhodišča. Med
pogajanji je dovoljena tudi uporaba različnih sredstev pritiska, tudi stavke. Državni
organi sicer nimajo z zakonom določenih posebnih pooblastil, vendar v praksi dostikrat
poskušajo pripomoči k reševanju spora in v ta namen organizirajo mediacijo.
Temeljna vsebina kolektivne pogodbe je določena v civilnem kodeksu iz leta 1942.
Večinoma je njihova materija ločena na obligacijski in normativni del. V normativnem
delu je določen temelj pravnega položaja delavcev, ki so člani različnih sindikalnih
združenj, podpisnikov pogodbe. Civilni kodeks določa, da delovnih razmerij na tistih
področjih, ki jih urejajo državni akti, ni mogoče urejati s kolektivnimi pogodbami. V letu
1983 sprejeti zakon je to ureditev omilil in dopustil sklepanje pogodb tudi na teh
področjih.
Predpisi ne določajo ravni, na katerih se sklepajo kolektivne pogodbe. V praksi pa so
pomembne nacionalne pogodbe za vso industrijo, ki pokrivajo posamezne industrijske
panoge in se navadno sklenejo za tri oziroma štiri leta. Kolektivno pogajanje poteka
tudi na nižjih ravneh, na ravni obratov, najpogostejše pa so pogodbe, ki zajemajo celo
podjetje. Obstajajo pa tudi pogodbe, katerih obseg se razširi na skupino družb z
delovanjem v številnih panogah ali v holdingu. Zelo redko pa se pojavljajo pogajanja
na ravni stroke ali poklica.
V Italiji se kolektivne pogodbe tako kot vse civilnopravne pogodbe neposredno
uporabljajo samo za tiste delodajalce, ki so stranka kolektivne pogodbe ali član stranke
kolektivne pogodbe. Obstajajo pa številni instrumenti, s katerimi se zagotavlja, da se
panožne kolektivne pogodbe na svojem področju veljavnosti uporabljajo tudi za
delodajalce, ki ne pripadajo nobeni stranki kolektivne pogodbe (Predlog zakona o
kolektivnih pogodbah, 2006).

3.1.5 Delavska participacija, participativni dogovor
V organizacijah, v katerih zaposleni opravljajo delo, imajo zaposleni zagotovljene široke
pravice sodelovanja pri odločanju o ureditvi delovnih razmer. Zaposleni nimajo pravice
do sodelovanja pri upravljanju le na temelju dela, temveč se lahko hkrati vključujejo v
upravljanje tudi kot nosilci kapitala, če so lastniki ustreznih vrednostnih papirjev. Leta
1992 je Svet Evropske unije priporočil spodbujanje finančne participacije v državah
članicah EU, leta 1998 pa je bila sprejeta tudi resolucija, ki državam nalaga
spodbujanje finančne participacije, katere posebna oblika je delavsko delničarstvo. Gre
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za delno plačilo zaposlenih v obliki delnic, druga oblika pa je udeležba delavcev pri
dobičku (po Vodovniku, 2003, str. 89).
Delavska participacija pri odločanju v organizacijah, v katerih se opravlja delo, je z
vidika razvoja razmerij tako imenovane “industrijske demokracije” korak naprej od
tradicionalno razvitih odnosov med delodajalsko in sindikalno sfero. Višja stopnja
demokratičnosti v razmerjih med nosilci dela in kapitala se kaže v zagotovitvi možnosti,
da na sprejemanje odločitev v organizacijah vplivajo vsi zaposleni v neki organizacijski
obliki in ne le sindikati. Sodobne države kolektivom zaposlenih z zakonom zagotavljajo
možnosti vplivanja na odločanje v organizacijah, v katerih se opravlja delo (Vodovnik,
2003, str. 89)
Za uveljavljanje delavske participacije v Evropi je pomembna Evropska socialna listina
Sveta Evrope in Protokol k tej listini iz leta 1988, ki omenja nekatere oblike delavske
participacije. Protokol navaja zadeve, pri katerih so delodajalci dolžni obveščati organe
delavskega predstavništva ali se z njimi posvetovati pred sprejetjem ustreznih
odločitev. Vsebina teh dokumentov je temeljni kulturno-civilizacijski ter pravni standard
pri delavski participaciji v Evropi. Delavsko participacijo obravnavajo tudi druge
evropske mednarodne organizacije. V okviru EU (ki je naddržavna tvorba, op. avt.) so
bile že pred leti sprejete nekatere direktive, po katerih naj bi delodajalci obveščali in se
posvetovali v določenih zadevah z voljenimi delavskimi predstavništvi (Vodovnik, 2003,
str. 90).
Poleg teh direktiv, ki jih je Slovenija z vstopom v EU prenesla v notranji pravni red, so
bile po vstopu Slovenije v EU sprejeti še naslednji pravni akti EU, ki se nanašajo na
delavsko participacijo:
- Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe
(SE), ki je pričela veljati z 8. oktobrom 2004;
- Direktiva Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske
družbe glede udeležbe delavcev, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z
Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/2006;
- Direktiva Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske
zadruge glede udeležbe delavcev, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z
Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2006;
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o
čezmejnih združitvah kapitalskih družb, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z
Zakonom o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2008;
- Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o
določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski
skupnosti, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o spremembah in
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dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
103/2007;
Direktiva Sveta 2006/109/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive
94/45/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja
in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o evropskih svetih delavcev, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/2007.

V okviru prizadevanj za izboljšanje 14 let stare regulative na tem področju sta Evropski
parlament in Svet EU 6. maja 2009 sprejela Direktivo 2009/38/EC o ustanovitvi
Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v
družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti. Novosprejeta direktiva
nadomešča staro direktivo 94/45/EC o evropskih svetih delavcev. Direktiva je začela
veljati 5. junija 2009, razveljavitev stare pa bo začela veljati 6. junija 2011 ne glede na
obveznost držav članic za prenos v nacionalno zakonodajo. Nova direktiva je žal še
vedno kompromis, daleč od ideala, vendar pa prinaša nekatere pomembne novosti.
Novosti se nanašajo predvsem na zagotavljanje učinkovitosti odločanja, osredotočenje
na nadnacionalna vprašanja, opredelitev »ustreznosti« obveščanja delavcev, možnosti
sestajanja posebnega pogajalskega telesa brez predstavnikov glavnega poslovodstva in
na prilagajanje sporazumov o ustanovitvi evropskega sveta delavcev morebitnim
spremembam v organiziranosti družbe (Gostiša, 2009).
V Sloveniji je bil na temelju 75. člena Ustave RS leta 1993 sprejet Zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, ki je bil dopolnjen v letu 200114 in v letu 200715, ko je bila v
slovenski pravni red prenesena Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z
delavci v Evropski skupnosti in Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov. Zakon določa pravico delavcev,
da izvolijo svet delavcev, v manjših organizacijah pa svojega delavskega zaupnika. Med
temi organi in menedžmentom teče proces obveščanja, skupnih posvetovanj in
soodločanja o zadevah, ki jih določa zakon ali dogovor obeh strani (po Vodovniku,
2003, str. 91).
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje na naslednje načine:
– s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to pobudo,
– s pravico do obveščenosti,
– s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do odgovora nanje,
14

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni
list RS, št. 56/2001.
15
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni
list RS, št. 26/2007.
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z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem,
s pravico soodločanja,
s pravico zadržanja odločitev delodajalca16.

Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo delavci kot
posamezniki ali kolektivno preko:
– sveta delavcev ali delavskega zaupnika,
– zbora delavcev,
– predstavnikov delavcev v organih družbe17.
Zakon (o sodelovanju delavcev pri upravljanju, op. avt.) temelji na načelu
fakultativnosti. V posamezni družbi se oblikujejo mehanizmi participacije delavcev le, če
se v družbi zaposleni delavci odločijo tako. Zakon vzpostavlja možnost, ki jo delavci
lahko uveljavijo ali ne. Sodelovanje pri odločanju je pravica in ne dolžnost delavcev.
Osnovna enota, v kateri delavci uresničujejo sodelovanje pri odločanju, je posamezna
družba. Svet delavcev in druge oblike participacije delavcev se oblikujejo na ravni
celotne družbe. Iz osnovne enote se sistem lahko razgrajuje navzdol (odbor sveta za
posamezne dele družbe) in tudi navzgor (svet kapitalsko povezanih družb) (Kresal,
1999, str. 17).
Zakon ureja participacijo delavcev v gospodarskih družbah, pri samostojnih podjetnikih
posameznikih z najmanj 50 zaposlenimi, v zadrugah, prav tako pa se zakon uporablja
tudi v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe, v bankah in zavarovalnicah, če
s posebnim zakonom ni določeno drugače. Za področje negospodarstva je določeno
nekoliko drugače: v zavodih uresničujejo pravico do sodelovanja pri upravljanju delavci
kot posamezniki v skladu s tem zakonom, medtem ko se pretežni del zakona, ki ureja
kolektivno participacijo, v zavodih ne uporablja. Zakon, sprejet že leta 1993,
predvideva, da se slednja uredi s posebnim zakonom. Trenutno so upoštevane določbe
zakona o zavodih in posameznih področjih zakonov, ki urejajo sestavo organov zavoda
in v tem okviru predvidevajo tudi zastopanost predstavnikov delavcev v svetu zavoda,
prav tako pa nekaj določb v posameznih kolektivnih pogodbah na področju
negospodarstva, ki se nanašajo na participacijo delavcev (po Kresalovi, 1999, str.17).
Ustrezen zakon, ki bi celovito urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, do
danes še ni sprejet kljub jasni zahtevi zakonskega urejanja tega področja v določbi 75.
člena Ustave RS ter ugotovitvi neustavnosti takšnega stanja s strani Ustavnega sodišča
RS v odločbi št. U-I-160/03-8 z dne 19. 5. 2005 (po Gostiši, 2005).
Tudi Vodovnik (2006, str. 314) ugotavlja, da sodobni ustavni ureditvi (določila 75.
člena Ustave RS) ni v celoti sledilo zakonsko urejanje pravnega položaja delavskih
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Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 2. člen.
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 3. člen.
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predstavništev v skladu z ustavnimi normami in mednarodnim pravom. Delavska
voljena predstavništva so sicer za področje gospodarstva urejena s predpisi o
sodelovanju zaposlenih pri upravljanju na področju gospodarstva, predpisi o evropskih
svetih delavcev in predpisi o individualnih participativnih pravicah zaposlenih, vendar se
še ni uresničila zakonodajalčeva napoved, da bo organiziranje in delovanje delavskih
voljenih predstavništev celovito urejeno tudi z zakonom za javni sektor. To zaposlene v
tem sektorju postavlja v neenak položaj v primerjavi z zaposlenimi v gospodarstvu
(kršitev 2. odstavka 14. člena Ustave RS). V zakonu se ni uveljavila temeljna značilnost
zasnove evropskega modela, po kateri je menedžment gospodarskih družb dolžan
sklicati zbor delavcev, na katerem zaposleni izjavijo, ali želijo izvoliti svoje
predstavniško telo v organizaciji ali ne.
Razlika med sindikalnimi in voljenimi delavskimi predstavništvi
V dualnem sistemu delavskih predstavništev se nujno srečamo z zelo zapletenim
vprašanjem razmejitve področij dela in pristojnosti med sindikalnimi in delavskimi
predstavništvi. Sindikati in voljena delavska predstavništva se ne morejo ukvarjati z
istimi zadevami in vprašanji uresničevanja pravic in interesov zaposlenih iz dela, v zvezi
z delom in na podlagi dela.
Z vidika urejenih in preglednih odnosov v podjetju je nujno potrebno, da vodstvo
podjetja na eni strani točno ve, s kom in za čigav račun naj se na strani zaposlenih o
čem pogovarja, pogaja in dogovarja, po drugi strani pa je uspešno uresničevanje
pravic in interesov zaposlenih vsekakor pogojeno z ustrezno usklajenostjo nastopanja
njihovih predstavništev. Poenostavljeno rečeno - če naj (vse) interese zaposlenih v
odnosu do (poslo)vodstva podjetja zastopa(jo) sindikat(i), poleg njih niso potrebna še
posebej izvoljena delavska predstavništva; če pa naj (vse) interese zaposlenih
zastopajo posebej in s strani vseh zaposlenih izvoljena predstavništva, so nepotrebni
sindikati. Če pa je v podjetju uvedeno dvojno delavsko predstavništvo, je treba njuni
področji dela in pristojnosti čim bolj jasno definirati in medsebojno razmejiti.
Ob prepletanju številnih, zelo različnih interesov, interakcij in odnosov v podjetju
(organizaciji) je seveda skorajda nemogoče potegniti natančno ločnico med sindikati in
voljenimi delavskimi predstavništvi ter njihovimi področji dela in pristojnostmi, saj naj
bi tako eni kot drugi zastopali isto strukturo ljudi, to je zaposlene. Zato kljub načelni
ločenosti področij dela in pristojnosti v praksi med njimi nujno prihaja do nekaterih
“mejnih” vprašanj in vsaj delnega prekrivanja “interesnih sfer” pri posameznih
vprašanjih. Iz tega razloga naj bi bili za odnose na relaciji sindikati – voljena delavska
predstavništva v podjetju značilni trije elementi:
- načelna in dejanska organizacijska in akcijska samostojnost ter medsebojna
neodvisnost;
- sodelovanje pri “mejnih” vprašanjih;
- skupno (usklajeno) nastopanje v primeru prekrivanja “interesnih sfer”.
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Delavski sindikati v smislu razredne organizacije so začeli nastajati v obdobju najbolj
surovega liberalnega kapitalizma prejšnjega stoletja kot odgovor oziroma obramba
pred strahotnim izkoriščanjem dela(vcev) s strani (lastnikov) kapitala, njihov nadaljnji
razvoj pa je v celoti pogojen z razvojem in ostrino razrednega boja v posameznih
zgodovinskih obdobjih.
Izhajajoč iz zgodovinskega bistva sindikata kot organizacije delojemalcev (prodajalcev
delovne sile), je mogoče dokaj jasno opredeliti tudi njegovo vlogo in področje
njegovega delovanja znotraj podjetja. Sindikati so pooblaščeni zastopati zaposlene, ki
so njihovi člani v vseh tistih razmerjih do vodstva organizacije, ki se nanašajo na

“pogoje, pod katerimi zaposleni kot delojemalci podjetju prodajajo svojo delovno silo
(plača in druge pravice iz dela, delovni pogoji itd.).“
Glavno torišče dela sindikata (tudi na ravni organizacije) je sklepanje kolektivnih
(delovnopravnih) pogodb z delodajalci, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti
delavcev iz delovnega razmerja. V okviru pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe si
sindikat prizadeva uveljaviti za delavce, ki jih v teh pogajanjih zastopa, čim več pravic
in ugodnosti iz delovnega razmerja. Po drugi strani pa mora sindikat zagotavljati svojim
članom učinkovito varstvo pravic iz delovnega razmerja, ki jih je tako ali drugače (prek
pogajanj ali z uporabo metod in sredstev sindikalnega boja) uveljavil, pred raznimi
oblikami kršenja s strani delodajalca.
Naloga sindikatov v podjetju je torej uveljavljanje in varstvo pravic in interesov

delavcev iz (pogodbenega) delovnega razmerja (pravic in interesov iz dela v ožjem
pomenu besede).
Za razliko od sindikatov imajo voljena delavska predstavništva v podjetju, prek katerih
zaposleni (kolektivno) sodelujejo pri upravljanju podjetja, svoj izvor in teoretično
podlago v organizacijski teoriji (o participativnem menedžmentu).
Osnovno področje delovanja voljenih delavskih predstavništev je področje sprejemanja
podjetniških upravljalskih odločitev, na katerega sindikati v načelu nimajo pravice
posegati. Po drugi strani pa seveda voljena delavska predstavništva ne morejo
zastopati delavcev pri urejanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja s podjetjem,
ki je sicer v pristojnosti sindikatov. Urejanje teh razmerij namreč spada med t. i.
objektivno antagonistična področja odnosov med delojemalci in delodajalci, ki včasih
zahtevajo tudi uporabo “borbenih” sredstev s strani sindikatov. Voljena delavska
predstavništva, prek katerih je po volji in v interesu delodajalca delavcem omogočeno
sodelovanje pri upravljanju podjetja, pa že po logiki stvari ne morejo uporabljati
“borbenih” metod za doseganje svojih ciljev. Zato po svojem bistvu niti ne bi bila
primerna kot morebitno nadomestilo sindikatom pri uresničevanju interesov zaposlenih
na prej omenjenem področju.
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Osnovna področja delovanja sindikalnih in voljenih delavskih predstavništev v podjetju
se torej med seboj v glavnem ne prekrivajo. Sindikati zastopajo delavce kot
delojemalce pri urejanju delovnih razmerij z delodajalcem, kar sodi v objektivno
antagonistično sfero odnosov, in sicer zato, ker so tako interesi kot tudi cilji
delojemalcev in delodajalcev na tem področju različni. Sodelovanje delavcev pri
upravljanju podjetja, ki ga zaposleni uresničujejo prek svojih posebej izvoljenih
predstavništev, pa sodi v neantagonistično sfero odnosov med delodajalcem in
zaposlenimi. Gre namreč za področje, kjer zaposleni in delodajalec sicer delujejo s
pozicij različnih interesov, vendar je cilj isti oziroma skupen, to pa je večja poslovna
uspešnost (po Gostiši, 1996, str. 126–132).
Vodovnik (2006, str. 317) razliko med sindikati in delavskimi voljenimi predstavništvi v
kratkem vidi v tem, da lahko sindikati v procesih kolektivnih pogajanj zakonito
uporabljajo pritisk na delodajalce, delavska voljena predstavništva pa se lahko z
delodajalci le dogovarjajo v duhu medsebojnega sodelovanja.
Participativni dogovor (nekateri avtorji uporabljajo pojem participacijski dogovor) je
pisni avtonomni pravni akt, ki je rezultat dogovora med svetom delavcem in
delodajalcem in s katerim se podrobneje uredi uresničevanje pravic delavcev, vendar
ne tistih pravic iz delovnega razmerja, plače in tistih pogojev dela, ki se skladno s
predpisi urejajo s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami.
Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem (participacijski dogovor) po Zakonu o
sodelovanju delavcev pri upravljanju je prav gotovo osrednji in najpomembnejši splošni
akt s področja avtonomne pravne ureditve delavske participacije v podjetju. To je
namreč tisti pravni dokument (poleg samega zakona), od katerega so v največji meri
odvisni tako vsebina kot tudi obseg in raven delavske participacije v konkretnem
podjetju, predvsem pa tudi konkretni materialni in drugi pogoji za delo sveta delavcev
in drugih delavskih predstavništev (po Gostiši, 2008).
Poseben pomen participacijskega dogovora je v tem, da:
– po eni strani omogoča prilagajanje posameznih zakonskih rešitev konkretnim
razmeram v posameznem podjetju,
– po drugi strani pa je z njim mogoče zakon tudi nadgraditi v smislu dodatnih
oziroma večjih participacijskih pravic in drugačnih participacijskih načinov.
Prav to pa daje celotni ureditvi sistema delavske participacije pri nas še poseben pečat,
ker pomeni, da je tisto, kar neposredno določa že zakon, v bistvu samo minimum
participacijskih pravic in načinov, vse možnosti avtonomnega bogatenja in plemenitenja
tega sistema na ravni posameznega podjetja pa so odprte in neomejene. Slovenska
zakonska ureditev tega sistema torej temelji na t. i. načelu zakonskega minimuma, ki
pa seveda po drugi plati pomeni tudi, da s participacijskim dogovorom načeloma ni

30

mogoče dogovoriti manj pravic in dovoljenih načinov sodelovanja delavcev pri
upravljanju, kot jih omogoča že zakon neposredno.
Takšna fleksibilnost in praktično popolna odprtost za avtonomno nadgrajevanje sistema
delavskega soupravljanja v odvisnosti od konkretnih razmer v posameznem podjetju
(ob tem, da je »zakonski minimum« kljub vsemu primerno visok – čeprav verjetno
nihče ne bi imel nič proti, če bi bil še višji, ker bi to v praksi zagotovo omogočalo še
hitrejši razvoj) je zagotovo ena od posebnih kvalitet slovenskega zakona.
S participacijskim dogovorom naj bi se po Zakonu o sodelovanju delavcev pri
upravljanju urejale predvsem štiri vsebine (sklopi vprašanj), in sicer:
– podrobnejša ureditev uresničevanja tistih participacijskih pravic, ki jih določa že
zakon;
– ureditev vseh tistih vprašanj, glede katerih že zakon napotuje na participacijski
dogovor;
– morebitni drugi načini sodelovanja delavcev pri upravljanju poleg tistih, ki jih določa
že zakon;
– morebitne dodatne ali večje soupravljalske (participacijske) pravice delavcev kot jih
določa že zakon (po Gostiši, 2008).

3.1.6 Industrijske akcije
Pojem industrijske akcije izvira iz primerjalnega kolektivnega delovnega prava in
označuje dejanja delavskih in delodajalskih organizacij, posameznih delodajalcev ali
skupin delavcev, s katerimi želijo uveljaviti ali spodbujati izvajanje pravic iz kolektivnih
delovnih razmerij. Pomenijo pa tudi dejanja/ukrepe, ki jih kot industrijske akcije
sprejmejo delodajalci. V tem primeru gre za predvsem za tako imenovano izprtje.
Najznačilnejše so naslednje vrste industrijskih akcij:
- stavka (strike, der Streik),
- izprtje (lock-out, die Aussperrung),
- stavkovna straža (picketing, der Streikposten),
- delo počasi (go slow action),
- “naveličano” delo (go sick),
- delo po navodilih (predpisih) (work to rule),
- bojkot (boycott) in podobno.
Poleg teh najbolj znanih in tudi v praksi najpogosteje uporabljenih oblik industrijskih
akcij so znane še druge, na primer:
- stavka v podporo (strike for support),
- blokada, zavora, ovira (blocking),
- solidarnostna stavka (simpathy strike),
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-

divja stavka (wildcat strike, wildcat stopping).

Obstajajo pa tudi nekatere druge oblike industrijskih akcij, na primer politična stavka,
ki je v načelu prepovedana (Novak, 2004, str. 356–357).
Stavka
Stavka je organizirana prekinitev dela ali izpolnjevanja obveznosti, ki jih imajo delavci v
delovnem razmerju. V Republiki Sloveniji je stavka ustavno priznana pravica, ki jo
imajo delavci na temelju 77. člena Ustave RS. Ustava določa, da je mogoče z zakonom
pravico do stavke omejiti, če to zahteva “javna korist”, pri tem pa je treba upoštevati
varstvo in naravo dejavnosti, ki jo izvaja organizacija. Pravica delavcev do stavke in
pravica delavcev do izprtja je urejena v Evropski socialni listini, ki je del slovenskega
pravnega reda. Ravnanje zaposlenih, ki ima značilnost stavke, je omejeno s splošnimi
pravnimi načeli, kakršno je zlasti splošna civilnopravna prepoved, po kateri nihče
drugemu ne sme povzročiti škode. Ob stavki bi bila ta prepoved kršena, če bi delavska
stran uporabljala stavko za uveljavitev interesov, ki ne bi bili po svoji naravi in
intenzivnosti sorazmerni z negativnimi posledicami, ki bi jih povzročila stavka. Kot je že
omenjeno, pa Ustava RS tudi posebej določa in ureja možnost omejitve stavke z
zakonom zaradi “javne koristi”. Zakonske omejitve v tujini in tudi slovenski zakonodaji
imajo nekatere vsebinske ter postopkovne razsežnosti. Stavko je potrebno vnaprej
napovedati. Subjekti v sporu so dolžni pred začetkom stavke poskusiti razrešiti spor s
sporazumevanjem. Če do sporazuma ne pride in delavci začnejo stavkati, morajo
stavko organizirati in voditi tako, da ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja
ter da so ohranjene možnosti za nadaljevanje dela po končani stavki. Delavcem, ki ne
želijo stavkati, ni dopustno preprečevati, da bi delali.
Delavci, ki opravljajo javno službo, lahko stavkajo le, če so izpolnjeni dodatni
omejitveni pogoji. Izvajanje javne službe zaradi stavke ne sme biti omejeno tako, da bi
bila ogrožena varnost ljudi ali premoženja ali tako, da bi ljudem ne bile zagotovljeni
“nenadomestljivi pogoji” za življenje in delo. Stavka prav tako ne sme ogroziti
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. Stavka je kot ustavna in splošna pravica
zajamčena vsem kategorijam zaposlenih, vključno z zaposlenimi v državnih organih.
Pravica teh oseb do stavke pa je dodatno omejena z zakonsko zahtevo, da stavka ne
sme bistveno ogrožati delovanja državnih organov. Na nekaterih posebej občutljivih
področjih državne uprave lahko posebni predpisi v teh okvirih določijo konkretne
omejitve pravice do stavke. Če stavkajoči delavci stavkajo v nasprotju z zakonskimi
določili in pri tem ogrozijo pomembne dobrine, lahko pristojni državni organ sprejme
ustrezne oblastne odločitve, s katerimi prepreči nedopustna ravnanja. V okviru teh
odločitev lahko državni organ sprejme le take ukrepe, ki so vnaprej določeni z ustavo in
zakonom (Vodovnik, 2003, str. 93 in 94).
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V skladu z ustavo je pravica do stavke zagotovljena vsem delavcem. Omejevanje
stavke je dopustno le z zakonom, ne pa z drugimi, npr. podzakonskimi predpisi. Ustava
dopušča le omejevanje na podlagi objektivnega kriterija (kriterija glede na vsebino
dejavnost, njen pomen in funkcijo), ne pa tudi omejevanja na podlagi subjektivnega
kriterija, kar bi pomenilo, da se pravica do stavke omejuje določenim delavcem ali
določeni kategoriji delavcev. Za dopustnost omejevanja pravice do stavke je določen še
en pogoj, in sicer, kot že navedeno, če to zahteva javna korist (po Kresalovi, 1999, str.
11).
V nemškem pravu, na primer, se stavka izvrši, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- organizirati jo mora sindikat,
- njen cilj mora biti predmet, o katerem se je mogoče kolektivno dogovarjati,
- dovoljeno jo je organizirati šele potem, ko je na podlagi veljavne kolektivne
pogodbe prenehala obveznost miru,
- dovoljeno jo je organizirati šele potem, ko so bile izčrpane vse možnosti za
pogajanja/mirno rešitev spora (ultima ratio) (Novak, 2004, str. 358).
Osrednji predpis, ki (v Sloveniji, op. avt.) ureja vprašanja v zvezi z organiziranjem in
vodenjem stavke, pogoje za zakonitost stavke, razmerja med stavkajočimi in
delodajalcem, pravni položaj delavcev, ki sodelujejo v stavki, in tistih, ki ne sodelujejo,
varstvo delavcev pred nedopustnimi sankcijami s strani delodajalca in druga vprašanja
v zvezi s stavko, je Zakon o stavki. Ob tem osrednjem predpisu pa so upoštevane še
posamezne določbe nekaterih posebnih predpisov, ki urejajo posamezno področje,
dejavnost ipd., ki neposredno ali posredno urejajo uresničevanje pravice do stavke in
pravni položaj delavcev in sindikatov v zvezi z njo, npr. Zakon o policiji, Zakon o
obrambi ipd. Pretežno gre za določbe, ki urejajo omejevanje stavke v posameznih
dejavnostih oziroma za določanje nalog, ki so jih dolžni delavci opravljati v času stavke.
Zakon o stavki ureja postopkovna vprašanja kot tudi vsebinska vprašanja v zvezi s
stavko. Ureja začetek, potek in zaključek stavke. Določa, kdo odloči o začetku stavke,
obveznost napovedi stavke, ureja predhodni postopek, opredeljuje stavkovni odbor.
Nadalje določa nekatere posebnosti za stavke na področju javnih služb, v državnih
organih ter še posebej na področju obrambe in policije.
Spoštovanje določb Zakona o stavki in morebitnih določb v posebnih zakonih je pogoj
za zakonitost stavke. Le če je stavka zakonita, uživajo delavci varstvo v zvezi z
uresničevanjem pravice do stavke. Na eni strani gre za določbe, ki so usmerjene v
samo zagotavljanje pogojev za učinkovito izvrševanje stavke, na drugi strani pa za
določbe, katerih namen je varstvo posameznega delavca, ki sodeluje v stavki, pred
nedopustnim sankcioniranjem s strani delodajalca (Kresal, 1999, str. 11–12).
Zakon med drugim izrecno določa, da delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne
pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače. Stavkajoči delavci
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sicer z uresničevanjem pravice do stavke ne kršijo delovne obveznosti, vendar jim za
čas, ko zaradi stavke ne opravljajo dela, ne pripada plača niti nadomestilo plače, razen
če je slednje dogovorjeno s kolektivno pogodbo. Pravico do nadomestila plače za čas
stavke je mogoče dogovoriti tudi za posamezni konkretni primer stavke v sporazumu
med stavkajočimi in delodajalcem o končanju stavke (po Kresalovi, 1999, str. 13).
Če je stavka nezakonita, potem delavci – organizatorji ali udeleženci stavke ne uživajo
varstva. Neopravljanje dela v tem primeru pomeni kršitev delovne obveznosti z vsemi
pravnimi posledicami, ki iz tega sledijo, vključno z disciplinsko odgovornostjo,
materialno odgovornostjo, prenehanjem delovnega razmerja (Kresal, 1999, str. 13).
Postopek v zvezi z organiziranjem stavke in pogoji za zakonitost stavke
Zakon o stavki definira pojem stavke v določbi 1. člena, kot “organizirano prekinitev
delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela”. Bistvena
značilnost stavke je prav usmerjenost delavske akcije v varstvo njihovih ekonomskih in
socialnih interesov. Teorija razločuje različne oblike stavke, glede na njihov namen, cilj,
sredstva, raven ipd. (splošna stavka, sukcesivna stavka, solidarnostna stavka,
opozorilna stavka, bela stavka, politična stavka itd.). Prav tako se razločuje med
dopustnimi in nedopustnimi oblikami stavke.
Na področju javnih služb je stavka dopustna le pod pogojem, da se zagotovi:
1. minimum delovnega procesa (gre za obseg, ki zagotavlja varnost ljudi in
premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo drugih ljudi),
2. izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.
Zakon predvideva, da se naloge, ki jih je treba opravljati tudi med stavko, in način
njihovega opravljanja določi s splošnim aktom ali kolektivno pogodbo v skladu z
zakonom. V državnih organih in organih lokalnih skupnosti lahko delavci uresničujejo
pravico do stavke le pod pogojem, da z njo ni bistveno ogroženo uresničevanje funkcije
tega organa. Tudi v tem primeru zakon predvideva, da se naloge, ki jih morajo delavci
kot nujne opravljati med stavko, določijo s splošnim aktom ali kolektivno pogodbo v
skladu z zakonom.
V zvezi z uresničevanjem pravice do stavke velja temeljno načelo, da se delavec prosto
odloča o svoji udeležbi v stavki. Če se nek delavec določi, da ne bo sodeloval v stavki,
mu stavkajoči delavci ne smejo preprečiti opravljati njegovega dela oziroma njegovega
nesodelovanja v stavki.
Za organiziranje stavke je potreben sklep o začetku stavke. Zakon določa, kdo lahko
sprejme tak sklep, torej odloči o organizaciji stavke. To je lahko:
- sindikat (odločitev o tem sprejme ustrezni organ sindikata, kar je odvisno od
njegove notranje organizacije, določene s statutom ali notranjimi pravili), pri čemer
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je treba poudariti, da ima to pravico katerikoli sindikat, reprezentativni ali
nereprezentativni, sindikat pri posameznem delodajalcu, na ravni panoge,
dejavnosti, poklica, regije, na nacionalni ravni itd.;
večina delavcev v posamezni organizaciji, delu organizacije oziroma pri
posameznem delodajalcu.

S sklepom o začetku stavke se določijo stavkovne zahteve, čas začetka stavke, kraj
zbiranja stavkajočih in oblikuje stavkovni odbor. Stavkovni odbor zastopa interese
delavcev in v njihovem imenu vodi stavko.
Zakon določa obveznost napovedi stavke. Stavko napove stavkovni odbor, in sicer
tako, da delodajalski strani pošlje sklep o začetki stavke in na ta način seznani
delodajalsko stran z odločitvijo o stavki in s stavkovnimi zahtevami. Če gre za stavko
na področju javnih služb, mora napoved stavke poleg sklepa o začetku stavke
vsebovati tudi izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa, ki ga morajo
delavci zagotavljati v času stavke. Ustrezna izjava je potrebna tudi v primeru stavke v
državnih organih ali organih lokalnih skupnosti. Napoved je potrebno poslati
pravočasno, to je v splošnem roku 5 dni pred začetkom stavke oziroma 10 dni v
primeru stavke v javnih službah in 7 dni za stavko v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti.
V določbi 4. člena zakon splošno določa, da morata obe strani v času od napovedi
stavke do začetka stavke (in ves čas stavke) poskušati sporazumno rešiti nastali spor.
Gre za normo, ki usmerja ravnanje obeh strani k mirni rešitvi spora. Sicer pa zakon ne
zahteva še kakšnega posebnega predhodnega postopka (npr. obvezen predhoden
postopek pomirjanja, posredovanja ipd.)18. Za stavko v javnih službah zakon še
dodatno zahteva, da morajo tako stavkovni odbor kot predstavnik delodajalca in tudi
predstavnik oblasti v tem času pripraviti in ponuditi predlog za reševanje spora ter s
tem predlogom seznaniti delavce in javnost.
Med samim izvrševanjem stavke morajo stavkajoči spoštovati načelo, da se mora
stavka organizirati in voditi tako, da ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja
ter da omogoča nadaljevanje dela po končani stavki. Stavka je skrajno sredstvo, pri
uresničevanju katere je potrebno upoštevati tudi sorazmernost19 posega.

18

Stavko je dovoljeno izvesti kot zadnje sredstvo, po postopku, ki je opredeljen v določeni
pravni normi in pred katere začetkom je treba (v načelu obvezno) izvajati pomiritveni postopek
oziroma postopke nadomestne rešitve spora (Novak, 2004, str. 357–358).
19
Načelo sorazmernosti pomeni, da je stavka nezakonita, če obstaja nesorazmerje med cilji in
posledicami, ki jih stavka povzroči. To načelo pomeni, da so prepovedana vsa nesorazmerna,
neprimerna ali nepotrebna dejanja oziroma ukrepi stavkajočih, če je s tem povzročeno
nesorazmerje med cilji/nameni stavke (stavkajočih) in napadeno dobrino delodajalca (Novak,
2004, str. 367).
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O koncu stavke določi tisti, ki je sprejel odločitev o začetku stavke, sindikat ali večina
delavcev, bodisi da se konča s sporazumom med stavkajočimi in nasprotno stranjo,
bodisi da se konča z enostransko odločitvijo stavkajočih. Stavka se lahko konča, ker je
prišlo do celotne ali delne izpolnitve stavkovnih zahtev, ali pa ne da bi stavkajoči
dosegli tisto, kar so zahtevali, in se enostransko odločijo, da s stavko ne bodo več
nadaljevali. Ne glede na to, kako se stavka konča, pa mora biti zagotovljeno – pod
pogojem, da je bila stavka zakonita, da delavce, ki so sodelovali v stavki, ne zadenejo
nobene neposredne ali posredne sankcije zaradi stavke (disciplinski postopek,
odškodninski zahtevki, prenehanje delovnega razmerja, ali posredne, manj vidne
sankcije, kot na primer zmanjšanje stimulacije, možnosti za napredovanje, druge
ugodnosti) (po Kresalovi, 1999, str. 13–16).
Izprtje
Izprtje je dejanje delodajalca, ki v tovarnah, obratih ali uradih prepreči delavcem, da bi
prihajali na delo. Izprtje je torej industrijska akcija zoper delavce, pretežno v času
stavke. Pomeni izključitev delavcev iz delovnega procesa (dela) in ima podobne
značilnosti kot odpust, oziroma bolj natančno, kot začasni odpust. Zaradi izprtja
delavec v določenem časovnem obdobju ne sme ali ne more delati. V zvezi z izprtjem,
ki je organizirano v skladu z zakonom, je komisija za svobodo združevanja pri MOD
ocenila, da njene organizacije ne smejo motiti javne oblasti in da je prepoved
stavkovnega izprtja opravičljiva samo, če je ustavitev stavke miroljubna (Novak, 2004,
str. 358).
Izprtja slovenski pravni red ne pozna, je pa opredeljeno npr. v nemškem in danskem
pravu (po Novaku, 2004, str. 358).
Stavkovna straža
Stavkovna straža je straža, ki jo postavi skupina članov sindikata, da bi zastražila
delovna mesta, izrazila protest, preprečila delavcem, da bi vstopili (v tovarno, na
delovno mesto) ali da bi pregovorila delavce, da bi bili solidarni s stavko. Ta oblika
industrijske akcije je dovoljena. Sindikati lahko postavijo stavkovno stražo pred
delodajalčeve prostore. Stavkovna straža ne sme delavcem, ki ne sodelujejo v stavki,
preprečiti vstopa v podjetje. Stavkovni stražarji lahko samo prepričujejo delavce, ki ne
stavkajo, da na primer ne vstopijo v podjetje ali da se jim pri stavki pridružijo. Ta
oblika industrijske akcije ima lahko tudi druge namene, na primer da stavkovni stražarji
opazujejo, kako poteka stavka. Stavkovno stražo je dovoljeno postaviti pred vsemi
prostori delodajalca, nasprotnika stavke, torej pred vsemi njegovimi obrati, ne le na
primer le pred sedežem podjetja. Eden od pogojev zakonitosti stavkovne straže je, da
upošteva voljo tistih delavcev, ki želijo delati (Novak, 2004, str. 360).
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Delo počasi
Delo počasi je namerno zavlačevanje dela, je oblika protesta delavcev, katerega namen
je zmanjšati oziroma upočasniti ritem dela in s tem zmanjšati delovne učinke.
Zmanjšanje delovne učinkovitosti pomeni gmotni pritisk na delodajalca (zmanjšanje
dohodka), hkrati pa očitno nestrinjanje z določenim delodajalčevim ravnanjem.
Nadaljnja značilnost te oblike industrijske akcije je, da so njeni učinki usmerjeni k
delodajalcu, torej znotraj delovnega postopka v širšem pomenu besede. Delo počasi je
na podoben način opredeljeno na primer v nizozemski sodni praksi, na Norveškem, v
španski pravni ureditvi (Novak, 2004, str. 360).
Delo po navodilih, pravilih
Delo po navodilih (pravilih) je delo, pri katerem delavci natančno, pogosto s
pretiravanjem, izvajajo pravila o postopku dela, zaradi česar se delo odvija počasi in
prihaja do zastojev. Namen te oblike industrijske akcije je delovanje oziroma
učinkovanje navzven, torej na primer proti poslovnim strankam delodajalca,
državljanom ali drugim osebam (na primer na mejnih prehodih, ob carinskih postopkih
in podobno) (Novak, 2004, str. 360).
Stavka v podporo
Stavka v podporo je oblika industrijske akcije z enakimi značilnostmi kot solidarnostna
stavka (ki je predstavljena v nadaljevanju, op. avt.). V bistvu sta stavka v podporo in
solidarnostna stavka sopomenski besedi. V obeh primerih se delavci odločijo, da bodo s
svojo stavko podprli druge stavkajoče delavce. Značilnost solidarnostne stavke je torej,
da delavci ne stavkajo zoper svojega delodajalca (Novak, 2004, str. 361).
Blokada
Beseda blokada je angleškega izvora. Pomeni lahko zaporo, zaprtje, torej tudi zaporo
ali zaprtje podjetja. To je oblika akcije v podporo, ki vsebuje ukrepe, katerih namen je
ovirati ali preprečiti podjetju, da bi novačilo delavce za delo, ki so ga opustili stavkajoči
delavci. Strokovno gledano je blokada oblika bojkota (Novak, 2004, str. 361).
Solidarnostna stavka
Solidarnostna stavka je industrijska akcija, ki jo izvede oseba ali skupina delavcev, ki
lahko organizirajo stavko, da bi z njo podprli stavko, ki so jo organizirale druge osebe.
Na Finskem, na primer, sodi solidarnostna stavka med zakonite industrijske akcije.
Zanje veljajo enaka pravilo kot za stavko, na primer dolžnost objaviti solidarnostno
stavko. Po švedskem pravu je takšna oblika industrijske akcije zakonita, če se objavi, in
pod pogojem, da je podprta stranka, ki sme zakonito objaviti stavko.
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V tako imenovanem splošnem pregledu iz leta 1983 je komisija izvedencev MOD
solidarnostno stavko opredelila kot stavko, ki jo delavci uvedejo z namenom, da bi
podprli drugo stavko. Komisija je ugotovila, da splošna prepoved solidarnostnih stavk
lahko vodi do zlorab. Tudi v teh primerih lahko po mnenju komisije delavci zagotovijo,
da je začetek stavke, s katero izražajo podporo, zakonit (Novak, 2004, str. 361).

3.1.7 Delovni spori (individualni in kolektivni, pravni in interesni)
Delovne spore obravnavamo kot posebno vrsto sporov iz več razlogov, med katerimi je
temeljni ta, da je delovno pravo že dolgo priznano kot posebna pravna veja, ki se je
začela razvijati in oblikovati v začetku 19. stoletja. Ena od bistvenih značilnosti vsake
pravne veje je, da se po posebnih procesnih določbah rešujejo sporna vprašanja, ki so
predmet obravnavanja in varstva v tej pravni veji oziroma njenega materialnega prava
(po Novaku, 2004, str. 27).
Novak (2004, str. 67) je opredelil pojem delovnega spora takole:
»Delovni spor je pravni spor med strankami (osebami) individualnega ali kolektivnega
delovnega razmerja, katerega temelj je v heteronomnem in avtonomnem delovnem
pravu, njegov predmet pa so pravice, obveznosti, pravna razmerja in/ali interesi, ki
izvirajo iz delovnega razmerja, ki je rešen/končan s posebnimi rešitvami, po posebnem
postopku in pred posebnimi organi.«
Individualni delovni spor je spor med delavcem in delodajalcem, katerega predmet
je individualna pravica, obveznost ali pravno razmerje (Novak, 2004, str. 326).
Kolektivni delovni spor je spor posebne vrste, katerega posebnosti se nanašajo
predvsem na stranke, predmet spora in pravno podlago za odločanje. Stranke teh
sporov so v načelu predstavniške organizacije delavcev in delodajalcev. Predmet
kolektivnih sporov je lahko interes, ne pravni, temveč ekonomski (na primer za
sklenitev kolektivne pogodbe). To je posebnost, ki je drugi spori ne poznajo. Pravna
podlaga za odločanje v kolektivnih delovnih sporih je tako imenovani obligacijski del
kolektivne pogodbe (po Novaku, 2004, str. 28). Kolektivni delovni spor je spor med
strankami kolektivnih delovnih razmerij ali med osebami, ki jim je priznan položaj
stranke, katerega predmet so kolektivna pravica, obveznost, pravno razmerje ali
interes, ki ga po določenem postopku stranke lahko rešijo same ali pa v njem sodeluje
in/ali spor zgladi tretja stranka, ki je lahko tudi sodišče (zgladitev spora) (Novak, 2004,
str. 327).
Poznamo interesne in pravne kolektivne delovne spore20.

20

V literaturi je zaslediti tudi pojem pravno-interesnega spora. Pravno-interesni spori v javnem
sektorju so spori, v katerih prihaja do zastoja socialnih partnerjev v pogajanjih o zadevah, za
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Za interesni spor je značilno, da je njegov predmet interes, kako naj bi bili določena
pravica, obveznost ali pravno razmerje urejeni v prihodnje. Ta interes se izrazi v
vsebini kolektivne pogodbe, ki naj bi jo stranke sklenile, lahko pa se nanaša tudi na
spremembo ali dopolnitev kolektivne pogodbe. V tej obliki kolektivnega delovnega
spora stranke torej urejajo pravna razmerja v prihodnosti, kar je posebnost, ker so
predmet spora v individualnih delovnih sporih in tudi v drugih pravnih vejah pravica,
obveznost ali pravno razmerje, ki temeljijo na določenem posamičnem aktu in ki imajo
podlago v veljavni pravni normi. Ta skupina sporov temelji na zahtevkih za ponovno
ugotovitev pravic delavcev, kakršne so na primer pogoji zaposlovanja, pravica do
plače, oblikovanje novih pravic, odprava določenih obveznosti ali pravic in podobno.
Ker gre za ustanovitev določenega pravnega razmerja v prihodnosti, sta na tem
področju v ospredju dogovarjanje in sporazumevanje (Novak, 2004, str. 333–334).
Pravni spor izvira iz veljavne pravne norme oziroma na njej temelji. Ta vrsta sporov
sodi v postopek pred delovnim sodiščem. Večinoma je sprejeta ureditev, po kateri je
spor rešen po sodni poti. V nekaterih zakonodajah obstaja možnost, da v sporu odloči
arbitraža, vendar le takrat, če sta se stranki tako dogovorili v (zasebni) pogodbi.
Pomembno je, da so ti spori pred delovnim sodiščem rešeni na podlagi zakonskih
določb, pa tudi določb veljavnih kolektivnih pogodb. Spor pred delovnim sodiščem je
lahko omejen tudi z obvezno arbitražo, ki je v zakonodajah in praksi sicer izjema.
Pravilo je prostovoljna arbitraža, o kateri se stranke prostovoljno dogovorijo. Obvezna
arbitraža je nujna predvsem v nekaterih javnih službah ali tam, kjer bi zaradi
industrijskih akcij lahko nastale hujše posledice, na primer kjer bi bilo ogroženo zdravje
ali življenje večjega števila ljudi, varnost ali obramba države in podobno (Novak, 2004,
str. 334–335).
Delovne spore je možno rešiti na več načinov. V grobem imajo stranke na voljo dve
možnosti za rešitev spora:
- spor lahko rešijo same,
- spor je moč rešiti s posredovanjem tretje stranke.
Posredovanje tretje stranke je širok pojem, ki obsega tudi poseben postopek, to je:
posredovalni postopek, miritev, arbitražni postopek, postopek za sklenitev poravnave,
sodni postopek. V številnih državah dejansko poznajo dve bistveni vrsti ali tudi fazi
postopka reševanja delovnih sporov:
- predhodni (nesodni) postopek in
- sodni postopek.
Spor je lahko rešen na enega od naslednjih načinov:
- z dogovorom sprtih strank brez posredovanja tretjih oseb v tem sporu,

katere zakon zahteva regulacijo izbranih vprašanj z avtonomnimi pravnimi viri (Vodovnik, 2009,
str. 11).
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s predlogom posrednika, kako naj stranki rešita spor, ki ga stranki sprejmeta,
z aktom (običajno s poravnavo, umikom tožbe ipd.), ki ga stranki soglasno
sprejmeta po uspešno končanem miritvenem postopku,
s poravnavo, ki jo stranki lahko skleneta sami (izvensodna poravnava) ali s
posredovanjem tretje stranke (miritelja, arbitraže, sodišča),
z arbitražno odločbo,
s sodno poravnavo,
s sodbo ali sklepom sodišča (po Novaku, 2004, str. 71–72).

3.1.8 Konciliacija, mediacija, arbitraža
Spori med udeleženci delovnih razmerij, ki so lahko interesni ali pravni, se lahko
razrešujejo neformalno ali pa formalno, normativno predvideno. Delovno pravo v tem
okviru predvideva zunajsodno (ki ponuja t. i. nadomestno oziroma alternativno rešitev
spora) in sodno varstvo pravic strank teh razmerij. To poglavje obravnava konciliacijo,
mediacijo in arbitražo kot najpogostejše oblike zunajsodnega reševanja kolektivnih
delovnih sporov.
Beseda konciliacija, konciliirati izvira iz latinske besede conciliatio, conciliare =
sprava, pomiritev zedinjenje oziroma spraviti, (po)miriti, zediniti, poravnati na primer
nasprotna mnenja.
Beseda mediacija izvira iz latinske besede mediatio, medius, mediare = srednji,
posredovanje, posredujoč oziroma srednji, posredujoč, posredovanje za sporazum ali
pomirjenje; kdor posreduje, posredovalec, posrednik.
Pojem konciliacija torej pomeni (po)miritev, sprava, pojem mediacija pomeni
posredovanje. V podkrepitev takšnemu prevodu navedenih pojmov je treba dodati,
da ju je enako razlagala tudi starejša pravna teorija.
V nekaterih sistemih je konciliacija postopek, v katerem tretja stranka spravi (pomiri –
brings together) stranki in ju spodbuja k razpravljanju o razlikah ter jima pomaga, da
pripravita (razložita) lastne predloge za rešitev spora.
Mediacija je postopek, v katerem je tretja stranka bolj dejavna v pomoč sprtima
strankama, da bi našli sprejemljivo rešitev, pri čemer gre lahko tako daleč, da poda
lasten predlog za zgladitev spora.
Služba mediacije je bila uvedena v zgodnjem obdobju kolektivnega dogovarjanja. Te
službe so oblikovale tesne stike s strankami trga dela in so razvile mnoge nacionalne
značilnosti.
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V zvezi s splošnim razlikovanjem med konciliacijo in mediacijo je ugotovljeno, da se
prva nanaša na pomoč tretje stranke v stikih med strankama. Mediacija pomeni bolj
“vsiljivo” vlogo tretje stranke pri oblikovanju in predlaganju rešitev oziroma pojmov. V
slovenskem pravnem prostoru, če pojme presojamo po njihovi pravni vsebini, pri obeh
navedenih oblikah nadomestne rešitve spora ne gre za posredovanje (mediacijo), torej
za pojem, ki se je (nepravilno) “udomačil”, temveč za (po)miritev, torej za konciliacijo
(Novak, 2004, str. 78–80).
Arbitraža (arbitration, das Schiedsgericht) je nedržavno razsodišče, ki ga sestavlja
ena ali več fizičnih oseb. O imenovanju oseb za arbitre in o tem, ali arbitraža izda
odločbo v stvari sami (meritorno odločbo), se stranke prostovoljno sporazumejo.
Odločba arbitraže je v načelu izenačena s pravnomočno odločbo rednega sodišča. S
sklenitvijo arbitražnega dogovora se izključi pristojnost (rednih) sodišč. Od te, lahko bi
rekli klasične opredelitve arbitraže, se ta organ v kolektivnih delovnih sporih razlikuje.
Za arbitražo v delovnem pravu velja, da večinoma ni obvezna21, da so njihove odločbe
v načelu obvezne, da niso izvršljive in da jih je večinoma dovoljeno izpodbijati pred
delovnimi sodišči. Obvezna arbitraža, katere namen je končati kolektivni delovni spor in
stavko, je sprejemljiva, če je izražena prošnja/zahteva obeh v spor vpletenih strank ali
če je stavka (ki se pripravlja ali že teče) lahko omejena. To pa ne velja v primerih, ko
je stavka prepovedana, ko v primerih spora v javnih službah v stavkah sodelujejo javni
uslužbenci izvršilne oblasti v imenu države ali v bistvenih/pomembnih službah v
strogem smislu besede, torej v tistih službah, v katerih bi lahko motnje povzročile
nevarnost za življenje, osebne varnosti ali zdravja vseh oseb ali njihovega dela. V
našem pravu, ki je določeno v kolektivnih pogodbah (in Zakonu o kolektivnih
pogodbah, op. avt.), v kolektivnih delovnih sporih arbitraža lahko odloča takrat, ko je
ustavljen postopek za pomirjenje (oziroma posredovanje, op. avt.)22.
Arbitraža večinoma odloča v interesnih kolektivnih delovnih sporih takrat, ko postopek
pred komisijo za pomirjenje ni bil uspešen. Njene pristojnosti so dejansko enake kot
pristojnosti komisije za pomirjenje, pri čemer ima tudi pristojnosti, značilne za
odločanje v arbitražnem postopku (izda na primer odločbo) (Novak, 2004, str. 371–
378).

21

Arbitraža v sistemu prostih kolektivnih pogajanj ne more biti prisilna, vendar obstajajo izjeme.
Organi MOD so zavzeli stališče, da je mogoče prisilno arbitražo predvideti le:
- pri sporazumevanju v »nujnih« službah,
- pri sporazumevanju v javnem sektorju pri urejanju delovnih pogojev javnih uslužbencev,
- pri posebno dolgih neuspešnih pogajanjih,
- pri nacionalnih krizah (po Vodovniku, 2003, str. 87).
22
Vodovnik (2007, str. 198) meni, da prisilna arbitraža negativno vpliva na procese kolektivnih
pogajanj. Bolje se je izkazal model obveznega usklajevanja interesov strank. Zlasti pa stroka
priporoča oblikovanje neodvisnih komisij, ki naj bi imele za cilj spodbujati sporazumevanje,
svetovati vladi in tudi omejeno procesno intervenirati v postopku razreševanja interesnega
spora v javnem sektorju.
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Arbitraže se lahko ustanavljajo kot stalne ali kot priložnostne. Ustanovni akt mora biti
vedno v pisni obliki, prav tako pa mora biti v primeru prostovoljen arbitraže po
zakonski ureditvi arbitraž – v pisni obliki tudi arbitražni sporazum, s katerimi stranki
predložita spor arbitraži. Arbitraže kot temelj svoje odločitve uporabijo materialno
pravo z določenega področja kolektivnih delovnih razmerij, lahko pa se odločijo tudi za
uporabo kriterija odločanja po načelu pravičnosti, o čemer morajo arbitražo posebej
pooblastiti (Vodovnik, 2009, str. 11)

3.2 USTAVNI TEMELJI
3.2.1 Splošno
Po prevladujočem mnenju v politični in pravni teoriji je ustava večpomenski akt. Po
potrebah, interesih in vrednotah, iz katerih izhaja in ki jih namerava ustavodajalec
uveljaviti, je ustava predvsem politični akt23. Po obliki, vsebini in pravni moči v
razmerju do zakonov in drugih splošnih aktov pa je najsplošnejši, najvišji in temeljni
pravni akt24. Po družbenih odnosih, po katerih je utemeljena in v katerih se uresničuje,
pa ima ustava tudi sociološki pomen25 (Kocjančič v: Kocjančič et al., 2009, str. 14).
Ustava je torej temeljni normativni akt države, pri čemer je “normativnost” mišljena v
širšem smislu besede. Ne vsebuje le določb, ki imajo značaj in strukturo pravne norme
s konkretno dispozicijo in sankcijo – večina ustavnih norm vsebuje le dispozicijo, ki je
abstraktna in vsebuje le vrednostne smernice ravnanja ljudi. Ustavne norme imajo
naslednje funkcije:
- urejevalna funkcija (ureditev temeljne zasnove strukture državnih organov zaradi
ureditve in razmejitve oblasti v državi),

23

Po vsebini je ustava politični akt predvsem po izhodiščih in ciljih, ki jih običajno razglaša v
preambuli, pa tudi normativni del ustave se običajno začenja z določenimi političnimi in pravnimi
načeli, v katerih se izraža politična volja ustavodajalca (po Kocjančiču v: Kocjančič et al., 2009,
str. 15).
24
V razmerju do zakonov in drugih splošnih aktov je po številu pravnih subjektov, na katere se
nanaša, in po pravni naravi družbenih razmerij, kot jih ureja, ustava najsplošnejši pravi akt.
Ustava je najvišji pravni akt po svoji najvišji pravni moči, po kateri je v razmerju do zakonov in
drugih splošnih aktov tudi izhodiščni pravni akt. Ustava ima v sistemu splošnih pravnih aktov
najvišjo pravno moč, zakoni nižjo kot ustava in obenem višjo kot podzakonski predpisi. Ustava
je temeljni pravni akt predvsem zaradi njenega razmerja do zakonov in drugih splošnih aktov,
zaradi samostojnega določanja njene vsebine s strani ustavodajalca, pa tudi zaradi določb o
državni ureditvi in temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah (po Kocjančiču v: Kocjančič et
al., 2009, str. 19-22).
25
Opredelitev ustave v sociološkem pomenu je utemeljena na spoznanju, da so politična načela
in pravne norme, ki jih vsebuje ustava, izraz družbenih potreb in interesov ter vrednot, ki jih
oblikujejo ljudje (državljani) v svojih medsebojnih odnosih in jih na podlagi ustave bolj ali manj
učinkovito tudi uresničujejo v svojih medsebojnih odnosih (Kocjančič v: Kocjančič et al., 2009,
str. 29).
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-

usmerjevalna funkcija (določitev temeljev za graditev sistema konkretnejših pravnih
norm na različnih področjih urejanja družbenih razmerij),
interpretativna funkcija (opredelitev vrednostnih premis, s pomočjo katerih je
mogoče ugotavljati razsežnost in pravo vsebino zakonskih in drugih predpisov) (po
Vodovniku, 2003, str. 38).

Ustavo RS je tedanja Skupščina Republike Slovenije sprejela dne 23. 12. 1991. Od
sprejetja pa do danes je bila ustava z ustavnimi zakoni že večkrat spremenjena, in
sicer:
- 14. 7. 1997, ko je bil tujim državljanom dovoljen nakup nepremičnin v Sloveniji; ta
sprememba ustave je bila posledica t. i. Španskega kompromisa, ki je omogočil
približevanje Slovenije EU;
- 25. 7. 2000, ko je bil proporcionalni sistem zapisan neposredno v ustavo, da bi se
izognili pravni praznini, ki je nastala po tem, ko je Ustavno sodišče Republike
Slovenije odločilo, da mora zakon o volilnem sistemu, ki ga bi sprejel Državni zbor,
upoštevati relativno večinsko mnenje, izraženo na referendumu o volilnem sistemu;
- 27. 2. 2003 se je ustava spremenila tako, da je omogočila vstop Slovenije v EU in
NATO;
- 15. 6. 2004 so se spremenili 14., 43. in 50. člen Ustave RS;
- 20. 6. 2006, ko je bila Ustava RS zadnjič spremenjena tako, da omogoča členitev
Slovenije na pokrajine ter omogoča prenos nalog države na pokrajine.
Urejevalna funkcija ustave
V zvezi z urejevalno funkcijo ustave je z vidika delovnega prava posebej pomembna
pristojnost Državnega zbora, ki ratificira mednarodne pogodbe ter sprejema zakone in
druge predpise s področja delovnih razmerij. Z vidika zastopanja in predstavljanja
interesov socialnih partnerjev je pomembna ustavna ureditev sestave in pristojnosti
Državnega sveta. Pri zagotavljanju interesov in pravic različnih subjektov delovnega in
socialnega prava je pomembna struktura in organizacija Vlade Republike Slovenije, v
kateri ima zagotovljeno svojo samostojno mesto minister, ki je pristojen za področje
dela, družine in socialnih zadev. Minister je kot predlagatelj predpisov na omenjenem
področju osrednji upravni organ.
Usmerjevalna funkcija ustave
Določbe ustave vsebujejo pomembne vrednostne premise, ki zavezujejo tiste, ki lahko
oblikujejo pravne norme (pravodajalci), da jih upoštevajo, ko v procesu oblikovanja
prava urejajo družbena razmerja določene vrste. Nekatere od teh vrednostnih premis
so splošne in veljavne na vseh pravnih področjih (načelo enakosti pred zakonom),
druge pa so posebne in so specifični vrednostni temelj za posamezno pravno vejo. Na
področju delovnega prava je to na primer ustavno načelo svobode sindikalnega
organiziranja in delovanja. Normativno dejavnost pravodajalcev nadzira Ustavno
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sodišče kot »negativni zakonodajalec«, ki ima pristojnost, da ugotavlja, da so
konkretne pravne norme v nasprotju ustavo, ter v zvezi s tem ustrezno ukrepa
(Vodovnik, 2003, str. 39)
Interpretativna funkcija ustave
Pravne norme, ki so sprejete in objavljene, z vključitvijo v pravni sistem pridobijo
relativno samostojnost in neodvisnost. Njihova relativna samostojnost in neodvisnost
obstaja tudi v razmerju do tistih, ki so jih sprejeli. Pri razlagi zapisane pravne norme je
treba upoštevati različne tehnike (metode), ki so znane v pravni teoriji. Besedilo pravne
norme je treba upoštevati zlasti tako, kot je zapisano (jezikovna ali gramatikalna
razlaga). V primeru nejasnega ali dvoumnega besedila je treba upoštevati namen, ki ga
je imel pravodajalec, ko je oblikoval pravno normo (teleološka razlaga). Zakonodajno
telo, ki je sprejelo zakon, lahko po predpisanem postopku v primerih dvoumnega ali
nejasnega besedila izda »razlago zakona«, ki pa ima tako kot vse druge razlage svoje
omejitve. Niti zakonodajalec sam ne more zatrjevati, da je vsebina zakonskega
predpisa nekaj povsem drugega, kot je v njem nedvoumno zapisano. Pogosto se
dogaja, da je pravna norma le na prvi pogled nejasna ali dvoumna, ker pri poskusu
njene razlage ni upoštevana njena povezanost z različnimi elementi pravnega sistema
in ustavnopravnimi temelji. Pri razlagi pravne norme je torej treba upoštevati, katera
so bila ustavna vrednostna izhodišča, ki jih je uporabil ali bi jih moral uporabiti
pravodajalec, ko je sprejemal pravno normo. Ta funkcija ustave je še posebej vidna na
področju kolektivnih delovnih razmerij, kjer se srečujemo s sorazmerno skromnim
obsegom zakonskih norm, kar zahteva veliko interpretativno veščino pri njihovi razlagi.
Ustavne norme o sindikalni svobodi so na primer pomemben interpretacijski
pripomoček, ki opozarja na ozke okvire možnega zakonskega urejanja položaja
sindikatov in na nujnost restriktivne razlage regualtornih pristojnosti države na tem
področju (Vodovnik, 2003, str. 40).

3.2.2 Temeljna načela
Določbe Ustave RS, ki zaposlenim zagotavljajo pravice na področju združevanja zaradi
uveljavljanja in varstva njihovih pravic in interesov ter z vidika razmerij med delodajalci
in kolektivi zaposlenih:
- določilo, po katerem je Slovenija pravna in socialna država (2. člen),
- določila o dolžnosti države, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter da
zagotavlja nujno zakonsko varstvo (66. člen),
- določila o relativni prostosti gospodarske pobude (74. člen),
- določila o soodločanju in sodelovanju delavcev pri upravljanju (75. člen),
- določila o sindikalni svobodi (76. člen),
- določila o pravici do stavke (77. člen) (po Vodovniku, 1998, str. 332).
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Navedene pravice se v veliki meri navezujejo tudi na mednarodne konvencije, zlasti
konvencijo MOD dela št. 87 in 98, Konvencijo Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, pa tudi na Evropsko socialno listino in Mednarodni pakt o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Ti mednarodni pravni akti so predstavljeni
v poglavjih, ki sledijo.
2. člen Ustave RS
Določila 2. člena Ustave RS določajo, da je Slovenija pravna in socialna država. Na
področju delovnih razmerij kot tudi na drugih pravnih področjih lahko stopnjo vladavine
prava ocenjujemo predvsem po dveh kriterijih – ustrezni stopnji pravne urejenosti teh
področij, ki je pomemben opredelilni element demokratičnosti, pomemben pa je tudi
širše, saj je od njega znatno odvisen tudi pravni položaj posameznega delavca. Obseg
in kvaliteta pravnih norm na področju delovnih razmerij morata biti takšna, da
pomembno prispevata k uveljavljanju ciljev delovnega prava v sodobni družbi. Na
obseg in kvaliteto normativne dejavnosti v družbi vplivajo različni dejavniki (stopnja
razvoja, vrednote in podobno). Pravne norme, ki urejajo delovna razmerja je mogoče
obravnavati kot podsistem družbenega pravnega sistema, ki ima piramidno strukturo, s
tem, da so na vrhu piramide hierarhično najvišje pravne norme, to so ustavne norme in
norme ratificiranih mednarodnih pogodb, ki se po določilih 8. člena Ustave RS lahko
neposredno uporabljajo. Med ratificiranimi mednarodnimi pogodbami so
najpomembnejši nekateri temeljni akti Organizacije združenih narodov, konvencije
MOD, akti Sveta Evrope (Evropska socialna listina, Evropska konvencija o človekovih
pravicah in drugi). V srednjem delu piramide so državne (heteronomne) norme,
urejene v zakonskih ter podzakonskih predpisih. V spodnjem delu pa so norme
avtonomnega prava, ki jih oblikujejo stranke pogodbenih delovnih razmerij same. Te
norme so vsebina kolektivnih sporazumov (kolektivnih pogodb, participativnih
dogovorov) ter splošnih aktov delodajalca ali delavskih predstavništev (po Vodovniku,
2003, str. 42–44).
Sodobni pogledi na socialno državo izhajajo iz teze, da je potrebno v procesih dialoga v
sodobni družbi poiskati ravnotežje med socialnimi in gospodarskimi potrebami in
interesi državljanov (Vodovnik, 2003, str. 42). Upoštevajoč načelo socialne države,
mora država pri oblikovanju predpisov, njihovem izvrševanju in interpretaciji usklajeno
upoštevati interese vseh skupin prebivalstva, še posebej tistih s slabšim socialnoekonomskim položajem oziroma tistih, ki zaradi svojega šibkejšega položaja v razmerju
do drugih skupin prebivalstva ne morejo sami enakovredno uveljavljati svojih interesov
nasproti drugih. Načelo socialne države nalaga obveznost upoštevati socialne interese
posameznikov oziroma posameznih skupin prebivalstva (Kresal v: Šturm, 2002, str.
94).
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66. člen Ustave RS
Ustavna določba “država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja
nujno zakonsko varstvo” ima dva dela. V prvem delu gre za povsem programsko,
deklarativno normo, ki ne daje posamezniku iztožljive pravice do dela oziroma
zaposlitve, temveč gre za zavezujočo ustavno določbo, ki zavezuje državo, da sprejema
ustrezne ukrepe, ki bodo omogočali zaposlovanje in delo, pri tem pa mora spoštovati
človekove pravice, še posebej svobodo dela in pravico do socialne varnosti. K takemu
ravnanju zavezujejo državo tudi mednarodni akti (Mednarodni pakt o ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravicah, konvencije MOD, spremenjena Evropska socialna
listina). Tudi drugi del določbe je predvsem splošna programska norma. Državo
zavezuje k varovanju tistih človekovih pravic, ki so vezane na delo in zaposlovanje. Pri
tem lahko država zaradi varstva dela z zakonom poseže tudi v urejanje sicer
avtonomnih pogodbenih razmerij med delavci in delodajalci. Ker gre za varstvo dela, to
pomeni predvsem predpisovanje varovalnih norm in minimalnih pravic delavcev, kot
praviloma šibkejše strani v razmerjih do delodajalcev (po Blahi v: Šturm, 2002, str.
634–635).
74. člen Ustave RS
Določila 74. člena Ustave RS določajo, da je gospodarska pobuda prosta, vendar pa se
gospodarske dejavnosti ne smejo izvajati v nasprotju z javno koristjo. Ta ustavna
vrednostna izhodišča so okvir za opredelitev delodajalca, ki lahko nameni svoja
sredstva za investicije v proizvodne in delovne procese. Javne koristi, zaradi katerih je
lahko njegovo ravnanje omejeno, so zavarovane v različnih predpisih z različnih
področij, vključno s predpisi s področja delovnih razmerij in socialne varnosti. Socialna
funkcija lastnine v povezavi z omejitvijo proste podjetniške pobude pomeni, da ni
mogoče vlagati sredstev v organiziranje takšnih delovnih in proizvodnih procesov, ki bi
bili škodljivi za družbo ali za katerega od njenih elementov, med katere spada tudi trg
dela in položaj zaposlenih (Vodovnik, 2003, str. 57–58).
Z vidika razmerij med delodajalci in skupinami zaposlenih je tako pomemben 3.
odstavek tega člena (“Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno
koristjo.”).
Ustavno sodišče je v zvezi s to tematiko v številnih svojih odločitvah zavzelo naslednje
stališče: “Ustavno načelo svobodne gospodarske pobude (74. člen) zagotavlja
gospodarskim subjektom veliko svobodo, vendar pa hkrati nalaga državi skrb za
spremljanje tržne igre in dolžnosti za zagotavljanje ravnovesja med svobodo in
socialnimi načeli. Ustava zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodarsko politiko in ga
pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi bo lahko zagotovil uresničevanje ciljev te
politike (Pernuš Grošelj v: Šturm, 2002, str. 727).
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75. člen Ustave RS
Ustava RS zagotavlja zaposlenim pravico, da v gospodarskih organizacijah in zavodih
sodelujejo pri upravljanju na način in pod pogoji, ki jih določa zakon (po Vodovniku,
2003, str. 59). Naslovnik pravice do soodločanja so torej delavci, zaposleni tako v
zasebnih gospodarskih družbah kot v organizacijah, ki se ustanovijo za opravljanje
dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička (po definiciji zavodov iz 2. odstavka 1.
člena Zakona o zavodih). Zajete so negospodarske organizacije, vključno z zavodi, ki
opravljajo javno službo na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa,
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja in drugih podobnih dejavnosti, ne pa tudi organi državne uprave in lokalne
samouprave (po Blahi v: Šturm, 2002, str. 744). Pri tej vrsti delavskih predstavništev
ne gre za “naravno pravico” zaposlenih do sindikalnega organiziranja in delovanja, ki ji
daje pravni red ustrezno varstvo, temveč gre za pravico, ki jo pravni red ustanavlja
zato, da bi vsem zaposlenim v konkretni organizaciji omogočil ustvarjalni dialog z
delodajalci na tistih področjih, kjer je ta dialog koristen. Njihov namen je usklajevanje
interesov zaposlenih in delodajalcev. Delavska voljena (participativna) predstavništva
zastopajo vse zaposlene osebe, medtem ko sindikati v glavnem le svoje člane
(Vodovnik, 2003, str. 59).
76. člen Ustave RS
Ustava RS ustvarja pogoje za socialni dialog tako, da subjektom ekonomskih in
socialnih razmerij zagotavlja ustrezen ustavni položaj. Pri tem je zaposlenim priznana
kot temeljna “kolektivna pravica”, da prosto ustanavljajo in organizirajo svobodno
delujoče sindikate ter da se vanje prosto vključujejo.
Ustava RS opredeljuje sindikalno svobodo kot pravico do svobodnega ustanavljanja in
delovanja sindikatov ter svobodnega včlanjevanja vanje. Temeljni element sindikalne
svobode je pravica do ustanavljanja sindikatov, ki to pravico varuje predvsem pred
posegi oziroma vmešavanjem države. Država ne sme predpisovati takih pogojev, ki bi
posredno morda lahko posegli v pravico do svobodnega ustanavljanja sindikatov.
Logična posledica pravice do svobodnega ustanavljanja sindikatov je pravica do
svobodnega včlanjevanja vanje, ki vključuje tudi negativno pravico do združevanja.
Pravica ne včlaniti se v sindikat ali iz njega izstopiti pomeni tudi prepoved obveznega
članstva v sindikatu (po Blahi v: Šturm, 2002, str. 748–749).
77. člen Ustave RS
Ustava RS v 77. členu določa, da imajo delavci pravico do stavke. Pravica do stavke je
samostojna ustavna pravica, katere naslovnik so delavci. Gre za individualno pravico, ki
pa se lahko uresničuje le kolektivno. Stavko lahko organizirajo sami delavci, lahko pa jo
organizira tudi sindikat. V tem primeru prihaja do prepletanja te ustavne pravice s
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pravico do sindikalne svobode iz 76. člena, pravica do stavke je namreč tudi
pomemben element akcijske svobode sindikatov. Način uresničevanja pravice do
stavke je določen z Zakonom o stavki. V 2. odstavku 77. člena Ustava RS dopušča
zakonsko omejitev pravice do stavke. Ta se lahko z zakonom omeji, če to zahteva
javna korist, pri čemer pa je treba upoštevati vrsto in naravo dejavnosti. Ustava torej
dovoljuje omejevanje pravice do stavke po objektivnem, ne pa tudi subjektivnem
kriteriju. Omejevanje pravice do stavke po objektivnem kriteriju pomeni, da je to
pravico mogoče omejiti vsakemu delavcu, vendar ne do te mere, da bi omejitve
prerasle v prepoved stavke, torej v odvzem ali prepoved pravice. Podobno kot pri
sindikalni svobodi je tudi tu ustava strožja kot nekateri mednarodni dokumenti, ki
dopuščajo tudi subjektivne omejitve (za pripadnike oboroženih sil, policiste in državne
uradnike) (po Blahi v: Šturm, 2002, str. 755–757).

3.2.3 Druge ustavne norme, ki so temelj pravnega urejanja
kolektivnih delovnih razmerij
Interpretativna določila o demokratičnosti (1. člen)
Po določilih 1. člena Ustave RS je Slovenija demokratična republika. Demokracija je
oblastno razmerje znotraj skupine ali skupnosti ljudi, za katere je značilno, da lahko vsi
v večjem ali manjšem obsegu vplivajo na sprejemanje odločitev, ki veljajo za skupino
oziroma za skupnost. Demokratičnost razmerij je nasprotje avtoritarnosti kot
oblastnega razmerja, pri katerem si posamezniki ali ožje skupine ljudi z vidika sodobnih
civilizacijskih kriterije najpogosteje nelegitimno prisvajajo pravico do odločanja.
Kvaliteta urejanja delovnih in socialnih razmerij ter uresničevanja pravic in obveznosti
subjektov teh razmerij je pomembno odvisna od stopnje demokratičnosti, ki je
uveljavljena na tem področju. Ta pa ni odvisna le od političnih razmer, temveč tudi od
razvitosti institucij civilne družbe (npr. združenj), katerih predmet dejavnosti so tudi
delovna in socialna razmerja (po Vodovniku, 2003, str. 40–41).
Stopnja demokratičnosti odločanja v organizacijah, v katerih se opravlja delo, je
odvisna od tega, v kakšnem obsegu lahko zaposleni vplivajo na sprejemanje odločitev
v organizaciji. Odločanje v organizaciji v svojem izhodišču pripada lastnikom sredstev,
ki jih ti kot kapital vlagajo v organizacije. Ustvarjanje nove vrednosti je mogoče le ob
dodatnem vlaganju dela in ustvarjalnosti ljudi. Uspešnost organizacije, ki je v interesu
lastnikov in zaposlenih, je odvisna od obeh temeljnih dejavnikov (obstoj kapitala in
aktivnost ljudi), zato so vlagatelji sredstev in zaposleni upravičeni, da sodelujejo pri
sprejemanju odločitev v organizaciji. Zaposleni kot posamezniki lahko zaradi narave
odločanja v organizaciji le neznatno vplivajo na odločanje v njej, zato zaradi vplivanja
na odločanje organizirajo in oblikujejo svoja predstavništva. Večje kot so možnosti
nosilcev dela in ustvarjalnosti, da vplivajo na odločanje v organizaciji, višja je stopnja
demokratičnosti in obravnavanem področju (Vodovnik, 2003, str. 41).
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Stopnja demokratičnosti na področju delovnih razmerij je odvisna tudi od obsega in
načina urejanja delovnih razmerij s strani države. Načelo demokratičnosti je lahko
pomembno ogroženo, če je pravno urejanje s strani države preobsežno, tako da pušča
malo prostora procesom sporazumevanja, škodljiva pa je tudi nasprotna skrajnost, če
je državnih norm premalo, tako da z njimi ni zagotovljeno potrebno ravnotežje moči
med nosilni različnih interesov (po Vodovniku, 2003, str. 42–43).
Določbe o enakosti, enakopravnosti ter prepovedi diskriminacije (14. člen)
Ustava RS jamči vsem osebam enake pravice na področju človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. V 1. odstavku 14. člena določa, da so vsakomur zagotovljene
enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol,
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni
položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. S tem Ustava RS določa v zvezi z
osebnostnimi pravicami absolutno prepoved diskriminacije državljanov. Z vidika
razmerja posameznika do države Ustava RS določa, da so vsi pred zakonom enaki,
torej konkretna pravna ureditev za posamezne osebe iste kategorije oseb ne more
imeti različne veljave. Drug, prav tako pomemben vidik enakopravnosti pa je, da
pravna ureditev brez posebej tehtnih, z ustavo utemeljenih razlogov ne sme različno
obravnavati različnih kategorij oseb v podobnih življenjskih situacijah (2. odstavek 14.
člena). Ker zaposleni niso homogena populacija, opravljanje dela v različnih vrstah
delovnih procesov upravičuje različno urejanje njihovega pravnega položaja (javne
službe, državna uprava, gospodarstvo itd.). Pri tem je pomembno, da si država pri
urejanju delovnih razmerij prizadeva omenjene razlike čim bolj zmanjšati ter čim bolj
izenačiti položaj vseh zaposlenih v odvisnem delovnem razmerju, s tem pa v kar
največji možni meri uveljaviti ustavno vrednoto enakopravnosti zaposlenih (po
Vodovniku, 2003, str. 45–46).

3.3 MENARODNOPRAVNI OKVIR SOCIALNEGA DOGOVARJANJA
Ustava RS v 8. členu daje splošno veljavnim načelom mednarodnega prava in
mednarodnim pogodbam, ki obvezujejo Slovenijo, v notranjepravnem redu primat nad
zakoni in drugimi predpisi in določa, da se v državi ratificirane in objavljene pogodbe
uporabljajo neposredno (po Graseliju v: Šturm, 2002, str. 140). Socialni dialog je
kategorija, katere vsebina obsega tri ključna področja, to je področje sindikalnega
organiziranja in delovanja, področje participacije zaposlenih pri odločanju in tematiko
preprečevanja in odpravljanja sporov med socialnimi partnerji. Ta področja so obsežno
obravnavana in urejena v aktih univerzalnih in regionalnih mednarodnih organizacij
(Vodovnik, 2009, str. 5).
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3.3.1 Dokumenti Organizacije združenih narodov

Splošna deklaracija človekovih pravic
Splošno deklaracijo človekovih pravic je Generalna skupščina Organizacije združenih
narodov (v nadaljevanju: OZN) v New Yorku sprejela 10. decembra 1948. V njej so
očrtane osnovne človekove pravice. Deklaracija ni pravno zavezujoč dokument, kljub
temu pa je osnova za vse mednarodnopravno zavezujoče instrumente o človekovih
pravicah (po Ministrstvu za zunanje zadeve, 2010).
Z vidika pravice do združevanja in pravice do kolektivnega pogajanja je pomemben 23.
člen:

»Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja,
s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v
skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove
osebnosti.«
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah varuje temeljno pravico človeka
do življenja in določa, da nihče ne sme biti žrtev mučenja, zasužnjenja, samovoljnih
priporov, prisilnega dela ali da so mu odvzete temeljne svoboščine, kot so gibanje,
izražanje in združevanje (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2010).
Z vidika pravice do združevanja in pravice do kolektivnega pogajanja je pomemben 22.
člen:

»1. Vsakdo ima pravico do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico
ustanavljati sindikate in se jim pridružiti za zavarovanje svojih interesov.
2. Glede te pravice so možne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in so v
demokratični družbi potrebne v interesu nacionalne in javne varnosti ter javnega
reda ali varstva javnega zdravja ali morale ali pa pravic in svoboščin drugih. Ta
člen tudi ni ovira za zakonske omejitve, ki veljajo glede te pravice za člane
oboroženih sil in policije.
3. Nobena določba tega člena ne daje državam pogodbenicam Konvencije št. 87
o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela
Mednarodna organizacija dela, pravice, da bi smele sprejeti take zakonodajne
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ukrepe ali izvrševati zakon tako, da bi bila prizadeta jamstva, določena v tej
Konvenciji.«
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
Generalna skupščina OZN je Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah (v nadaljevanju: MPESKP) sprejela leta 1966, v veljavo pa je stopil leta 1976.
Podobno kot Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah izhaja iz
Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah in njeno vsebino prevaja v pravno
zavezujoče določbe. MPESKP zavezuje države pogodbenice k zagotavljanju
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki predstavljajo t. i. drugo generacijo
človekovih pravic. (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2010).
Z vidika pravice do združevanja in pravice do kolektivnega pogajanja je pomemben 8.
člen:

1. Države pogodbenice tega Pakta se zavezujejo, da bodo zagotovile:
a) Vsakomur pravico, da skupaj z drugimi ustanavlja sindikate in se po svoji izbiri
vanje včlani za zaščito in pospeševanje svojih ekonomskih in socialnih interesov, z
edinim pogojem, da mora pravila določiti prizadeta organizacija. Glede
uveljavljanja te pravice so dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in
pomenijo v demokratični družbi ukrepe, ki so v interesu nacionalne varnosti ali
javnega reda ali pa so potrebne za zaščito pravic in svoboščin drugih.
b) Sindikatom pravico ustanavljati združenja in nacionalne zveze, ter pravico
ustanavljati mednarodne sindikalne organizacije ali se vanje včlaniti.
c) Sindikatom pravico, da svobodno delujejo, brez druge omejitve, razen tistih, ki
jih določa zakon in so potrebne v demokratični družbi v interesu nacionalne
varnosti ali javnega reda ali za zaščito pravic in svoboščin drugih.
d) Pravico do stavke, ki se izvaja po zakonih posamezne države.
2. Ta člen ne predstavlja ovire zakonskim omejitvam o izvajanju teh pravic, ko
gre za pripadnike oboroženih sil ali policije ali uslužbence v državni upravi.
3. Nobena določba tega člena ne daje državam pogodbenicam Konvencije št. 87
o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela
Mednarodna organizacija dela, pravice, da bi smele sprejeti take zakonodajne
ukrepe ali izvrševati zakon tako, da bi bila prizadeta jamstva, določena v tej
Konvenciji.
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3.3.2 Konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela
Konvencije in priporočila MOD so bile in še danes ostajajo najpomembnejši vir
mednarodnega delovnega prava in mednarodnega prava socialne varnosti. Po
osamosvojitvi od nekdanje skupne države Jugoslavije, ki je kot članica MOD ratificirala
65 konvencij, je Slovenija le-te prenesla v svoj pravni red, kasneje pa jih je ratificirala
še 9. Vseh 74 konvencij se uporablja neposredno.
Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992, svoje sodelovanje z MOD pa je še
okrepila leta 2002 s podpisom sporazuma o sodelovanju. Z njim pogodbenici potrjujeta
obojestranski interes za spodbujanje standardov MOD in Deklaracije MOD o temeljnih
načelih in pravicah iz dela. MOD posveča razvoju socialnega partnerstva veliko
pozornosti ter spodbuja nadaljnji razvoj in krepitev tripartitnega sodelovanja v državah
članicah, ki so ratificirale konvencije in priporočila.
Z vidika uveljavljanja in spodbujanja razvoja socialnega dialoga so najpomembnejše
naslednje konvencije in priporočila MOD:
- Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (1948) je eden
temeljnih dokumentov MOD, posebnega pomena je zlasti z vidika varstva
človekovih pravic. Osnovni cilj konvencije je zagotoviti svobodno uresničevanje
pravice delavcev in delodajalcev, ne glede na razlike v organiziranju, da bi lahko
razvijali in branili svoje interese. Namen konvencije je zagotoviti svobodo
ustanavljanja sindikatov in njihovo akcijsko svobodo v razmerju do države. Ta
konvencija je v Sloveniji neposredno uporabljiva, saj jo je Slovenija z notifikacijo
prevzela od nekdanje Jugoslavije. Na podlagi te konvencije morajo delavci,
delodajalci in ustrezne organizacije pa tudi druge organizirane skupnosti, spoštovati
zakonitost, s čimer se vzpostavlja tudi določeno razmerje vseh naštetih do države.
- Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega
dogovarjanja (1949) je ena najpogosteje ratificiranih konvencij MOD. Cilj te
konvencije je varstvo sindikalnih pravic v razmerju do delodajalcev in njihovih
organizacij. Konvencija poleg tega tudi spodbuja razvoj postopkov prostovoljnega
kolektivnega dogovarjanja s kolektivnimi pogodbami. Tudi to konvencijo je
Slovenija notificirala. Treba je poudariti, da po določbah te konvencije
kolektivna pogajanja in kolektivne pogodbe celo v kontekstu nacionalnih okvirnih
pogodb, sklenjenih kot posledica tripartitnega dialoga, ostanejo v izključni
pristojnosti socialnih partnerjev.
- Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju
(1971), ki jo je Slovenija notificirala, in istoimensko Priporočilo št. 143
predvidevata varstvo tistih, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso
priznani kot predstavniki delavcev.
- Konvencija št. 154 o pospeševanju kolektivnega pogajanja (1981) in istoimensko
Priporočilo št. 163, sta usmerjena k pospeševanju svobodnih in prostovoljnih
kolektivnih pogajanj. Konvencija velja za vse gospodarske dejavnosti, opredeljuje
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pojem kolektivnega dogovarjanja ter določa, da bodo sprejeti ukrepi, prilagojeni
nacionalnim razmeram, pospeševali kolektivno pogajanje. Ukrepi vlade za
spodbujanje in pospeševanje kolektivnega pogajanja morajo biti predmet
predhodnega posvetovanja in po možnosti dogovora med vlado ter organizacijami
delodajalcev in delavcev. Slovenija je to konvencijo ratificirala.
Priporočilo št. 91 o kolektivnih pogodbah (1951), katerega cilj je vzpostaviti pogoje
za enakopravno sodelovanje socialnih partnerjev v pogajanjih, na podlagi katerih
naj bi prišlo do sklepanja kolektivnih pogodb v skladu z nacionalno zakonodajo in
prakso.
Priporočilo št. 92 o prostovoljni konciliaciji in arbitraži (1951), katerega cilj je, da v
skladu z nacionalno zakonodajo in prakso pride do pospeševanja enakopravne
udeležbe delavcev in delodajalcev pri vzpostavitvi sistema prostovoljne konciliacije
in arbitraže, ki bi preprečevala in reševala konflikte med socialnimi partnerji.
Priporočilo št. 94 o posvetovanju in sodelovanju med delodajalci in delavci na ravni
podjetja (1952), katerega cilj je vzpostaviti razmere, v katerih bo mogoče
pospeševati takšno posvetovanje in sodelovanje med delavci in delodajalci na ravni
podjetij, ki bo temeljilo na podlagi prostovoljnih dogovorov med socialnimi
partnerji.
Priporočilo št. 113 o posvetovanju in sodelovanju med javnimi oblastmi in
organizacijami delodajalcev in delavcev na ravni panoge in na nacionalni ravni
(1960), katerega cilj je ustvariti takšno posvetovanje in sodelovanje na nacionalni
in panožni ravni, ki bo na eni strani podpiralo medsebojno razumevanje in pozitivne
odnose med javnimi oblastmi ter delodajalskimi in delavskimi organizacijami, na
drugi strani pa spodbujalo sodelovanje med temi organizacijami samimi. Končni cilj
tega sodelovanja naj bi bil pospešen razvoj gospodarstva na nacionalni in na
panožni ravni, to pa naj bi privedlo do izboljšanja delovnih pogojev ter življenjskega
standarda na splošno (Vlada Republike Slovenije, 2005).

Za oblikovanje sodobne pravne ureditve oziroma za pravno uveljavitev visokih
standardov socialnega dialoga so še bolj kot konvencijska pravila pomembna določila in
smernice priporočil MOD. Tako Priporočilo MOD št. 163 (1981) priporoča uvajanje
kolektivnih pogajanj tudi na lokalni ravni (Wergin v: Vodovnik, 2009, str. 5). Priporočilo
MOD št. 152 (1976) omenja pravno ureditev postopkov v procesih socialnega dialoga
in nalaga državi dolžnost strokovne in druge pomoči socialnim partnerjem v teh
procesih. Priporočilo MOD št. 159 (1978) je za socialni dialog javnega sektorja posebej
pomembno, ker priporoča, da se za sindikate javnega sektorja pravno uredi vprašanje
reprezentativnosti sindikatov v javnem sektorju in nekatera formalna vprašanja
sporazuma, dosežena v pogajanjih (trajanja, možnost odpovedi) (po Vodovniku, 2009,
str. 6).
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3.3.3 Evropska socialna listina in Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Svet Evrope je evropska organizacija za medvladno in parlamentarno sodelovanje,
katere glavni cilji so pospeševanje uveljavljanja pluralistične demokracije, spoštovanje
človekovih pravic, utrjevanje pravne varnosti, sodelovanje na izobraževalnem,
znanstvenem in kulturnem področju. Najpomembnejši rezultat aktivnosti Sveta Evrope
na področju človekovih pravic je Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila sprejeta leta 1950, veljati pa je začela leta
1953. Z vidika socialno-ekonomskih pravic je zanimiva zlasti določba, ki se nanaša na
svobodo združevanja vključno s pravico do ustanavljanja in do včlanjevanja v sindikate
(11. člen).
Sicer pa so te pravice predmet nekaterih posebnih dokumentov, na najbolj celovit
način pa jih ureja Evropska socialna listina kot dopolnitev Evropske konvencije o
človekovih pravicah in kot eden najpomembnejših dokumentov za zaščito človekovih
pravic, ki jih je sprejel Svet Evrope.
Republika Slovenija je podpisala Revidirano evropsko socialno listino leta 1997, Državni
zbor RS pa jo je, skupaj z Dodatnim protokolom k Evropski socialni listini, ki ureja
sistem kolektivnih pritožb, ratificiral 10. marca 1999. Revidirana evropska socialna
listina je v skladu s svojimi določili začela veljati 1. julija 1999.
Z Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene; v nadaljevanju: MESL)
je Republika Slovenija prevzela obveznosti iz vseh enaintridesetih členov listine, izvzela
pa je tri odstavke:
– 1. in 4. točko 13. člena MESL, ki določa pravico do socialne pomoči v enaki meri
tako za svoje državljane kot tudi za državljane drugih držav pogodbenic;
– 2. točko 18. člena MESL, s katero se države pogodbenice zavezujejo, da bodo
poenostavile obstoječe formalnosti in zmanjšale ali ukinile sodne takse in druge
stroške, ki jih plačujejo tuji delavci ali njihovi delodajalci.
MESL opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, kot so pravica do dela, do
združevanja delodajalcev in delojemalcev, do kolektivnih pogajanj, varstva otrok in
mladine, do socialne varnosti ter socialne in zdravstvene pomoči, pravnega
ekonomskega varstva, varstva zdomskih delavcev in pravica do enakih zaposlitvenih in
poklicnih možnosti, ne glede na spol, ter tudi enake možnosti med spoloma, pravica
otrok in mladih do socialnega varstva, varstvo ob kolektivnem odpustu, dostojanstvo
pri delu, enake možnosti in obravnava za delavce z družinskimi obveznostmi, varstvo
pred revščino in socialno izključenostjo ter pravico do primerne nastanitve. Z vidika
pravice do združevanja in pravice do kolektivnega pogajanja sta pomembna predvsem
5. in 6. člen listine.
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Nadzor nad izvajanjem določil listine zagotavlja sistem kolektivnih pritožb. Pritožbe
lahko vložijo mednarodne organizacije delodajalcev in sindikatov, mednarodne
nevladne organizacije ter predstavniške organizacije delodajalcev in sindikatov.
V skladu z določili in obveznostmi, ki izhajajo iz IV. dela MESL, je Republika Slovenija
dolžna periodično poročati o njenem izvajanju. To nalogo opravlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, ki v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi uradi
spremlja izvajanje MESL, pripravlja poročila o izvajanju ter zagovarja negativne
zaključke na izvajanje MESL, ki jih izreče Odbor neodvisnih strokovnjakov Sveta Evrope
(Vlada Republike Slovenije, 2005).
MDDSZ sodeluje v vladnem odboru za Evropsko socialno listino pri Svetu Evrope, ki
spremlja stanje izvajanja socialnih in ekonomskih pravic v državah pogodbenicah
Evropske socialne listine (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009).

3.3.4 Pravo Evropske unije
Sprememba Ustave RS v letu 200326 je omogočila prenos dela suverenih pravic države
na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstop v obrambno zvezo z
državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot. Na podlagi teh ustavnih sprememb
je Slovenija v letu 2004 postala članica EU in zveze NATO.
EU je edinstvena nadnacionalna politično-gospodarska struktura. Pravo Evropske unije
je zato poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom držav članic
EU. Pri pravu EU velja načelo primarnosti, kar pomeni, da pravila, sprejeta na ravni EU,
prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih držav članic. Pravo EU je
avtonomno pravo, saj svoje veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše odobritve
nacionalnih organov držav članic, temveč se opira na zakonodajne pristojnosti organov
EU.
Pravni red EU (acquis communautaire) sestavljata predvsem primarna in sekundarna
zakonodaja. Primarno zakonodajo predstavljajo vse ustanovne pogodbe in njihove
dopolnitve ter pristopne pogodbe. Sekundarno zakonodajo sestavljajo splošni in
individualni pravni akti, ki jih sprejemajo organi Evropske unije na podlagi določb
primarnega prava. Na ravni EU obstajajo številni akti, ki se dotikajo tematike
socialnega dialoga.
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Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena Ustave Republike Slovenije.
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Primarna zakonodaja EU
Primarni akti EU vgrajujejo socialni dialog v svoj institucionalni okvir. Tako Lizbonska
pogodba v okviru poglavja o socialni politiki EU določa, da »EU priznava in spodbuja
vlogo socialnih partnerjev na ravni Unije ob upoštevanju različnosti nacionalnih
sistemov. Pospešuje dialog med socialnimi partnerji ob upoštevanju njihove
avtonomije. Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje prispeva k socialnemu
dialogu« (152. člen). Določa tudi, da EU v skladu s svojimi cilji podpira in dopolnjuje
dejavnosti držav članic tudi na področju obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi
ter na področju zastopanja in kolektivne obrambe interesov zaposlenih in delodajalcev,
vključno s soodločanjem. Evropski parlament in Svet EU lahko sprejmeta ukrepe, ki so
namenjeni spodbujanju sodelovanja med članicami in imata pri tem pobudo, pri čemer
je posebej poudarjeno spodbujanje sprejemanja kolektivnih sporazumov med
delavskimi predstavniki in menedžmentom. Med institucijami EU, ki imajo pomembno
vlogo pri zagotavljanju razvijanja socialnega dialoga sta tudi posebna svetovalna
organa, to je »Odbor regij« in »Evropski ekonomsko socialni odbor«. Prvi je sestavljen
iz predstavnikov regij in lokalnih skupnosti, drugi pa iz predstavnikov organizacij
delodajalcev, zaposlenih in drugih predstavnikov civilne družbe. Evropski ekonomsko
socialni odbor ima podobno vlogo kot Ekonomsko socialni svet v Sloveniji, saj se
morajo organi EU, ki so nosilci oblasti, s tem organom posvetovati, preden sprejmejo
svoje odločitve o gospodarski ali socialni politiki. Določila 154. člena Pogodbe o
delovanju EU določajo več stopenj komunikacij med Evropskim ekonomsko socialnim
odborom in omenjenimi organi. Z vidika pravodajnega postopka organov EU je
pomembna ureditev pogodbe, po kateri se pravodajni organi EU pred uvedbo postopka
pravnega urejanja ekonomskih in socialnih zadev posvetujejo s socialnimi partnerji EU
o smiselnosti pravnega urejanja teh zadev, socialni partnerji pa imajo tudi možnost, da
v določenem roku (9 mesecev) sami s sporazumom uredijo zadevo. Ti sporazumi so
potrjeni z direktivami EU in se uveljavijo v nacionalnih pravnih ureditvah s sprejetjem
primerne zakonodaje ali s sprejetjem kolektivnih sporazumov (Vodovnik, 2009, str. 6–
7).
Z vidika pravice do združevanja in pravice do kolektivnega pogajanja so pomembni
naslednji dokumenti, ki jih uvrščamo med t. i. primarno zakonodajo EU:
– 151.–156. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnji 136.–140. člen
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti) (prečiščena različica Uradni list C 115 z
–
–
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dne 9. maja 2008),
odstavek 6. člena Pogodbe o Evropski uniji (prečiščena različica Uradni list C 115 z
dne 9. maja 2008),
28. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list C 303 z dne 14.
decembra 2007)27.

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm).
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Sekundarna zakonodaja EU
Sekundarna zakonodaja temelji na primarni zakonodaji EU ter obsega različne vrste
pravnih aktov, ki jih sprejemajo posamezne institucije EU ali več institucij skupaj:
uredbe, direktive, odločbe, sklepe, priporočila in mnenja.
Slovenija je bila kot ena od 10 držav pristopnic, ki so morale do 1. maja 2004 prenesti
v svojo zakonodajo najmanj naslednje štiri direktive EU, ki se pretežno ali delno
nanašajo na obveščanje in posvetovanje z delavci v podjetju:
– Direktiva Sveta 98/59/EC o kolektivnih odpustih,
– Direktiva Sveta 2001/23/EC o varovanju pravic delavcev v primeru prenosov
podjetij,
– Direktiva Sveta 89/391/EEC o zagotavljanju pogojev za varno in zdravo delo ter
– Direktiva Sveta 94/45/EC o ustanovitvi evropskih svetov delavcev.
Slovenska zakonodaja je bila z določbami teh štirih direktiv usklajena že pred 1. majem
2004.
Tako nove kot stare države članice so morale v svoj pravni red do 8. oktobra 2004
prenesti še Direktivo Sveta 2001/86/EC o dopolnitvi Statuta Evropske družbe glede
udeležbe delavcev, do 21. marca 2005 pa Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
2002/14/EC, ki predstavlja okvirno direktivo o obveščanju in posvetovanju z delavci v
EU.

3.4 DRUGI PRAVNI VIRI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Na področju delovnega prava poznamo heteronomne in avtonomne pravne vire
(Vodovnik, 2007a, str. 22).

3.4.1 Heteronomni pravni vri
Najpomembnejši državni pravni viri, ki urejajo področje socialnega dogovarjanja v
Sloveniji, so naslednji zakoni:
- Zakon o reprezentativnosti sindikatov, ki določa način pridobitve lastnosti pravne
osebe in reprezentativnosti sindikatov; zakon navaja priznanje reprezentativnosti na
splošno in določa dodatne pogoje za priznanje reprezentativnosti na nacionalni in
sektorski ravni;
- Zakon o stavki - v Sloveniji še nismo sprejeli lastnega zakona o stavki, zato se
skladno s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti RS (Uradni list RS, št. 1/91) še vedno uporablja
nekdanji Zakon o stavki, ki je bil leta 1991 sprejet v bivši SFRJ; po tem zakonu je
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-

-

-

-

stavka definirana kot organizirana prekinitev dela za uresničevanje ekonomskih in
socialnih pravic in interesov iz dela;
Zakon o kolektivnih pogodbah, ki ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve
kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in prenehanje kolektivne pogodbe,
mirno reševanje kolektivnih sporov ter evidenco in objavo kolektivnih pogodb;
ZDR, ki določa, da imajo sindikati pravico imenovati ali izvoliti delavskega zaupnika,
da so upravičeni do prejemanja informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih
dejavnosti, ter da je treba upoštevati njihovo mnenje o vprašanjih organizacije dela
in odgovornosti delavcev;
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki velja za zaposlene v gospodarskih
družbah, ki opravljajo gospodarske javne službe, ter za delavce v bankah in
zavarovalnicah; zaposleni v zavodih uresničujejo individualno pravico do
sodelovanja pri upravljanju kot posamezniki po Zakonu o sodelovanju delavcev pri
upravljanju, kolektivno pa v skladu z Zakonom o zavodih in s kolektivnimi
pogodbami;
Zakon o evropskih svetih delavcev, ki je začel veljati 20. 7. 2002, se je začel
uporabljati z dnem pristopa Slovenije k EU; cilj tega zakona je predvsem prenos
zahtev Direktive 94/45/EC o ustanovitvi evropskih svetov delavcev ali ureditvi
postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v gospodarskih družbah ali skupinah
gospodarskih družb, ki so ustanovljene v državah članicah EU in ki poslujejo vsaj v
dveh državah članicah EU (po Vladi Republike Slovenije, 2005).

Za kolektivno dogovarjanje v javnem sektorju sta pomembna tudi naslednja dva
zakonska predpisa:
-

-

ZJU, ki obvezuje vlado kot delodajalca, da se pred izdajo uredbe, s katero se
urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, usklajuje z reprezentativnimi
sindikati (16. člen); 26. člen predvideva ustanovitev stalnega telesa za
uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih
organih in organih lokalne skupnosti;
ZSPJS, ki napotuje na sklenitev kolektivnih pogodb ter ustanavlja Svet za sistem
plač v javnem sektorju, ki je zadolžen za spremljanje izvajanja zakona ter za
spremljanje politike plač v javnem sektorju in je sestavljen po bipartitnem načelu.

3.4.2 Avtonomni pravni viri
Avtonomni pravni viri so formalno pravni akti, ki določajo norme na področju
delovnega prava, na oblikovanje katerih imajo bistveni vpliv subjekti delovnega
razmerja. Avtonomni viri so pomembna in v nekaterih delih pravnega sistema ključna
sestavina prava, saj mogoča, da subjekti, ki jih ti viri zavezujejo, sami oblikujejo te
norme, zato so zaveze, vsebovane v pravnih aktih avtonomnega prava, zanje bolj
sprejemljive od pravnih norm, ki jih oblikujejo oblasti. Za delovno pravo se kot
pomembnejši avtonomni pravni viri štejejo kolektivne pogodbe, s katerimi pogodbene
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stranke avtonomno urejajo medsebojna razmerja, nastala kot posledica socialnega
dialoga in ki na avtonomni ravni urejajo oblike socialnega dialoga, predvsem v primerih
preprečevanja in razreševanja sporov. Med avtonomne vire spadajo tudi splošni akti
delodajalca. To so avtonomni pravni viri, ki jih enostransko sprejme delodajalec in
praviloma natančneje določajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz
heteronomnih pravnih virov. Določa lahko tudi pravice zaposlenih, ne more pa določati
obveznosti, s katerimi bi omejeval pravice zaposlenih, ki so zajamčene z drugimi
normativnimi akti ali pogodbo o zaposlitvi (po Vodovniku, 2007a, str. 22–23).
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4 JAVNI USLUŽBENCI

4.1 REFORMA JAVNE UPRAVE
Reforma javne uprave je strukturna reforma na zakonodajni, organizacijski,
menedžerski, informacijski in kadrovski ravni. Ciljna področja preobrazbe slovenske
uprave so:
- kakovostnejše izvajanje nalog in učinkovitejši nadzor ter boljše uveljavljanje
odgovornosti;
- razvoj javne službe, ki bo usmerjena k uporabniku, in izboljšanje položaja javnih
uslužbencev;
- koriščenje zmogljivosti moderne informacijske tehnologije;
- izboljšanje kakovosti pravne regulative in krepitev usmerjevalne in spremljevalne
funkcije upravnega sistema.
Sodobna javna uprava deluje po načelu zakonitosti, je usmerjena k uporabniku in je
učinkovita, strokovna in politično nevtralna; njen cilj je nuditi hitre in učinkovite javne
storitve. Delovati mora tudi po načelu ekonomičnosti, saj naj bi zagotavljala čim večjo
kvaliteto in kvantiteto ob določeni porabi javnih sredstev oziroma porabila čim manj
javnih sredstev za določene cilje. Prilagojena je potrebam demokratične državne
ureditve in ne deluje kot strošek, ampak kot pomemben dejavnik gospodarskega in
ekonomskega razvoja države.
Javna uprava mora delovati organizirano, po načelih in standardih kakovosti, ki so
namenjeni kvalitetnemu zagotavljanju javnih dobrin, hkrati pa omogočajo tudi
možnosti za primerljiv razvoj in za učinkovito delo vseh njenih delov in večjo
preglednost medsebojnih razmerij.
Standardi narekujejo, da se v nacionalni zakonodaji zasledujejo naslednji cilji:
- vzpostavitve strokovne in politično nevtralne javne uprave, ki nudi učinkovite javne
storitve, pri čemer ni predmet neobjektivnosti, korupcije in zlorabe oblasti, ampak
deluje po načelih kakovosti;
- približevanja javne uprave uporabnikom s hitrejšim odzivanjem potrebam
uporabnikov ter vzpostavitev javnega in odprtega delovanja, kar pomeni
vnaprejšnje seznanjanje z načinom poslovanja in posredovanje informacij o načinu
dela ter o ukrepih za zagotovitev učinkovitosti;
- zagotovitev takšnih pravic in obveznosti ter odgovornosti, ki omogočajo razvoj
strokovnosti, polno odgovornost pri uresničevanju delovnih nalog ter pritegnitev
oseb, ki imajo odlične lastnosti;
- vzpostavitve profesionalnega organiziranja dela in upravljanja s človeškimi viri, ki
omogoča smotrno organizacijo dela in aktivno upravljanje s človeškimi viri;
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-

vzpostavitev učinkovitega notranjega in zunanjega nadzora nad delovanjem
sistema (Bohinc, 2001, str. 5–6).

V letih od 1997 do 2002 so bili v Sloveniji sprejeti temeljni sistemski zakoni, s katerimi
je bila izpeljana reforma javnega sektorja z namenom dviga učinkovitosti in uspešnosti
javne uprave, izboljšanja servisne funkcije javne uprave, racionalizacije javne porabe in
izboljšanja kvalitete upravljanja s človeškimi viri. Ob pregledu strokovne literature na
področju javne uprave je moč ugotoviti, da so najpomembnejši sistemski zakoni Zakon
o državni upravi, Zakon o javnih agencijah, ZSPJS, Zakon o inšpekcijskem nadzoru in
ZJU, pri čemer ne gre zanemariti sprejetja novih zakonov o splošnem upravnem
postopku ter o pravdnem postopku, ki sta postopkovna predpisa, ki ju morajo javni
uslužbenci uporabljati pri sprejemanju svojih odločitev (po Čatrovi, 2004, str. 7).
Reforma slovenske javne uprave se pojavlja kot prioritetna vladna politika od sredine
devetdesetih let dalje v povezavi s procesi vključevanja Slovenije v EU. Posamični
sodobni pristopi so bili zaznavni že prej, ko se je slovenska uprava pravzaprav šele
oblikovala, vendar o (bolj ali manj) sistematičnem načinu nadgrajevanja dela govorimo
po letu 1997. Prav tako lahko v sredo devetdesetih let 20. stoletja umestimo trenutek,
ko se reforma slovenske uprave teoretično in dejansko nasloni na načelo in prakse
novega javnega menedžmenta (Kovač, 2004, str. 184). Kovačeva (2004, str. 185) v
grobem loči štiri obdobja razvoja slovenske javne uprave. Med leti 1991 in 1996 je bilo
ključno, da osamosvojitvi slovenske države sledi vzpostavitev njene uprave - tako se
nadaljuje izvajanje upravnih nalog kot tudi vzpostavi povsem nove slovenske službe
(npr. carina). Za to obdobje je pomembna vpeljava dvotirnosti med sistemoma državne
uprave in lokalne samouprave. Med leti 1996 in 1999 reforma temelji na Strateškem
načrtu za implementacijo reforme slovenske javne uprave 1997-1999 kot delu
Strategije za vključitev v EU. Strategija je zasledovala dva temeljna cilja: povečati
učinkovitost slovenske uprave in prilagoditi njeno strukturo ter funkcije potrebam
pridruževanja evropskim skupnostim. Poglavitni cilji reforme uprave med leti 2000 in
2003 niso bili opredeljeni v posebnem strateškem dokumentu. Po letu 2000 je reforma
slovenske uprave tako zajeta skoraj izključno v zakonodajnih projektih. Četrto obdobje
reforme slovenske uprave sega v obdobje med leti 2003 in 2005 ter naprej.
Modernizacija slovenske uprave se je v zadnjem obdobju načrtovala na podlagi
Strategije nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005 . Strategija je
temeljila na konceptih novega javnega menedžmenta, dobrega vladanja in Evropskega
upravnega prostora. V Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji
(oktober 2005) so v okviru tretje prednostne razvojne naloge (učinkovita in cenejša
država) v poglavju III.C opredeljeni ukrepi, ki so podlaga nadaljnjim reformnim
procesom v upravi. V letu 2005 je bil sprejet dokument Strategija razvoja Slovenije
(nanaša se na obdobje 2006–2013 in je vezan na sedemletno obdobje finančne
perspektive EU, ki se izteče leta 2013), ki med petimi razvojnimi projekti vključuje tudi
že omenjeno učinkovito in cenejšo državo. Tako je v zadnjem času težišče reformnih
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procesov na pripravi boljših predpisov (sodelovanje oziroma posvetovanje z javnostjo,
presoja posledic predlogov predpisov in politik – RIA, odprava administrativnih ovir in
zmanjšanje administrativnih bremen) ter informatizaciji postopkov in storitev javne
uprave (e-uprava, javna naročila, arhivi, pravosodje, zdravje, sociala).

4.2 SPREMEMBE V USLUŽBENSKEM SISTEMU
Sistem javnih uslužbencev (uslužbenski sistem) je v letu 2002, ko so bili sprejeti Zakon
o državni upravi, ZJU ter ZSPJS, doživel korenito spremembo. Navedeni predpisi skupaj
z novim sistemom kolektivnih pogodb, ki ga uvaja ZSPSJ, ter številnimi podzakonskimi
akti predstavljajo osnove novega uslužbenskega sistema.
Z ZJU in ZDR (ki je bil prav tako sprejet v letu 2002) so postavljeni tudi temelji nove
ureditve pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij. Pri tem velja
načelo subsidiarne uporabe predpisov, ki urejajo delovna razmerja ter kolektivne
pogodbe, v kolikor ZJU ali drug poseben zakon ne določa drugače (po Golobičevi,
2003, str. 2).
Ureditev področja človeških virov v javnem sektorju je do sprejema ZJU izhajala iz
Zakona o delavcih v državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO). Pri tem ne gre
spregledati, da je neustreznost prejšnje ureditve stopila v ospredje predvsem z
uvajanjem dodatnih nalog javne uprave in s povečevanjem njihove zahtevnosti, ker je
v prvi vrsti povezano z vedno širšimi in zahtevnejšimi nalogami države, ki se poskuša
približevati idealu družbe blaginje, torej s povečano odgovornostjo države do
državljanov. ZDDO je bil kvaliteten zakon, ki je v svojem jedru urejal pravice in
obveznosti zaposlenih v državni upravi in organih lokalnih skupnosti. ZDDO se je tako
omejil na urejanje človeških virov, ki pomenijo jedro državne uprave, in lokalno
samoupravo, pri čemer je slednje v veliki meri problematično s stališča načela pravice
do avtonomnega urejanja in izvrševanja določenih nalog lokalnega pomena. Poleg
tega, da je ZDDO urejal tudi sistem lokalne samouprave, je bil v večji meri problem
ZDDO tudi ta, da je pomenil skupno izhodišče načel, ki so se uveljavila za vse
zaposlene v javnem sektorju v širšem pomenu besede, s čimer so se vseskozi
pojavljala nasprotovanja znotraj javnega sektorja glede pravic in obveznosti vseh
zaposlenih oziroma različnih skupin zaposlenih znotraj javnega sektorja, s čimer so se
povečala nesorazmerja pri urejanju posameznih vprašanj, kar je v zadnji konsekvenci
vodilo v relativno nepregleden sistem. Naloga novega ZJU je bila predvsem ta, da
naredi sistem bolj pregleden in nenazadnje tudi enakopraven za vse, ki vstopajo v
sistem javne uprave kot delojemalci. ZJU je v 203. členu določil, da z dnem uveljavitve
ZJU (leto dni od pričetka uporabe 28. 6. 2003, op. avt.) ostanejo v veljavi določbe 34.
do 42. člena ZDDO, ki so veljale le do nove ureditve s kolektivno pogodbo (te določbe
se nanašajo na dopuste in odsotnosti z dela), ter določbe v zvezi s plačo, ki jih ureja
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III. in IV. poglavje, razen drugega odstavka 65. člena ZDDO (po Čatrovi, 2004, str. 11–
12).
Za razliko od prej veljavne zakonodaje, ki ni poznala delitve zaposlenih na delavce in
javne uslužbence in zato tudi ni poznala dualizma pri urejanju delovnih razmerij v
takem smislu, kot ga poznajo v nekaterih drugih državah, kjer pravice za ene in druge
urejajo povsem različno, je novi ZJU uvedel pojem javnega uslužbenca. ZDR sicer
določa splošno zakonsko veljavnost ureditve za vsa delovna razmerja, ki se sklepajo
med delavci in delodajalci, in sicer ne glede na vrsto delodajalca, področje ter naravo
zaposlitve, hkrati pa omogoča, da se glede na specifičnost dela s posebnimi zakoni
delovna razmerja zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in zavodih ter v
drugih organizacijah in pri zasebnikih, ki opravljajo javno službo, lahko drugače uredijo.
Pri tem je zakonodajalec dopustil, da se na posameznih področjih posebej oziroma
drugače uredijo posamezni delovnopravni instituti ali pa tudi delovna razmerja v celoti.
Iz veljavne ureditve izhaja največ specifike za javne uslužbence v državnih organih in
upravah lokalne skupnosti (Belopavlovič, 2004, str. 2).

4.3 SPLOŠNA IN POSEBNA DELOVNOPRAVNA UREDITEV POLOŽAJA
JAVNIH USLUŽBENCEV
Med veljavne delovnopravne vire na področju individualnega delovnega prava, ki so
pomembni za javni sektor, poleg mednarodnih pravnih virov štejemo naslednje:
- ZDR,
- ZJU,
- ZSPJS,
- področne zakone, ki urejajo specifiko delovnih razmerij v posameznih dejavnostih,
med katere sodijo Zakon o zdravniški službi, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o obrambi …,
- podzakonske akte, ki urejajo to tematiko,
- kolektivne pogodbe, ki jih sklepajo predstavniki delavcev in delodajalcev na
različnih nivojih (na nivoju države, panoge ali dejavnosti, podjetja oziroma zavoda)
(po Belopavlovičevi, 2004, str. 4).
Med najpomembnejše pravne vire na področju kolektivnega delovnega prava, poleg
mednarodnih pravnih virov, uvrščamo:
- Zakon o reprezentativnosti sindikatov,
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
- Zakon o stavki,
- Zakon o kolektivnih pogodbah (po Belopavlovičevi, 2004, str. 5).
Sistem javnih uslužbencev, poleg že navedenih pravnih virov, urejajo tudi naslednji viri:
- Zakon o državni upravi (v nadaljevanju: ZDU),
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-

Uredba o organih v sestavi ministrstev (podlaga v ZDU),
Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (podlaga v ZSPJS),
Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (podlaga v ZSPJS),
Uredba o kriterijih za določitev položajnega višine položajnega dodatka za javne
uslužbence (podlaga v ZSPJS),
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (podlaga v ZSPJS),
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih
javne uprave in pravosodnih organih (podlaga v ZJU),
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
(podlaga v ZJU),
Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (podlaga v ZJU),
Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem
(podlaga v ZJU),
Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (podlaga v ZJU),
Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja
pripravnikov (podlaga v ZJU),
Kolektivna pogodba za javni sektor (podlaga v ZSPJS),
kolektivne pogodbe dejavnosti (podlaga v ZSPJS).

4.3.1 Razmerje med ZDR in ZJU
ZDR in ZJU sta komplementarna predpisa, ki skupaj celovito urejata delovnopravni
položaj javnih uslužbencev. Z vidika neposredne uporabe obeh predpisov je ZJU
posebni predpis, ki ureja pravni položaj posebne kategorije zaposlenih, zato je
primarnega značaja. ZDR je splošni predpis, ki se uporablja subsidiarno, če pravila ZJU
ne zadostujejo28. ZDR kot splošni predpis ureja tudi pomembna načela, ki jih je treba
upoštevati pri razlagi pravil ZJU in pri urejanju položaja javnih uslužbencev z drugimi
pravnimi viri (Vodovnik, 2003, str. 119).
Subsidiarna uporaba predpisov, ki urejajo delovna razmerja, je potrebna za zagotovitev
celote delovnih razmerij javnih uslužbencev, kamor sodijo tudi temeljna varovala, ki jih
ima po delovnem pravu in mednarodnih dokumentih vsak zaposleni, ne glede na
delodajalca zasebnega ali javnega sektorja (Brus, 2002, str. 24).

28

Javni uslužbenci so v smislu pozitivno pravne ureditve posebna kategorija zaposlenih v
delovnem razmerju, ki delajo pri nekaterih delodajalcih javnega sektorja. Pravna ureditev zaradi
posebne narave opravljanja del teh oseb na poseben način ureja en del delovnih razmerij oseb,
zaposlenih v državni upravi in v lokalnih skupnostih tako, da se posebni predpisi, s katerimi so
ta razmerja urejena, uporabljajo primarno, v preostalem delu, kjer ni potrebe po posebnem
urejanju, pa se za njih uporabljajo splošni predpisi o delovnih razmerjih (Vodovnik, 2009, str.
7).
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Kot že navedeno, je ZJU razdeljen na dva dela. V prvem delu, ki obsega 21 členov, ZJU
ureja skupna načela in druga skupna vprašanja vseh javnih uslužbencev za celotni
javni sektor, v drugem delu pa sistem javnih uslužbencev ter posebnosti delovnih
razmerij zgolj za državne organe in uprave lokalnih skupnosti (skupno približno 37 tisoč
zaposlenih, od tega 32 tisoč v državni upravi, 3 tisoč v občinskih upravah in 2 tisoč pri
predsedniku republike, v državnem zboru, na ustavnem sodišču, pri varuhu človekovih
pravic, na sodiščih in v drugih državnih organih). Drugi, obsežnejši in celovitejši del se
torej ne nanaša na celotni javni sektor, temveč obsega določbe, ki urejajo sistem
javnih uslužbencev ter posebne pravice in dolžnosti le za javne uslužbence v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti, katerih skupna in temeljna značilnost je
pretežno izvrševanje upravnih nalog (Brus, 2002, str. 17).
ZJU je že pri določanju temeljnih načel sorazmerno konkretno zasnovan, saj kot
osrednji predmet in cilj pravnega urejanja opredeljuje ustrezno izvrševanje javnih
nalog, tako da javnim uslužbencem nalaga, da morajo pri delu ravnati zakonito,
strokovno in častno, prednost pri zaposlitvi pa imajo tisti kandidati, ki so za tak način
dela najbolje usposobljeni. Ločeno, z ZDR nepovezano obravnavanje ZJU bi bilo
neustrezno, ker iz načel ZJU ni mogoče razbrati nekaterih temeljnih načel in pomena
delovnopravnih predpisov, kakršen je sicer ZJU. To so zlasti pravila, ki določajo:
- vzpostavitev delovnega razmerja s pogodbo o zaposlitvi,
- pravico delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu kot cilj pravnega urejanja
delovnih razmerij,
- varovanje interesov delavcev v delovnem razmerju kot cilj pravnega urejanja
delovnih razmerij,
- definicijo delovnega razmerja kot izhodišče za ločitev delovnega razmerja od drugih
podobnih razmerij, katerih predmet je delo,
- prepoved neposredne ali posredne diskriminacije zaposlenih in kandidatov za
zaposlitev kot primer konkretnega načela, ki na področju delovnega prava udejanja
usmerjevalno ustavno normo o enakosti in enakopravnosti oseb,
- omejitev avtonomije pogodbenih strank oziroma (omejitve) prostosti kolektivnega
sporazumevanja in sklepanja pogodb, ki je v javni sferi večja kot v zasebni.
Medtem ko v zasebni sferi stranke pogodbenih razmerij pri urejanju delovnih
pogojev lahko širijo pravice zaposlenih, so v javnem sektorju pri tem omejene
zaradi proračunskih in drugih omejitev razpolaganja z državnimi sredstvi (Vodovnik,
2003, str. 120).
Komplementarnost pravil splošne in posebne delovnopravne ureditve ni razvidna le iz
primerjave omenjenih splošnih načel, temveč tudi iz sistemske zgradbe elementov
posameznih delovnopravnih institutov v določilih ZJU, ali bolje, iz opustitev urejanja
nekaterih bistvenih elementov posameznih splošnih delovnopravnih institutov v
določilih ZJU. Tako na primer določila ZJU ne odkazujejo na smiselno subsidiarno
uporabo splošnih pravil civilnega prava pri urejanju vprašanja v zvezi s podobo o
zaposlitvi (11. člen ZDR). Po drugi strani pa je ob upoštevanju smiselnega odkazovanja
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ZJU na določila ZDR jasno, da je treba za vprašanja presoje ničnosti in izpodbojnosti
pogodb o zaposlitvi javnih uslužbencev uporabljati ustrezna pravila ZDR, ki urejajo to
tematiko, kolikor pač jo. To velja tudi za druga vprašanja pravne ureditve pogodbe o
zaposlitvi. Izjema so tista vprašanja, za katera ZJU posebej določa, da se zanje ne
uporablja splošne delovnopravne ureditve. Zakon v zvezi s pogodbo o zaposlitvi to na
primer določa za urejanje posameznih elementov vsebine pogodbe o zaposlitvi.
Na področju zaposlovanja je za razmerje med splošno in posebno ureditvijo ena izmed
pomembnih značilnosti bistveno ožja predelitev pogodbene svobode na strani
delodajalce v javnem sektorju. Zaposlovanje je urejeno s strožjimi in podrobnejšimi
zakonskimi pravili, zlasti s pravili o javnem natečaju, ki je ustavna kategorija in s
katerim se poskuša zagotoviti čim večjo objektivnost pri zaposlovanje uradnikov v
javnem sektorju. V ZJU so podrobneje določeni pogoji za zaposlovanje in postopek
izbire kandidatov, ni pa urejeno vprašanje varstva zasebnosti kandidatov v postopkih
izbire. To vprašanje je obsežno urejeno v določilih ZDR, ki jih je treba upoštevati tudi
pri zaposlovanju v javni upravi. ZJU posebej ureja temeljne, zakonsko določene
obveznosti javnih uslužbencev, ki so v nekaterih primerih določene konkretno, v
nekaterih primerih pa tako abstraktno, da je mogoče in treba norme, ki te obveznosti
urejajo, razumeti tako, da so pri tem upoštevane tudi zakonsko določene obveznosti v
splošni delovnopravni ureditvi, kot so na primer pravila o prepovedi škodljivega
ravnanja delavca v razmerju do delodajalca ali obveznost obveščanja o nevarnostih, ki
grozijo delodajalcu. Podobno velja za zakonsko določene obveznosti delodajalca, kjer
se pravila ZJU dopolnjujejo s splošnimi pravili ZDR, na primer o dolžnosti zagotavljanja
dela delavcu, o zagotavljanju varnih delovnih razmer, o obveznosti varovanja in
spoštovanja delavčeve osebnosti ter upoštevanja njegove pravice do zasebnosti v sferi
dela. Ker določila ZDR celovito urejajo tematiko suspenza pogodbe o zaposlitvi in ker ni
videti razlogov za posebno zakonsko urejanje te tematike, ta ni posebej urejena z
določili ZJU. Za pogodbo o zaposlitvi za določen čas ZJU določa nekatera posebna
pravila, sicer pa se za to zvrst pogodbe o zaposlitvi uporabljajo splošna pravila ZDR.
Pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost
zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku, ZJU ne omenja, pri čemer tudi ne omenja
delodajalcev v javnem sektorju kot možnih uporabnikov dela začasno napotenih
delavcev k delodajalcu. Kljub temu ni videti ovir, da se ta zvrst pogodbe o zaposlitvi ne
bi uporabljala tudi v javnem sektorju. Enako velja za pogodbo o zaposlitvi zaradi
opravljanja javnih del, za pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodbo o
zaposlitvi za opravljanje dela na domu. Izključena je možnost uporabe pogodbe o
zaposlitvi s poslovodnimi osebami, ker ZJU za osebe, ki vodijo organizacijske enote
oziroma delovne procese v sferi, ki jo ureja, posebej ureja pravni položaj oseb, ki so na
položajih. ZJU ne ureja pravnega položaja oseb v primeru spremembe delodajalca. Ta
tematika, ki jo ureja ZDR na področju, ki ga ureja ZJU, ni uporabljiva, ker je podobna
tematika spreminjanja organizacijskih oblik, v katerih se opravlja delo in prenos nalog
med temi oblikami, v upravi na poseben način celovito urejena z določili ZJU.
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Pri uporabi vsakega pravnega instituta je treba posebej oceniti, ali je vprašanje z
določili ZJU urejeno v celoti in popolno ali pa je morebiti treba institut šteti za
nepopolno urejen in mu dodati kakšen element iz splošne ureditve. Primer takšnega
metodološkega pristopa je obravnavanje vprašanja prenehanja delovnega razmerja
večjega števila javnih uslužbencev. Kljub obsežni ureditvi te tematike v določilih ZJU ni
videti razlogov, zaradi katerih bi lahko trdili, da organi, ki odločajo o prenehanju
delovnega razmerja večjega števila delavcev, ne bi bili dolžni obveščati Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje o načrtovanih odločitvah ter obravnavati njegovih
pobud in predlogov, kot to določa ZDR. Enako velja za spoštovanje pravil ZDR o
neutemeljenih odpovednih razlogih, o posebnem varstvu pred odpovedjo in podobno.
Pri zakonskem urejanju pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih se pri nekaterih
institutih pojavljajo razlike. Sistem plač je v javnem sektorju urejen s posebnim
zakonom. V določilih ZJU ni sistemsko urejena tematika delovnega časa, nočnega dela,
odmorov in počitkov, zato se v zvezi s tem tudi za javne uslužbence široko uporabljajo
pravila ZDR. Enako velja za letni dopust in druge odsotnosti z dela. Nasprotno pa so s
pravili ZJU podrobneje in bolj sistematično urejena števila pomembna delovnopravna
vprašanja. Primer je izobraževanje zaposlenih, še posebej pa tudi pomembno in v
splošni ureditvi pomanjkljivo urejeno upravljanje kadrovskih virov. Delodajalci v javnem
sektorju morajo upoštevati pravila ZDR o varstvu nekaterih kategorij delavcev, kot so
ženske, starši, mladina in starejši delavci.
Pomembna je razlika med obema predpisoma glede načina in obsega varstva pravic
zaposlenih. Na tem področju je ureditev ZJU povsem drugačna od splošne. Ureditev
ZJU ohranja sistem dvostopenjskega odločanja o pritožbah zaposlenih, medtem ko po
ZDR ni obveznega odločanja delodajalca o morebitnih zahtevah ali ugovorih delavcev.
Delavec lahko sproži spor pred sodiščem za delovne spore, v sporazumu z
delodajalcem pa tudi pred arbitražo, če je ta predvidena s kolektivno pogodbo. Po
določilih ZJU se lahko javni uslužbenci pritožijo o zadevah v zvezi s svojimi nazivi in
položaji. V teh primerih se pritožbe obravnavajo po pravilih upravnega postopka in v
upravnem sporu pred sodiščem. Kadar pa se s pritožbo javnega uslužbenca lahko
sproži tudi delovni spor, se v tem primeru obravnava po pravilih postopka, ki se
uporablja pred delovnimi sodišči, zoper odločitve komisij pa so mogoči delovni spori
pred omenjenimi sodišči. Kljub dvostopenjskemu odločanju o delovnopravnih
vprašanjih položaja javnih uslužbencev tudi ZJU predvideva možnost zunajsodnega
reševanja delovnih sporov pred arbitražami (po Vodovniku, 2003, str. 120–123).
V veljavnih kolektivnih pogodbah arbitraža za reševanje individualnih delovnih sporov
ni predvidena.
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Nekatere razlike med ZDR in ZJU
Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, kar velja tako za delavce v
zasebnem sektorju kot javne uslužbence. Sestavine pogodbe so določene z zakonom,
pri čemer ZDR dopušča več pogodbene svobode, saj predvideva, da ima lahko
pogodba poleg obveznih, zakonsko določenih sestavin, tudi druge sestavine v obliki
pravic in obveznosti, če se strani pogodbe o tem dogovorita. ZJU strankam take
svobode na omogoča, saj izrecno določa, da se za javne uslužbence v državnih organih
in upravah lokalne skupnosti glede sestavin pogodbe o zaposlitvi določbe splošnih
predpisov o delovnih razmerjih (29. člen ZDR) ne uporabljajo. Uporablja se le 53. člen
ZJU. Ob primerjavi ureditve v ZDR (29. člen) in ureditve v ZJU (53. člen) je, poleg že
omenjene pogodbene svobode strank, zlasti zanimivo določilo 53. člena ZJU, ki določa,
da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko spreminja,
kar je za pogodbene odnose nenavadno29. Ta možnost izhaja iz narave dela javnega
uslužbenca. Javni uslužbenec izvršuje svoje naloge, določene v pogodbi o zaposlitvi v
javnem interesu, ki ima prednost pred zasebnimi interesi. Delodajalčev poseg v
pogodbo o zaposlitvi je oblasten akt. Sklep, s katerim se določijo pravice in obveznosti
javnega uslužbenca, lahko predstojnik nadomesti z novim sklepom, če je ta v skladu z
zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.
Enostransko, s sklepom, delodajalec ureja imenovanje v drug naziv, napredovanje in
premestitev na drugo delovno mesto.
ZDR določa, da mora delodajalec prosta delovna mesta javno objaviti. Za javno
objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih zavoda za zaposlovanje. Načelo enake
dostopnosti je v ZJU še posebej izpostavljeno. Zaposlovanje javnih uslužbencev se
izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse
zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira
kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen. Ko gre za uradnike, se le-ti izbirajo na
javnem natečaju, izbira kandidata pa se opravi v izbirnem postopku, v katerem se
preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem
mestu. Kandidat, ki ni izbran, se ima na sklep o neizbiri pravico pritožiti, zoper
odločitev komisije za pritožbe pa je dopustno tudi sodno varstvo – upravni spor pred
upravnim sodiščem. Strokovno-tehnično delovno mesto se objavi v skladu z ZDR, ki
tako kot ZJU omogoča preverjanje njihovih sposobnosti bodisi s predhodnim
preizkusom usposobljenosti bodisi s poskusnim delom.
ZDR izrecno navaja obveznosti pogodbenih strank. Za javne uslužbence pridejo v
poštev vse obveznosti, ki jih ZDR izrecno našteva med obveznosti delavcev, poleg tega
pa najdemo nekatere dodatne obveznosti zadnje tudi v ZJU (skupna načela
29

ZJU izrecno določa, da se za sestavine pogodbe o zaposlitvi ne uporabljajo določbe splošnih
predpisov o delovnih razmerjih. Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZJU se razlikujejo v
primerjavi s sestavinami, ki jih določa ZDR v možnosti enostranskega spreminjanja pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca.
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sistema javnih uslužbencev v ZJU, ki po svoji vsebini pomenijo obveznosti). Med
posebne obveznosti delodajalcev v javnem sektorju pa sodi dolžnost delodajalca, da
ščiti javnega uslužbenca tako, da mu omogoči pravno pomoč v primeru, da je v zvezi z
njegovim delom zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek – to varstvo
javnemu uslužbencu pripada samo v primeru, ko je svoje naloge izvrševal v skladu z
zakonom. Javnega uslužbenca mora delodajalec varovati tudi pred šikaniranjem,
grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. Posebej je
treba opozoriti na razliko, ki se sicer nanaša samo na javne uslužbence v državnih
organih in upravah lokalne skupnosti ter daje delodajalcu možnost, da: javnemu
uslužbencu naloži tudi delo izven opisa delovnega mesta, ustreza pa njegovi strokovni
usposobljenosti; naloži opravljanje dodatnega dela, ki je v interesu delodajalca; naloži
opravljanje dela v projektni skupini. Po ZDR take možnosti ne obstajajo, saj delodajalec
ne more enostransko spreminjati pogodbe o zaposlitvi in je njegova dolžnost, da
delavcu zagotavlja delo, za katerega sta se strani dogovorili v okviru pogodbe o
zaposlitvi.
V zvezi z razlikami, ki nastajajo med zaposlenimi, za katere velja izključno ZDR, in
javnimi uslužbenci v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za katere so
vpeljane nekatere specifike v ZJU, je potrebno opozoriti tudi na nekoliko različne
določbe pri prepovedi konkurence. ZDR določa konkurenčno prepoved kot prepoved,
da bi delavec brez soglasja delodajalca med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali
tuj račun opravljal dela ali sklepal posle, ki sodijo v dejavnost delodajalca, kot tudi
konkurenčno klavzulo. Za uradnike je prepoved opravljanja drugih dejavnosti zaradi
konflikta interesov posebej urejena v ZJU. Uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če: je
dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu,
ki ureja delovna razmerja; bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko
opravljanje dela; bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima
dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne; je opravljanje
dejavnosti v škodo ugledu organa. Preden uradnik začne opravljati dejavnost, za katero
meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju z navedenim, mora to sporočiti
predstojniku. Dolžnost sporočanja in omejitve ne velja za dejavnosti znanstvenega in
pedagoškega dela, dela v kulturnih, umetniških, športnih, humanitarnih in drugih
podobnih društvih in organizacijah, dela na publicističnem področju in za članstvo
oziroma delovanje v političnih strankah.
Medtem ko ZJU obveznosti javnih uslužbencev dokaj podrobno obravnava, pa se na
področju pravic (delovni čas, pravica do odmora in počitka, letni dopust, druge
odsotnosti z dela) tudi za to kategorijo zaposlenih v pretežni meri uporabljajo določbe
ZDR. V ZJU je namreč določeno, da so pravice in obveznosti javnih uslužbencev
določene s predpisi s področja delovnega prava in s kolektivnimi pogodbami, če zakon
(mišljen je ZJU) ne določa drugače. V tem kontekstu sta posebej urejeni zlasti pravica
do izobraževanja (v ZJU) ter plača (v posebnem zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju). Pravica do izobraževanja je uvrščena med temeljne človekove pravice. Po
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mednarodnih aktih o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju je treba pri
izobraževanju poleg družbenih potreb upoštevati tudi delavčeve sposobnosti, interese
in želje. ZDR določa, da je stalno izobraževanje in usposabljanje delavčeva pravica in
dolžnost, pri čemer je poudarjen temeljni namen izobraževanja, to je ohranitev
zaposlitve. ZJU izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje ureja v posebnem
poglavju. Pri tem zakon razlikuje med pravico do izobraževanja v interesu delodajalca
in dolžnostjo uradnika do usposabljanja in izpopolnjevanja. Pravica do izobraževanja
pomeni možnost kandidiranja za nadaljnje izobraževanje na breme (stroške)
delodajalca po internem natečaju. Dolžnost usposabljanja in izpopolnjevanja pa pomeni
obveznosti izpopolnjevanja znanja v stroki in na delovnem mestu po programu in
napotitvi nadrejenega. ZDR podrobno ureja plačilo za delo, saj so kot zakonske
opredeljene nekatere pravice, ki so bile pred uveljavitvijo zakona predmet kolektivnih
pogodb oziroma kolektivnega dogovarjanja. Zakon v delu, ki se nanaša na plače, velja
le za zasebni sektor, saj so plače, ki se zagotavljajo iz javnih sredstev, posebej urejene.
ZJU sistema plač v javnem sektorju ne ureja, temveč odkazuje na poseben zakon. Zato
je bil hkrati z ZJU sprejet ZSPJS, ki ureja sistem plač funkcionarjev in javnih
uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Kot navedeno, se za
javne uslužbence šteje najširši krog oseb, zaposlenih v javnem sektorju (poleg
uradnikov tudi učitelji, zdravniki, sodniki, zaposleni v Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje ipd.) (po Belopavlovičevi, 2004, str. 5–32).
Po določbah ZJU se javni uslužbenec v okviru istega delodajalca premesti na drugo
delovno mesto zaradi delovnih potreb (brez soglasja) ali s soglasjem oziroma na lastno
željo. Premestitev je lahko trajna ali začasna. Začasna premestitev lahko traja največ
dve leti. Premestitev je mogoča na ustrezno delovno mesto, za katero javni uslužbenec
izpolnjuje predpisane pogoje in ga je sposoben opravljati. Uradnika je mogoče trajno
premestiti le na uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu iste stopnje,
razen če je premestitev izvedena iz razloga nesposobnosti za uradniško delovno mesto
ali iz poslovnega razloga. Uradnika je kljub temu mogoče, če s tem soglaša, premestiti
na strokovno-tehnično delovno mesto. Pri tem se lahko s pogodbo o zaposlitvi določi,
da uradniku miruje naziv in da se čas opravljanja dela na strokovno-tehničnem
delovnem mestu, na katero je premeščen, všteva v napredovalno obdobje. Uradnika je
možno začasno premestiti tudi na delovno mesto, na katerem se opravljajo
zahtevnejše naloge v višjem nazivu. Izpolnjevati mora pogoje glede zahtevane
izobrazbe za takšno delovno mesto, vendar se ga lahko ne imenuje v višji naziv,
temveč se mu za čas premestitve določijo pravice glede na višji naziv. Premestitev
zaradi delovnih potreb se opravi s sklepom o premestitvi, če javni uslužbenec s
premestitvijo ne soglaša. Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb v okviru istega
organa izda predstojnik, v drug organ pa sporazumno predstojnika obeh organov.
Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb v okviru organov državne uprave lahko izda
tudi vlada na predlog predstojnika organa, v katerega naj bi bil javni uslužbenec
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premeščen; pri tem je potrebno upoštevati poslovne potrebe organa, v katerem javni
uslužbenec, ki naj bi bil premeščen, dela, in določiti ustrezen odložni rok za
premestitev. Premestitev na željo oziroma s soglasjem javnega uslužbenca se izvede s
sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ki ga, če gre za premestitev v drug organ, na
strani delodajalca skleneta predstojnika obeh organov; če gre za drugega delodajalca,
se premestitev izvede s sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi in sklenitvijo nove
pogodbe o zaposlitvi. O premestitvi v drug organ na željo javnega uslužbenca znotraj
organov državne uprave lahko brez soglasja organa, v katerem dela javni uslužbenec,
ki želi biti premeščen, odloči vlada. Aneks k pogodbi o zaposlitvi v tem primeru na
strani delodajalca sklene predstojnik organa, v katerega je javni uslužbenec
premeščen. Za javne uslužbence se ne uporablja določba ZDR, ki ureja odpoved s
ponudbo nove pogodbe. Ta določa, da mora delodajalec v primeru odpovedi pogodbe
o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga preveriti, ali je možno
zaposliti delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga je mogoče
dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, oziroma prekvalificirati za drugo delo. Če ta
možnost obstaja, mora delodajalec delavcu ponuditi sklenitev nove pogodbe. Delavec
se mora izjasniti o sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi v roku 30 dni od prejema pisne
ponudbe.

4.3.2 Načela in pravila javnih uslužbencev
Skupna načela in pravila
Zakon v uvodnih določbah opredeljuje kot delodajalca Republiko Slovenijo ali lokalno
skupnost, delodajalci pa so tudi druge osebe, pri katerih so javni uslužbenci v
delovnem razmerju. Z vidika urejanja pravnega položaja javnih uslužbencev določa
načelo subsidiarnosti splošnih delovnopravnih virov, tako da Zakon o javnih
uslužbencih in druge zakonske predpise, ki urejajo področje javne uprave, opredeljuje
kot specialne predpise oziroma z vidika razmerja do splošne delovnopravne ureditve
komplementarne pravne vire (Vodovnik, 2003, str. 124).
Skupna načela sistema javnih uslužbencev, ki jih uveljavlja ZJU, so načelo enakopravne
dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo
omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, načelo zaupnosti, načelo
odgovornosti za rezultate, načelo dobrega gospodarjenja, načelo varovanja poklicnih
interesov (in načelo prepovedi nadlegovanja, op. avt.). Vsa ta načela so določena kot
del etike javnih uslužbencev in so vsebovana v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev (v
nadaljevanju tudi: Kodeks).
Delovanje javnega sektorja ima svoj javnopravni namen, ki se kaže v zasledovanju
javnega interesa, ki je v okviru delovanja javnega sektorja vseskozi v ospredju. Zasebni
interes uradnika je pri njegovem delu v celoti podrejen javnem interesu. Temu
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razločevanju sledijo tudi vse uveljavljene mednarodne konvencije MOD, ki ločujejo med
zaposlenimi v zasebnem sektorju in zaposlenimi v javnem sektorju. Posebne omejitve
se ponavadi nanašajo na različne omejitve pravic zaposlenih v javnem sektorju glede
izvajanja kolektivnih akcij, npr. pravica do stavke, političnega udejstvovanja in omejitve
pri svobodni gospodarski pobudi. Iz tega razloga je tudi prvi interes ZJU glede načela
enake dostopnosti predvsem javnopravnega značaja, ki narekuje, da se na ustrezno
delovno mesto zaposli strokovno najbolj ustrezen kader, ki je sposoben izvajati
strokovno zahtevne naloge javnopravnega značaja, pri čemer je ravno transparentnost
zaposlovanja in prehajanja v javnem sektorju eden od temeljnih pogojev, ki omogočajo
dosledno izpeljavo načela enakopravne dostopnosti.
Uradnik ne sme nikoli dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes
v nasprotju z njegovimi pooblastili, pri čemer je odgovoren, da se izogiba vsakemu,
tudi potencialnemu nasprotovanju interesov. Kodeks v 13. členu natančneje
razčlenjuje, kdaj je moč govoriti o konfliktu interesov in kakšne so obveznosti javnega
uslužbenca glede preprečevanja morebitnih zlorab. Kodeks uvaja termin osebne
odgovornosti javnega uslužbenca, ki pa ga ZJU ni povzel (Čater, 2004, str. 29–30).
Načelo enakopravne dostopnosti je v skladu z ustavnim načelom svobode dela ter
ustavnim načelom enakosti pred zakonom (po Vodovniku, 2003, str. 124).

Načelo zakonitosti je temeljno ustavno načelo, ki ima različne modifikacije in se
uporablja tudi v različnih kontekstih. Vsebina načela zakonitosti, ki ga uzakonja ZJU, je
predvsem omejevanje diskrecijske pravice javnih uslužbencev pri izvrševanju javnih
nalog, kar ima vsaj dve posledici. Prva posledica omejevanja diskrecijske pravice
javnega uslužbenca je dosledno spoštovanje načela enakosti pred zakonom, kar
pomeni tudi večjo pravno varnost subjektov, ki vstopajo v medsebojne interakcije z
javnimi uslužbenci v zvezi z opravljanjem javnih nalog. Načelo zakonitosti je
pomembno pri vseh izvajanjih funkcij države, saj so javni uslužbenci, ki v imenu države
izvršujejo njeno servisno funkcijo, v nadrejenem položaju nasproti uporabnikom.
Načelo zakonitosti pomeni tudi natančno razmejevanje med pristojnostmi posameznih
organov javne uprave, kar tudi omogoča ugotavljanje odgovornosti v primerih kršitev
veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. V primeru prekoračitve pooblastil, ki jih imajo
javni uslužbenci pri izvrševanju javnih nalog, je kršitev načela zakonitosti resna kršitev,
ki povzroči izpodbitnost ali celo neveljavnost izvršenega pravnega ravnanja. Načelo
zakonitosti se v najširšem kontekstu povezuje z načelom pravne države, ki pomeni
ravno dosledno upoštevanje in spoštovanje pravnih pravil in pravnih načel, ki jih
sprejema država. Pri tem velja poudariti, da so javni uslužbenci z načelom zakonitosti
vezani veliko strožje, kot velja to za zasebni sektor, saj so ravno javni uslužbenci varuhi
zakonitosti in tudi načela pravnosti države.

Načelo strokovnosti je povsem novo načelo, ki se je uveljavilo z ZJU in je kvalitetna
pridobitev novega sistema urejanja vprašanj človeških virov v javnem sektorju. V
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prejšnji ureditvi je praviloma veljalo, da se za delo v državni upravi odločajo tisti
posamezniki, ki niso bili dovolj uspešni, da bi se spoprijeli s konkurenco, ki se uveljavlja
v zasebnem sektorju. Vsekakor je bila državna uprava vseskozi povezana tudi z močno
politično dejavnostjo, zato ni bilo mogoče razločevati med profesionalnimi upravnimi
delavci in med političnim kadrom. Pomen strokovne državne uprave je v tem, da skrbi
za strokovno izvrševanje tistih upravnih nalog, ki niso nujno odraz političnega
odločanja in so nujno potrebne za nadaljnji uspešni razvoj in obstoj države. Pravica in
obveznosti javnega uslužbenca do izobraževanja je v skladu z uveljavljanjem načela
strokovnosti in javnim uslužbencem omogoča, da se vseskozi strokovno izpopolnjujejo.
Na ta način je tudi mogoče zagotavljati uporabnikom kvalitetnejše opravljanje storitev,
javnim uslužbencem pa zagotavlja možnosti za izobraževanja v zvezi z upravnimi
nalogami. Dodatno izobraževanje hkrati javnemu uslužbencu omogoča uveljavljanje
kariernega principa v javni upravi. Namen tega načela je zagotoviti objektivnost pri
opravljanju upravnih nalog, kar pri uporabnikih dviguje stopnjo zaupanja v pravilnost
vodenih upravnih postopkov in posledično vpliva na samozaupanje uporabnikov v
načelo pravnosti (po Čatrovi, 2004, str. 28–32).
Načelo častnega ravnanja določa, da javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih
nalog častno v skladu s pravili poklicne etike, in je izpeljano iz standarda vzornega
obnašanja. To načelo uporabnikom zagotavlja, da bodo spoštljivo obravnavani (Brus,
2002, str. 23).
Pomembnost načela, ki se nanaša na omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem
daril, je v tem, da se preprečuje ustvarjanje vtisa o pristranskosti javnega uslužbenca,
ki ima pri izvajanju upravnih nalog neposreden stik z uporabniki. To načelo je
vsebovano tudi v Kodeksu v 18. členu. Prepoved sprejemanja daril, ki je v ZJU
natančno določena, pomeni tudi resen boj zoper morebitno zlorabo javnih pooblasti, ki
jih ima pri izvajanju javnih nalog javni uslužbenec. Na ta način se zmanjšuje tudi moč
posameznega javnega uslužbenca, saj mora ohranjati enako kakovost opravljanja
storitev ne glede na razlikovalne znake na strani uporabnika.
Javni uslužbenci pri svojem delu naletijo na vrsto podatkov, ki imajo večjo ali manjšo
stopnjo zaupnosti. V okviru načela zaupnosti so javni uslužbenci dolžni dosledno
ravnati skladno z Zakonom o tajnih podatkih, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter
podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njuni podlagi.

Načelo odgovornosti za rezultate ima za razliko od nekaterih že navedenih načel, ki se
iztečejo v programska načela, tudi pravne aplikacije, in sicer na področju
napredovanja, ugotavljanja nesposobnosti, preverjanja usposobljenosti v postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta.
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Z načelom dobrega gospodarjenja se je v ZJU delno pretihotapil podjetniški koncept
ravnanja v zvezi z izvrševanjem upravnih nalog. Načelo dobrega gospodarjenja je v
javnem sektorju nedoločni pravni pojem (po Čatrovi, 2004, str. 33–38).
V skladu z načelom varovanja poklicnih interesov mora delodajalec javnemu
uslužbencu, zoper katerega je v zvezi z javno službo uveden postopek ugotavljanja
pravne odgovornosti, omogočiti plačano pravno pomoč. Vsebina tega načela se je
kasneje razširila tudi na področje varovanja pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi
ravnanji, ki ogrožajo opravljanje dela javnega uslužbenca.

Načelo prepovedi nadlegovanja javnim uslužbencem prepoveduje vsako fizično,
verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in
ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za
osebo ter žali njeno dostojanstvo. To načelo je bilo v sistem načel ZJU vneseno z
novelo zakona, sprejeto v letu 200530.
Načela, ki veljajo za uradnike
ZJU določa za uradnike in s tem tudi uradniška delovna mesta nekatere posebnosti.
Gre za posebna načela in pravila, ki veljajo le za uradnike, na podlagi česar se njihov
status loči od statusa strokovno-tehničnega delavca.

Načelo javnega natečaja, ki je vsebovano že v 122. členu Ustave RS, vsebovano pa je
tudi v ZJU, določa, da je uradnike potrebno izbirati na javnem natečaju, razen kadar
posebni zakon določa drugače (npr. Zakon o policiji v 75. členu določa, »da se z
osebami iz 67. člena (za opravljanje nalog v policiji) tega zakona lahko sklene delovno
razmerje brez javne objave.«).

Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti pomeni, da mora uradnik izvrševati
javne naloge politično nevtralno in nepristransko ter v javno korist, sledi pa cilju
zakona, da se ločita politika in stroka, vzpostavi se stabilna uprava, na katero menjava
političnih elit na oblasti nima posebnega vpliva.

Načelo kariere pomeni, da je uradniku omogočeno napredovanje na podlagi strokovne
usposobljenosti, delovnih in strokovnih kvalitet ter rezultatov dela. To načelo naj bi
imelo motivacijski učinek, saj omogoča uspešnim in strokovno usposobljenim
uradnikom, da nadaljujejo uradniško kariero v smislu napredovanja na svojem
delovnem mestu (po Korade Purgovi, 2004, str. 101).

Načelo prehodnosti zagotavlja možnost, da je pod zakonsko določenimi pogoji javni
uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto v okviru organov. S tem zakon
30

ZJU-B, Uradni list RS, št. 113/2005.
74

pospešuje mobilnost zaposlenih, ki je v korist tako javnih uslužbencev kot delodajalcev.
Omogočena je premestitev po želji javnega uslužbenca in premestitev zaradi delovnih
potreb mimo njegove volje.

Načelo odprtosti do javnosti omogoča državljanom pridobivanje informacij o delovanju
uprave in o rezultatih opravljenega dela uradnikov. S tem se priznava uporabnikom
vloga neformalnega zunanjega nadzora.

4.3.3 Skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev
Pravice, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev urejajo heteronomni (državni
predpisi s področja delovnih razmerij) in avtonomni (kolektivne pogodbe)
delovnopravni viri ter pogodba o zaposlitvi, če zakon ne določa drugače.
Posebnost, ki z vidika urejanja delovnopravnega položaja javnih uslužbencev velja za
to kategorijo, je, da jim ni mogoče zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je določen
z omenjenimi akti, če bi bila zaradi tega obremenjena javna sredstva31 (po Vodovniku,
2003, str. 124–125). Takšna določba, ki jo vsebuje ZJU, se v celoti nanaša na
materialni vidik javne uprave, in sicer so v prvi vrsti mišljene omejitve glede določanja
posebnih ugodnosti za javne uslužbence v zvezi z opravljanjem javnih nalog (po
Čatrovi, 2004, str. 41).
Tudi po ZJU se delovno razmerje sklene ter pravice in obveznosti javnega uslužbenca iz
delovnega razmerja določijo s pogodbo o zaposlitvi (53. člen ZJU).
Vlada lahko z uredbo določi enotna merila za odločanje organov državne uprave,
pravosodnih organov in oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država oziroma v
katerih država zagotavlja sredstva za plače, o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada.
Določena pa je dolžnost vlade, da pri tem sodeluje s sindikati. Pred izdajo uredbe mora
vlada reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma poklicev v javnem sektorju
omogočiti, da podajo svoje mnenje. V primeru negativnega mnenja mora vlada
poskrbeti za usklajevanje in morebitne neusklajene rešitve posebej obrazložiti ter z
obrazložitvijo seznaniti sindikate.
Kot navedeno, ZJU ne ureja sistema plač v javnem sektorju, temveč odkazuje na
poseben zakon o sistemu plač v javnem sektorju, v delu, ki velja za vse javne
uslužbence, pa ureja tudi pravico do sindikalnega delovanja in združevanja ter pravico
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Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic, ki niso urejene z zakonom,
podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva (3.
odstavek 16. člena ZJU).
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do kolektivnih dogovarjanj. Javni uslužbenci imajo tudi pravico do stavke, ki je lahko
omejena zaradi varstva javnih koristi (po Brusovi, 2002, str. 24–25).
Pravica do sindikalnega združevanja in do kolektivnih dogovarjanj ni omejena z ZJU,
kljub temu da nekatere mednarodne konvencije, ki jih je ratificirala tudi Republika
Slovenija, to omogočajo. Za javne uslužbence se uporabljajo določbe Zakona o
reprezentativnosti sindikatov. Ravno tako je potrebno upoštevati tudi določbe Evropske
socialne listine, ki je bila ratificirana z Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine,
določbe Konvencije MOD št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic in
določbe Konvencije MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in
kolektivnega dogovarjanja. V predpisih, ki se ukvarjajo z državno upravo, ni nobenih
posebnih omejitev v zvezi s sindikalno dejavnostjo, razen v Zakonu o obrambi. Skozi
celoten prerez urejanja državne uprave je mogoče ugotoviti, da je povsod opazno
vzpodbujanje h kolektivnemu pogajanju in dogovarjanju, kar je tudi v skladu z
določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Tudi ZJU pri bistvenih
odločitvah glede pravic in obveznosti javnih uslužbencev določa obveznost kolektivnega
dogovarjanja z reprezentativnimi sindikati.
Zakon o obrambi ureja pravico do sindikalnega združevanja. Delavci na obrambnem
področju imajo pravico do sindikalnega združevanja in delovanja v skladu s predpisi.
Sindikat ne more dajati mnenja k formacijam in organizaciji vojske, njeni
opremljenosti, delovanju, pripravljenosti in uporabi. Sindikat ne more dati mnenja k
aktom vodenja in poveljevanja v vojski oziroma so njegova mnenja za ministra in
načelnika Generalštaba ter druge poveljujoče neobvezna. Sindikat, ne glede na
navedeno, daje mnenje k elementom, ki so podlaga za določitev plače delavcem na
obrambnem področju – o primerljivosti s plačami v javnem sektorju. Pogoje za
delovanje sindikata in sindikalnih poverjenikov v Ministrstvu za obrambo se ureja s
pogodbo, ki jo skleneta minister in reprezentativni sindikat. Reprezentativni sindikat je
po Zakonu o obrambi sindikat v Ministrstvu za obrambo, v katerega je včlanjenih
najmanj 15 odstotkov zaposlenih v ministrstvu, če zakon ne določa drugače (po
Čatrovi, 2004, str. 43–45).
ZJU vsebuje splošno določbo, po kateri imajo javni uslužbenci pravico do stavke, ki pa
je lahko zaradi varstva javnih koristi z zakonom omejena. V Sloveniji so uveljavljeni
Zakon o stavki, Zakon o carinski službi, Zakon o obrambi in Zakon o policiji, ki
vsebujejo posebne določbe glede stavke javnih uslužbencev, ki so zaposleni v teh
organih iz razlogov, ki so na strani javnega interesa v zvezi z izvrševanjem in
opravljanjem upravnih nalog teh organov, kar je v skladu z ustavno zagotovljeno
pravico do stavke. Zakon o stavki določa, da se pravica do stavke delavcev v
organizacijah in pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost ali dela posebnega družbenega
pomena, določena z zakonom ali na zakonu temelječem odloku skupščine družbenopolitične skupnosti in v organizacijah posebnega pomena za ljudsko obrambo,
določenih z odlokom pristojnega organa v skladu z zakonom, lahko uveljavi samo pod
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pogojem, da se zagotovi izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in minimum delovnega
procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za
življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij. Specialni zakoni na posameznem
področju so pravico do stavke izpeljali in natančneje določili. Tako Zakon o obrambi v
99. členu ureja pravico do stavke. Zakon določa, da vojaške osebe med opravljanjem
vojaške službe nimajo pravice do stavke. Delavci, ki opravljajo upravne in strokovne
zadeve na obrambnem področju, uresničujejo pravico do stavke pod pogoji, ki jih
določa zakon o javnih uslužbencih. Poleg teh pogojev morajo delavci med stavko
zagotoviti: nemoteno opravljanje vojaških zadev ter drugih zadev, povezanih z
uresničevanjem temeljnih dolžnosti državljanov, gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij na obrambnem področju; nemoteno opravljanje zadev civilne obrambe;
neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za pripravljenost, kurirske službe in
mobilizacije; neprekinjeno delovanje dežurnih služb, informacijskega ter
telekomunikacijskega sistema; nemoteno in neprekinjeno opravljanje vseh zadev in
nalog, povezanih z materialno in zdravstveno oskrbo vojske, vzdrževanjem sredstev,
objektov in opreme, transportom in skladiščenjem za vojaške potrebe; nemoteno in
neprekinjeno izvajanje obveznosti, prevzetih z mednarodnimi pogodbami na
obrambnem področju oziroma v zvezi z obrambnimi dejavnostmi. Vojaške osebe in
delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na obrambnem področju, nimajo
pravice do stavke, če grozi povečana nevarnost napada na državo ali če je nastala
neposredna vojna nevarnost oziroma če je razglašeno izredno ali vojno stanje, toliko
časa, dokler tako stanje ni odpravljeno. Prepoved stavke velja tudi za druge razmere,
če sta ogroženi varnost in obramba države in take razmere ugotovi vlada. Zakon o
policiji v 84. členu določa, da so policisti dolžni med stavko opravljati naslednje naloge
policije: varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; preprečevanje,
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj; odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih
dejanj in drugih iskanih oseb in njihovo izročanje pristojnim organom; varovanje
določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnosti podatkov
državnih organov; vzdrževanje javnega reda; nadzor in urejanje prometa na javnih
cestah; varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; opravljanje nalog,
določenih v predpisih o tujcih. Navedene naloge so policisti dolžni opravljati
pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov. Delavci policije so med
stavko dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje navedenih nalog. Zakon o carinski službi v
56. členu določa, da so pooblaščene uradne osebe dolžne med stavko zagotoviti
nemoteno opravljanje naslednjih nalog: carinski nadzor nad blagom, potniki in
prevoznimi sredstvi; odobravanje carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga,
obračunavanje ali zaračunavanje carin; kontrolo blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta
posebej urejena; devizno valutno kontrolo v mednarodnem potniškem in obmejnem
prometu s tujino; preprečevanje in odkrivanje carinskih prekrškov in drugih kaznivih
ravnanj, storjenih v carinskem postopku; preprečevanje in odkrivanje prekrškov pri
iznašanju iz države ali prinašanju v državo domače in tuje valute; vodenje upravnega
postopka na prvi in drugi stopnji ter postopka o prekrških na prvi stopnji (po Čatrovi,
2004, str. 45–47).
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V vseh treh navedenih primerih zakon tudi ureja vrednotenje omejitev bodisi v obliki
posebnega dodatka bodisi v obliki povečanja osnovne plače, ki ga določi vlada.
Za posamezna področja javnega sektorja se za potrebe kakovostnega upravljanja
kadrovskih virov in spremljanja stanja na tem področju vzpostavijo kadrovske
evidence. Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava mora
imeti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo
določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog; sistemizacija delovni mest je akt,
ki določa shemo delovnih mest, potrebnih za izvajanje nalog državnega organa, uprave
lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev in nalog na
posameznih delovnih mestih. Pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določijo
najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta. Vsak državni organ, uprava
lokalne skupnosti in oseba javnega prava vodi evidenco o dejanski zasedenosti
delovnih mest; državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava na
področju javnega sektorja, kjer je vzpostavljen sistem nazivov, vodi tudi evidenco o
strukturi javnih uslužbencev po nazivih (Brus, 2002, str. 25–26).
Državni organi, uprave lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava so tudi pred
uveljavitvijo ZJU vodile evidence o dejanski zasedenosti delovnih mest, saj je bilo novo
zaposlovanje mogoče zgolj v primeru, da je bilo prosto delovno mesto. Problem je bil v
tem, da so bile evidence razpršene ali celo podvojene ali potrojene, saj je več organov
vodilo lastne evidence. Tako je bila Kadrovska služba Vlade RS pristojna za upravljanje
z evidencami o višjih upravnih delavcih, pri čemer je bila Komisija za administrativne in
kadrovske zadeve pri Kadrovski službi Vlade RS pristojna za odločanje o vseh pritožbah
zoper odločbe o plači višjih upravnih delavcev, razen če je posebni zakon to posebej
drugače določil. Glede odločanja o ostalih vprašanjih iz delovnih razmerij in glede
odločanja o pravicah in obveznostih upravnih delavcev in strokovno-tehničnih delavcev
si bile pristojnosti razpršene med različne druge osebe javnega prava. ZJU je uvedel
enotni sistem glede vodenja evidenc, glede odločanja o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev in glede vseh bistvenih vprašanj, ki so povezana z delovnimi razmerji v
javni upravi, pri čemer pa je uvedel določene delitve. Tako je osnovna delitev, ki se je
uveljavila z ZJU, delitev na politične funkcionarje, ki delujejo v javni upravi, in sistem
strokovnega kadra, ki se imenujejo javni uslužbenci (po Čatrovi, 2004, str. 49).

4.3.4 Sistem plač v javnem sektorju
Področje plač v javnem sektorju je v vseh državah temeljnega pomena, tako z vidika
kvalitetnih storitev s strani javnih uslužbencev kot tudi z vidika makroekonomskih in
javnofinančnih učinkov. Plače so tudi poglavitna tema v procesih socialnega
dogovarjanja, zato predstavitvi te tematike v tem magistrskem delu posvečam ustrezno
pozornost.
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Sodobne ureditve plačnih sistemov v evropskih državah izhajajo iz načela enotnega
urejanja plač javnih uslužbencev. Na podlagi pregleda nekaterih ureditev plač javnih
uslužbencev je mogoče ugotoviti, da skupen evropski model oziroma sistem plač ne
obstaja. Enako velja za višine plač različnih poklicnih skupin javnih uslužbencev in
funkcionarjev v različnih evropskih državah. Ne glede na to pa je mogoče zaznati
obstoj določenih »skupnih evropskih standardov« pri oblikovanju plačnih sistemov v
javnem sektorju. Med te lahko nedvomno uvrstimo težnje po zagotavljanju
preglednosti porabe javnih sredstev preko vzpostavitve javnosti plač v javnem sektorju,
težnjo po socialnem partnerstvu pri urejanju področja plač v javnem sektorju ob
dejstvu, da je za obstoj in delovanje sistema odgovorna izvršilna veja oblasti.

4.3.4.1 Reforma plačnega sistema
V letu 2002 je bil v kontekstu širših sprememb v uslužbenskem sistemu sprejet ZSPJS,
katerega ambicija je bila:
1. vzpostaviti skupni plačni sistem za javne uslužbence in funkcionarje,
2. določiti ustrezna razmerja med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev,
3. vzpostaviti gibki plačni sistem, ki bo višino plač bolj povezoval z učinkovitostjo in
rezultati dela,
4. plačni sistem narediti pregleden ter obvladljiv z vidika javnih financ.
Pravna ureditev pred uveljavitvijo ZSPJS je bila nepregledna in s tem tudi težko
primerljiva. Temeljni sistemski zakon je bil Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, ki je določil temeljno strukturo plače
javnih uslužbencev (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki) ter
plačne razrede in njim pripadajoče količnike ter opredelil temeljna pravila za določanje
količnikov, napredovanje javnih uslužbencev, ocenjevanje delovne uspešnosti in
določanje dodatkov k plači. V prilogi tega zakona so bile določene osnovne plače
tipičnih delovnih mest, medtem ko se je višina ostalih plač določala z drugimi zakoni in
podzakonskimi predpisi ter splošnimi akti in kolektivnimi pogodbami. Na ta način je bila
vzpostavljena precejšnja togost ureditve plač javnih uslužbencev, saj bi za spremembo
razmerij med plačami tipičnih delovnih mest potrebovali vsakokratno spremembo
zakona, ostala delovna mesta pa so se seveda bolj ali manj uvrščala okrog tipičnih
delovnih mest in so bila na ta način z njimi v tesni povezavi. Ob Zakonu o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti pa je področje
plač urejalo še več kot 40 predpisov, ki so bili sprejeti v različnih obdobjih in so temeljili
na različnih načelih, posledično pa je s takšnim načinom urejanja plač prišlo do
bistvenih sprememb zakonsko postavljenih razmerij med plačami v javnem sektorju
(uvedla se je praksa določanja novih dodatkov, katerih višina ni bila zanemarljiva, zato
se je z njimi porušilo razmerje, določeno v Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti).
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Dodatno nepreglednost in neprimerljivost plač je povzročalo dejstvo, da najvišje plače
v javnem sektorju, torej plače funkcionarjev, niso bile vključene v skupni sistem,
temveč so bile v večini primerov urejene v vsakem zakonu posebej. Nepregledna
ureditev najvišjih plač v javnem sektorju in njihova drugačna dinamika naraščanja sta
povzročili neobvladljivost plač v javnem sektorju, še posebej ob dejstvu, da je za
določene skupine javnih uslužbencev veljalo zgledovanje po plačah določenih skupin
funkcionarjev (npr. sporazum o uskladitvi plač zdravnikov in sodnikov itd.).
Kot navedeno, izhajajo sodobne ureditve plačnih sistemov drugih držav iz načela
enotnega urejanja plač javnih uslužbencev. Prav preko skupnih temeljev urejanja tega
področja je mogoče vzpostaviti določene okvire reševanja problemov, ki se pojavljajo
prti delovanju javnih uslužbencev, na primer kadrovski primanjkljaj določene kategorije
javnih uslužbencev, izguba določenih profilov iz javnega sektorja in njihovo
zaposlovanje v zasebnem sektorju ipd. Zaradi odsotnosti skupnih temeljev in
nezmožnosti reševanja problemov znotraj posameznih okvirov je v preteklosti prihajalo
do iskanja in uveljavljanja nesistemskih rešitev.
Kot primer tovrstnih nesistemskih rešitev, ki so se izoblikovale tudi zaradi prevelike
togosti sistema in zato nezmožnosti reševanja posameznih problemov znotraj njega, je
mogoče navesti že omenjeno povečevanje plač z določanjem dodatkov. Zakon o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ni
predvidel nobenega mehanizma spremembe razmerij med plačami znotraj plačnega
sistema, zato se je v ta namen uporabljala možnost neomejenega določanja dodatkov
k osnovni plači, ki seveda izvorno ni bila namenjena povečevanju plač. Posledično se je
nato določenim skupinam javnih uslužbencev določilo skupne dodatke v vrednostih, ki
so znašale tudi do 70 odstotkov osnovne plače. Kljub temu tako povečanim plačam ni
bilo mogoče kar počez očitati nepravilnosti ali neustreznosti, saj so morda nastala
razmerja enako dobro ali celo bolje odsevala dejansko zahtevnost delovnih mest in
okoliščine na trgu delovne sile, kot je to urejal zakon o razmerjih plač. Pa vendar je
večina utemeljitev povečevanja plač s predpisi ali kolektivnimi pogodbami izhajala iz
abstraktnih navedb, da je treba »popraviti nastala nesorazmerja med plačami«, »da
plače zaostajajo za drugimi deli javnega sektorja« oziroma da kakšna značilnost
delovnega mesta ni »ustrezno ovrednotena« - vsekakor bi povečevanje plač moralo
temeljiti na objektivnejših kriterijih.
Razlogi za sprejem ZSPJS so torej izhajali iz ocene stanja na tem področju. Obstoječa
ureditev ni omogočala preglednosti in primerljivosti sistema plač, kar je skupaj s
parcialnim urejanjem tega področja vodilo k neobvladljivosti sistema samega. Z ZSPJS
sprejet plačni sistem je ukinil količnike nasploh in izhodiščno plačo za negospodarstvo
ter tudi t. i. poslansko osnovo za oblikovanje plač funkcionarjev. Namesto tega je
uvedel nominalne mesečne osnovne plače, ki se določijo z uvrstitvijo delovnega mesta,
naziva in funkcije v plačni razred na plačni lestvici. Tako je v enega od plačnih razredov
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uvrščen sleherni javnih uslužbenec ali funkcionar v Republiki Sloveniji (po Klinarju,
2002, str. 9–15).
Za
-

razumevanje plačnega sistema je potrebno poznavanje temeljnih pojmov, ki so:
funkcionarji32;
javni uslužbenci33;
plačne skupine in plačne podskupine34;
tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti35;
plačni razred in plačna lestvica ter orientacijska delovna mesta36;
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov ter sistemizacija37.

32

Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za določen čas za opravljanje funkcije s splošnimi
volitvami, z izvolitvijo ali imenovanjem za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti v
Državnem zboru Republike Slovenije ali predstavniškem telesu samoupravne lokalne skupnosti
ali z izvolitvijo oziroma imenovanjem s strani zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.
33
Javni uslužbenci so osebe, zaposlene v javnem sektorju za določen ali nedoločen čas na
uradniških oziroma strokovno tehničnih delovnih mestih.
34
Plačne skupine sestavljajo funkcije, delovna mesta in nazivi, značilni za dejavnost oziroma
istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede na skupne značilnosti
funkcij, delovnih mest in nazivov deli na plačne podskupine. Plačne skupine in plačne
podskupine predstavljajo osnovno členitev javnih uslužbencev in funkcionarjev v javnem
sektorju. (Klinar in Korade Purg, 2002, str. 23). Plačne skupine so označene po abecednem
vrstnem redu od A do J, ki se nato delijo na plačne podskupine z oznakami A1, A2, …
35
Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in
nazivov v tarifne razrede, ki izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na
zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Tarifni razredi so določeni v 8. členu ZSPJS in so
I., II., III., IV., V., VI., VII/1., VII/2., VIII. in IX. Za vsak tarifni razred je določeno uspešno
končano izobraževanje oziroma pridobljena usposobljenost, ki je praviloma potrebna za
opravljanje delovnih nalog na delovnem mestu posameznega tarifnega razreda.
36
Plačni razredi so navedeni v plačni lestvici, ki je sestavni del ZSPJS. Razpon plačnih razredov
je od 1 do 65 in vsak od njih predstavlja eno od ravni osnovnih plač v javnem sektorju.
Delovnim mestom se je določil plačni razred v skladu z določbami Kolektivne pogodbe o skupni
metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (v
nadaljevanju KPSM), in sicer na podlagi podatkov in kriterijev zahtevnosti za uvrščanje
orientacijskih delovnih mest in nazivov, navedenih v 14. členu KPSM. Orientacijska delovna
mesta so navedena v 16. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS) in so
namenjena primerjavi ključnih delovnih mest znotraj posamezne plačne skupine/podskupine in
primerjavi med plačnimi skupinami/podskupinami.
37
Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, ki uvršča delovna mesta oziroma nazive v plačne
razrede, vključuje vsa delovna mesta za določeno plačno skupino/podskupino in je določen v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, z uredbo ali aktom organa. S sistemizacijo je določena
organiziranost organa, število sistemiziranih delovnih mest, delovne naloge in zahtevnost le-teh
na posameznih delovnih mestih, nazivi, v katerih se opravljajo naloge na delovnih mestih,
potrebne delovne izkušnje za opravljanje nalog oziroma imenovanje v naziv, začetni plačni
razred delovnega mesta in razpon med začetnim in končnim plačnim razredom, ki ga je mogoče
z napredovanjem doseči na posameznem delovnem mestu …
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Plača javnega uslužbenca
Trenutno je javni sektor v prehodnem obdobju, ko se postopoma prehaja na nov
sistem, kar pomeni, da večina javnih uslužbencev še ne prejema polne vrednosti plače
po novi zakonodaji. Plačna nesorazmerja se odpravljajo v deležih in dinamiki, določeni
v 50. členu KPJS, in sicer do 1. 10. 2011 (Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor v 2. členu določa, da se javnim uslužbencem odprava tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah izvede s 1. 10. 2010, četrte četrtine pa s 1. 10. 2011).
Plača je skladno s prvim odstavkom 5. člena ZSPJS sestavljena iz osnovne plače, dela
plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača
Drugi odstavek 5. člena ZSPJS in 14. člen KPJS določata, da se osnovna plača določi z
uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice.
16. člen ZSPJS določa razpon plačnih razredov, ki jih lahko javni uslužbenec doseže z
napredovanjem. Na delovnih mestih, ki se ne opravljajo v nazivih (strokovno tehnična
delovna mesta) in ni možno napredovanje v nazivu, je razpon 10 plačnih razredov. Na
delovnih mestih, kjer je mogoče napredovati v nazivu (praviloma uradniška delovna
mesta), pa se lahko v vsakem nazivu napreduje za 5 plačnih razredov, vendar skupaj
ne manj kot za deset plačnih razredov.
19. člen ZSPJS vsebuje določbe v zvezi z določitvijo plačnega razreda ob zaposlitvi,
premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv. Ob prvi
zaposlitvi v javnem sektorju se osebo razporedi v začetni plačni razred in imenuje v
najnižji naziv, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu. Izjemoma se lahko
zaradi utemeljenih razlogov ob soglasju vlade (v primeru državnih organov daje
soglasje vlada) javnega uslužbenca uvrsti za največ 5 plačnih višje kot znaša plačni
razred delovnega mesta ali naziva.
Izjema so tudi pripravniki, ki se jim skladno z 9.a členom ZSPJS osnovna plača določi
tako, da se jih uvrsti za 6 plačnih razredov nižje od osnovnega plačnega razreda
delovnega mesta, na katerem lahko opravljajo delo po zaključku pripravništva, in
zaposleni za določen čas, za katere veljajo določbe 15. člena ZSPJS, po katerih se v
primerih, določenih s posebnim zakonom, lahko osnovna plača javnega uslužbenca, ki
sklene delovno razmerje za določen čas, poveča za določeno število plačnih razredov,
pri čemer se kot osnova upošteva plačni razred ustreznega delovnega mesta oziroma
naziva.
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Delovna uspešnost
Variabilni del plače sestavlja delovna uspešnost, ki jo 21. člen ZSPJS deli na:
- redno delovno uspešnost38,
- delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela39,
- delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu40.
Ravno nov način določanja kriterijev za delitev vseh treh vrst delovne uspešnosti naj bi
zagotovil uresničevanje tretjega cilja reforme - vzpostavljanje gibkega fleksibilnega
plačnega sistema, ki bo višino plač povezoval z učinkovitostjo in rezultati dela.
Dodatki
Plača javnih uslužbencev lahko vsebuje le dodatke, ki so predvideni v 23. členu ZSPJS
v obsegu in višini, ki jih določa zakon ali kolektivna pogodba. Javni uslužbenec lahko
prejema dodatke:
- za delovno dobo,
- za mentorstvo,
- za specializacijo, magisterij in doktorat,
- za manj ugodne delovne pogoje,
- za nevarnost in posebne obremenitve,
- za izmensko delo,
38

Redna delovna uspešnost se pri vsakem proračunskem uporabniku izplačuje v skupnem
obsegu sredstev v višini, kot je določena v 27. členu KPJS in 22. členu ZSPJS in za leto 2009
znaša 2 % letnih sredstev za osnovne plače. Del plače iz naslova redne delovne uspešnosti
lahko pri javnem uslužbencu znaša največ dve njegovi osnovni plači. Redna delovna uspešnost
se deli na ravni proračunskega uporabnika ali po notranje organizacijskih enotah uporabnika, in
sicer mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Za delitev delovne uspešnosti je potrebno
vsakokratno izvesti postopek ocenjevanja, pri katerem se ocenjuje na podlagi petih kriterijev,
navedenih v 31. členu KPJS: znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela in
delovnih sredstev, obseg in učinkovitost dela, inovativnost.
39
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko na podlagi 22.d in 22.e člena
ZSPJS izplačuje v primerih, ko je na ta način možno zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog, in
pod pogojem, da ima organ za ta namen na razpolago sredstva iz prihranka sredstev za plače
(organ ustvarja prihranke v primeru odsotnosti javnih uslužbencev, npr. iz naslova nezasedenih
delovnih mest, javnih uslužbencev na starševskem dopustu ali daljši bolniški odsotnosti, za
katero nadomestilo bremeni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije …). Za državne organe
je postopek izplačevanja uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela določen z Uredbo o
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence.
40
Delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko izplačujejo le posredni
uporabniki proračuna, ki na trgu tržijo storitve in blago ter izpolnjujejo pogoje iz 22.j člena
ZSPJS. Neposredni uporabniki proračuna ne morejo izplačevati delovne uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu.
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za delo v deljenem delovnem času,
za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času,
za delo ponoči,
za delo preko polnega delovnega časa/dežurstvo,
za čas stalne pripravljenosti,
položajni dodatek,
za dvojezičnost.

4.4 JAVNI USLUŽBENCI TER UPRAVNA KULTURA IN ETIKA
UPRAVNEGA DELA
4.4.1 Splošno kulturi in etiki v upravi
Javna uprava je tako kot poklic kot tudi disciplina vsepovsod po svetu v obdobju
pretresov, preizkusov in preobrazbe. Po obdobju nenehne rasti od konca druge
svetovne vojne do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja je razviti svet doživel
naraščajoče težave in občutek razočaranja z ogromno birokracijo (upravo) v državi
blagostanja. To je pripeljalo do velikih izzivov, ki so jih sprožili tako politiki kot tudi
podjetniki in znanstveniki, posledica pa je naraščanje teženj po uporabi podjetniških in
menedžerskih metod kot sredstva za preobrazbo javnega sektorja. Novo upravljanje
javnega sektorja (novi javni menedžment – NJUS) je postalo zdravilo, ki ga je ponujal
zahod za reševanje problemov javnega menedžmenta povsod po svetu. Novi pristopi in
rešitve po preobrazbi javnega sektorja so močno spremenili stare birokratske metode
upravljanja. Osredotočenje na iskanju uspešnejših strategij za menedžersko upravljanje
javnih organizacij (uprave) je najtesneje povezano s kulturo javne uprave, ki daje
pomen in smisel temu, kar počnejo javni uslužbenci in kar vpliva na njihovo ravnanje.
Pojem upravna kultura razumemo v najširšem smislu kot najbolj pogost vzorec
vrednot, prepričanj, stališč, nagnjenj, ki označujejo in legitimirajo določen upravni
sistem. Upravna kultura je presek organizacijske, menedžerske in politične kulture.
Navzven se kaže v odnosu med posameznikom in državo, v odnosu posameznikov do
uprave kot organizacije, v odnosu med posamezniki v tej organizaciji in v odnosu do
upravnega dela.
Za proučevanje upravne kulture obstajata najbrž vsaj dva razloga. Prvi je ta, da je
praktično vsaka uprava (v skoraj vseh državah) največja in celovitejša entiteta v
primerjavi s katerokoli posamično organizacijo, saj je sestavljena iz številnih uradov,
agencij in drugih organov v njeni sestavi. Drugi razlog je ta, da se preko državnih
aparatov (uprave) izvajajo politične in upravne odločitve, razdeljujejo finančni in drugi
viri, kot tudi da na različne načine vplivajo na delovanje celotne družbe.
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Nobena upravna kultura ni monolitična (enotna), pač pa je del širše kulture družbe, ki
vključuje politično, gospodarsko, družbeno, religiozno, korporativno pa tudi
civilnodružbeno kulturo oziroma kulture. Kljub temu je politična kultura tista, ki najbolj
vpliva na upravno kulturo, kajti politične vrednote so tiste, ki oblikujejo vedenje
državnih oziroma javnih uslužbencev.
Kultura v upravi je včasih lahko podprta, včasih pa izzvana z dvema njenima
pomembnima subkulturama: prvič kulturo vsakega oddelka, organa oziroma
organizacije v upravi z njihovimi pooblastili, interesi, uporabniškimi skupinami in
glavnimi profesionalnimi in političnimi sestavinami ter drugič profesionalnimi
subkulturami, kot so pravniki, ekonomisti, sociologi, inženirji, diplomati, znanstveniki in
drugi, ki se križajo z drugimi organizacijskimi mejami (po Brezovšku, 2004, str.11–26).
Preobrazba javne uprave je proces, ki poteka tako v deželah razvitega sveta kot v
državah prehoda ali t. i. tranzicijskih državah. Ta proces je del globalnih sprememb v
sodobnih družbah, ki jih označujemo s pojmom družbene in politične modernizacije.
Najsplošnejše to pomeni prehod in razlikovanje med tradicionalno in moderno družbo,
ki ga predstavlja razvoj od avtoritarne k demokratični, zaprte k odprti družbi in k
pluralnemu političnemu sistemu. Procesi in vsebine sprememb v javni upravi so v veliki
meri določeni z različnimi razvojnimi procesi posameznih držav in s kulturnim in
politično-demokratičnim okoljem, v katerem se dogajajo.
Pri reformah javne uprave pa se t. i. postsocialistične ali tranzicijske države na poti v
učinkovitejšo družbo soočajo tudi z nekaterimi specifičnimi problemi, kot so:
- razpad ali spreminjanje družbenih vrednot, ki so temeljile na kolektivizmu,
egalitarizmu idr., razpad starih vrednot pa nujno ni vodil k nastanku novih in
demokratičnih,
- velikokrat je odsotno politično soglasje in konsenz o načinu upravnih reform,
- države imajo slabe izkušnje z birokracijo in jo pojmujejo kot nepotreben strošek,
- privatizacija s socialnim razslojevanjem in pomanjkanjem nadzornih in kontrolnih
mehanizmov (davčni nadzor, korupcija), kar predstavlja probleme celo za utrjene
demokracije, kaj šele za pogoje, v katerih mora uprava istočasno reformirati in
obvladovati razmere.
Z vidika nadaljnjega razvoja in spreminjanja javne uprave se kot temeljno vprašanje
postavlja stopnja integriranosti in ujemanja vsebin institucionalnega urejanja delovanja
in organizacije uprave (na čemer je bil do sedaj glavni poudarek) z vsebinami kulturnih
komponent, ki jih prepoznavamo kot vsebino organizacijske in upravne kulture, ki je
neločljivo in usodno vpeta v stopnjo demokratične in politične kulture družbenega
okolja. V javni upravi kot storitveni dejavnosti, v kateri je najpomembnejši človeški
faktor, je za spreminjanje organizacijske kulture in klime, ki bo sposobna zaznati in se
ustrezno prilagoditi zahtevam zunanjega okolja (racionalnost, odprtost, odzivnost,
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osredotočenost na stranke, strokovnost, apolitičnost), pomemben ustrezen sistem
upravljanja s človeškimi viri.
Temeljno vprašanje je vprašanje disonance in napetosti, ki nastane ob tem, ko se
institucionalne spremembe v javni upravi kot posledice prilagajanja na družbeno in
politično modernizacijo ne odrazijo ustrezno v kulturnem sistemu javne uprave oziroma
pri nosilcih teh sprememb, tj. uslužbencih, in v njihovih sistemih vrednot, prepričanj,
stališč, norm in običajev. Kultura, ki se počasneje spreminja, ob hitrih spremembah ni
več ali pa v manjši meri integrativen in koheziven element uprave in ne služi njeni
sposobnosti prilagajanju okolju. Ta razkorak pa se kaže v manjši učinkovitosti uprave in
seveda njeni manjši koristnosti kot partnerja za razvoj moderne in demokratične
države. Njena disfunkcionalnost, ki zaostaja za formalnimi spremembami, lahko pri
uslužbencih in tudi uporabnikih njenih storitev povzroča napetosti, konflikte, frustracije
in blokira energije za učinkovitost. Najsplošnejše lahko številne in različne vsebine
spreminjanja javne uprave opredelimo kot njen prehod od hierarhične v odprto upravo.
Njena klasična, regulativna in oblastna vloge se vedno bolj umika in razvija v kreativno,
razvojno partnerstvo z vsemi ostalimi podsistemi v družbi. Uslužbenci v javni upravi s
svojo kulturo in ustreznim sistemom upravljanja s človeškimi viri so temeljna
predpostavka tega prehoda v odprto upravo.
Pogoj za spreminjanje kulture, ki pomeni večjo adaptacijo uprave na zahtevo okolja, pa
je sprememba določene količine (kritične mase) prepričanj, vrednot in kolektivnih praks
uslužbencev in tudi ključnih uslužbencev in upravnih menedžerjev. Ti morajo oblikovati
voljo za spreminjanje, ustvarjati soglasje o spreminjanju in s svojo kredibilnostjo
potrjevati in vzdrževati spremenjeno kulturo v upravi. Procesi upravljanja s človeškimi
viri so tisti, ki pomembno določajo medsebojne odnose in vrednote, ustrezno notranje
in zunanje komuniciranje, saj so motivirani, zadovoljni, lojalni zaposleni temeljna
predpostavka vsake dobre storitve ali proizvoda (po Rmanu, 2003, str. 135–141).
Etiko opredeljujemo kot seznam načel, pogosto opredeljenih v obliki kodeksov, ki
učinkujejo kot vodilo ravnanja – kaj se šteje v določenem družbenem okolju za pravilno
in kaj za napačno obnašanje in ravnanje. Vsebino etosa v javni upravi označujejo
besede poštenost, nepristranskost, integriteta, pravičnost, odgovornost in podobno. Za
javni sektor je značilna raznovrstnost in ne homogenost. Javni uslužbenci delujejo v
različnih vladnih uradih in agencijah, občinskih in mestnih upravah in javnih zavodih
itd., izvajajo številne funkcije, njihova moč in vpliv pa sta odvisna predvsem od
njihovega položaja. Čim višje so ljudje na hierarhični lestvici, tem bolj je verjetno, da
so upoštevali etična načela, ki veljajo v družbi in v določenem okolju. Pripravljenost
upoštevati etična načela je odvisna od:
- stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije – čim bolj se posameznik
identificira z vrednostnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati
skladno z njenimi etičnimi načeli;
- skladnosti ciljev posameznika in organizacije;
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pomena dela, ki ga opravlja;
presoje ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika.

Javni uslužbenec odloča o celi vrsti zadev, ki se tičejo posameznika ali drugih
subjektov, zato ni vseeno kako sprejema obstoječi sistem vrednot. V javni upravi
demokratičnih držav so glavne etične vrednote:
- poštenost,
- nepristranskost,
- zakonitost,
- spoštovanje ljudi,
- delavnost in prizadevnost,
- ekonomičnost in učinkovitost,
- dostopnost za stranke,
- odgovornost.
Etični kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Etična pravila so
odsev družbene stvarnosti v zavesti posameznika. Povezujejo tiste, ki skupaj delajo,
zato etični kodeks posamezne poklicne skupine deluje povezovalno, saj temelji na
skupnih vrednotah. Poleg čedalje številnejših kodeksov profesionalne etike posameznih
poklicnih skupin (zdravniki, učitelji, odvetniki) se v današnjem času pojavljajo tudi
drugi, ki usmerjajo vedenje ljudi – kodeks udeležencev v cestnem prometu, kodeks
poslovnega vedenja, kodeks javnih uslužbencev. Ti kodeksi so potrebni tam, kjer
formalna družbena regulativa in sankcije ne dosegajo želenega učinka. Eno takšnih
področij je gotovo javna uprava, še posebej javna uprava v mladih demokracijah, kjer
še ni tradicije demokratičnih vrednot.
Posameznik se pri svojem delu ravna po formalnih in neformalnih pravilih. Formalna
pravila zagotavljajo doslednost, kontuinuiteto, nadzor in odgovornost. Neformalna
pravila pomagajo pri razvijanju organizacijske kulture, pri ustvarjanju običajev in norm
ravnanja ter pomagajo razviti harmonijo v medsebojnih odnosih. Na (ne)etično
ravnanje javnega uslužbenca vplivajo številni dejavniki, npr.:
- osebnostne lastnosti uslužbenca,
- izobrazba,
- profesionalna socializacija,
- sodelavci,
- vodilno osebje,
- delovno okolje – organizacijska kultura,
- splošne družbene razmere (po Brejcu, 2000, str. 66–71).
Upravni organi so na podlagi zakona pristojni odločati o pravicah, obveznostih in drugih
pravnih koristih strank v postopkih. Prav ti organi so dolžni opravljati svoje delo etično
in moralno odgovorno, do ljudi oziroma strank v postopku pa nastopati tako, da jih ne
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podrejajo, omalovažujejo in ne spravljajo v neenak položaj. Že na posvetovanju, ki je
potekalo sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja in ki ga je organiziral podkomite za
evropsko javno upravo pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope z naslovom »Državna
uprava po meri državljanov«, je bilo poudarjeno, da je treba delo državnih organov, še
predvsem v vzhodnih in srednjeevropskih državah, preoblikovati v modernejši način
poslovanja, da je povsod, predvsem pa v teh državah, mnogo pripomb ljudi na delo
upravnih organov, da imajo ti organi občane bolj ali manj za številke, da bi morali
upravni uslužbenci nuditi ljudem veliko, najmanj pa tisto, kar zahtevajo od njih zakoni,
ter da bi bilo potrebno v ta namen izdelati t. i. »državljansko listino«, v kateri bi bile
napisane najpomembnejše pravice državljanov, predvsem roki, v katerih bi morali
upravni organi odgovoriti na vloge državljanov (po Bošticu, 2002 str. 5).

4.4.2 Etika v slovenski upravi
Vlada Republike Slovenije je leta 2001 sprejela Kodeks ravnanja javnih uslužbencev.
Besedilo kodeksa je nastajalo v okviru Sveta Evrope, kjer ga je pripravila skupina
strokovnjakov, v letu 2000 pa sprejel Ministrski svet Sveta Evrope in ga priporočil vsem
svojim članicam v sprejem. Kodeks vsebuje veliko načel in pravil ravnanja javnih
uslužbencev, ki jih je naša zakonodaja na različnih področjih poznala že pred njegovim
sprejemom. Kodeks vzpostavlja nekatera bistvena pravila, ki jih mora zasledovati vsaka
državna uprava, če želi zagotoviti zakonitost in strokovnost svojega dela ter ohraniti
zaupanje javnosti. Predstavlja skupek načel, po katerih se mora ravnati državna uprava
v modernih demokratičnih ureditvah, služi kot kriterij in merilo, po katerem bo javnost
presojala uspešnost dela javne uprave. Kodeks je v pomembno oporo tudi javnim
uslužbencem, saj se v primeru dilem lahko nanj obračajo in tako preverjajo, ali je
njihovo ravnanje še v skladu s kodeksom ali pa morebiti predstavlja njegovo kršitev.
Kodeks uvaja številne zapovedi ravnanja, ki ustrezajo liku etičnega državnega uradnika.
Etična načela, zapisana v kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, so naslednja:
- zakonito ravnanje ter spoštovanje človekovega dostojanstva,
- politično nevtralno in nepristransko delovanje,
- lojalnost do delodajalca,
- strokovno, vestno in kakovostno opravljanje nalog,
- spoštljiv odnos do državljanov, predstojnikov, drugih javnih uslužbencev in
podrejenih,
- ne izkoriščati položaja za osebni interes, izogibanje nasprotju interesov,
- ravnanje, ki krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost
izvajanja javnih nalog,
- dolžnost zaupnega obravnavanja prejetih informacij, dokumentov,
- spoštovanje zasebnosti javnega uslužbenca s strani delodajalca,
- učinkovito, smotrno in gospodarno upravljanje z javnimi sredstvi,
- odgovornost nadrejenih uslužbencev v zvezi z ravnanjem njihovih podrejenih.
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Vlada RS je tudi svoje najvišje funkcionarje zavezala k spoštovanju posebnega etičnega
kodeksa, ki ga morajo podpisati vsi kandidati za ministre in državne sekretarje še pred
svojim imenovanjem. Tako se med drugim zavežejo, da bodo delovali v skladu s
temeljnimi vrednotami spoštovanja človekovega življenja in dostojanstva, svobode,
poštenja, pravičnosti, solidarnosti in domoljubja. Svoje obveznosti morajo opravljati
učinkovito, pošteno in prizadevno, z javnimi sredstvi pa ravnati gospodarno, tako da je
z njihovo porabo dosežen čim boljši učinek.

4.4.3 Etika javnih uslužbencev in raziskave tega področja na evropski
ravni
Etična pravila so razvita tudi za javne uslužbence na ravni institucij Evropske unije:
- Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev (6. 9. 2001 sprejeta
resolucija Evropskega parlamenta, ki potrjuje kodeks dobrega ravnanja javnih
uslužbencev, ki ga morajo v odnosih z javnostjo spoštovati ustanove in organi
Evropske unije, njihove uprave in njihovi uradniki),
- Priročnik o obveznostih uradnikov in uslužbencev Evropskega parlamenta: Kodeks
dobrega ravnanja (sprejeto s strani Predsedstva Evropskega parlamenta dne 7. 7.
2008),
- Kodeks dobrega upravnega ravnanja za zaposlene v Evropski komisiji v odnosih z
javnostmi (sprejeto s strani Komisije evropskih skupnosti dne 13. 9. 2000).
Leta 2007 je bila v okviru finskega predsedstva Svetu Evropske unije predstavljena
primerjalna študija etike v javnih upravah vseh 27 državah članicah Evropske unije in v
Evropski komisiji41. Rezultati raziskave, ki se je vršila v letu 2006, se nanašajo
predvsem na centralne upravne organe držav članic. Namen študije je bil predstaviti
pregled nad tedaj trenutnim položajem etike v javnih upravah, v okviru tega pa so bile
med drugim opravljene raziskave in primerjave na področju temeljnih vrednot in
standardov ravnanja, obsegu neetičnih praks, promociji etičnega ravnanja, mehanizmih
za sankcioniranje ravnanj, ki so v nasprotju z etičnimi načeli ter pomembnostjo
posameznih vrednot v bližnji prihodnosti. Eden od ciljev raziskave je bil tudi ugotoviti
spremembe na tem področju, ki so posledica Etičnega okvira za javni sektor (ki je
prostovoljni, nezavezujoč evropski kodeks etike), sprejetega s strani generalnih
direktorjev, odgovornih za javno upravo, v novembru leta 2004. Etični okvir sicer
identificira osem splošnih in temeljnih skupnih vrednot , ki so s strani držav članic EU
pripoznane kot pomembne za ustrezno delovanje javnih služb. Te so vladavina prava
(angl. rule of law), nepristranskost/objektivnost (angl. imaprtiality/objectivity),
transparentnost/odprtost
(angl.
transparency/openness),
odgovornost
(angl.
accountability), strokovnost (angl. professionalism), dolžnost skrbnosti (angl. duty of

41

Moilanen in Salminen: Comparative Study on the Public-service Ethics of the EU Member
states.
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care), zanseljivost, zaupanje (angl. reliability »confindence, trust«), prijaznost (angl.
coutresy »service principle«).
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri rezultati raziskave.
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Tabela 1:

Odraz temeljnih vrednot v uradnih dokumentih držav članic EU in
Evropske komisije

A - vladavina prava
B - nepristranskost/objektivnost
C - transparentnost/odprtost
D - odgovornost
E - strokovnost
F - dolžnost skrbnosti
G - zanseljivost, zaupanje
H - prijaznost

5
4
3
2
1

Vir: Molainen in Salminen, 2007
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- polno priznane
- dobro priznane
- priznane
- nekoliko priznane
- nepriznane

Tabela 2:

Odraz temeljnih vrednot v praksi držav članic EU in Evropske
komisije

A - vladavina prava

5

- polno priznane

B - nepristranskost/objektivnost

4

- dobro priznane

C - transparentnost/odprtost

3

- priznane

D - odgovornost

2

- nekoliko priznane

E - strokovnost

1

- nepriznane

F - dolžnost skrbnosti
G - zanseljivost, zaupanje
H - prijaznost

Vir: Molainen in Salminen, 2007
Glede na predstavljene podatke se temeljne vrednote nekoliko bolje odražajo v praksi
starih držav članic v primerjavi z novimi državami članicami in obratno: v dokumentih
novih držav članic so vrednote odražene bolje kot v starih državah članicah EU.
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Tabela 3:

1
0

Uradne izjave glede etike v obliki izjave o temeljnih vrednotah
(Declaration of Core Values) ali v obliki etičnega kodeksa (Code
of Ethics) na splošni ravni (general), ravni dejavnosti (branch)
ter ravni organizacije (agency)

- obstaja
- ne obstaja

Vir: Molainen in Salminen, 2007
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Tabela 4:

Obseg zaznanih primerov neetične prakse po državah članicah EU
in v Evropski komisiji

A - spolno nadlegovanje

1

- skoraj ne obstaja

B - etnična diskriminacija

2

- obroben problem

C - spolna diskriminacija

3

- manjši problem

D - neprimerno obnašanje v prostem času (npr. vožnja v vinjenem stanju)

4

- velik problem

E - zloraba in manipuliranje z informacijami

- ni znano

F - prevara in kraja virov
G - velika korupcija ("politična korupcija")
H - neustrezno lobiranje
I - navzkrižje interesov
J - majhna korupcija ("birokratska korupcija")
K - uničenje in zloraba virov
L - favoriziranje (npr. nepotizem, politično pokroviteljstvo)

Vir: Molainen in Salminen, 2007
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Tabela 5:

Obseg primerov neetične prakse po državah – primerjava med
starimi (old memeber states) in novimi državami članicami
EU (new member states)

A - spolno nadlegovanje

1

- skoraj ne obstaja

B - etnična diskriminacija

2

- obroben problem

C - spolna diskriminacija

3

- manjši problem

D - neprimerno obnašanje v prostem času (npr. vožnja v vinjenem stanju)

4

- velik problem

E - zloraba in manipuliranje z informacijami
F - prevara in kraja virov
G - velika korupcija ("politična korupcija")
H - neustrezno lobiranje
I - navzkrižje interesov
J - majhna korupcija ("birokratska korupcija")
K - uničenje in zloraba virov
L - favoriziranje (npr. nepotizem, politično pokroviteljstvo)

Vir: Molainen in Salminen, 2007
Srednje vrednosti v zgornji tabeli prikazujejo, da so razlike med starimi in novimi
državami članicami na področju delovno-moralnih vprašanj relativno majhne, na
področjih, ki zadevajo korupcijo, pa dokaj velike (po Moilanenu in Salminenu, 2007).
Predstavljeni rezultati raziskave prikazujejo, da je slovenska javna uprava v skupini
držav novih članic EU, ki še niso popolnoma prevzele vrednostnega sistema uprav
večine držav, ki sodijo v »klub« starih članic. V deklariranih vrednotah med tema
dvema skupinama sicer ni bistvenih razlik, se pa razlika pokaže v praksi - na področju
obsega zaznanih primerov neetičnih praks, kjer pri vsaj nekaterih novih članicah EU
prednjačijo naslednja področja: zloraba ali manipuliranje z informacijami, korupcija,
neustrezno lobiranje, uničenje ali zloraba virov ter oblike favoziriranja (nepotizem,
politično pokroviteljstvo). Navedeno pomeni, da proces prilagajanja standardom t. i.
»dobrega upravljanja« (angl.: good governance) ter vrednostnemu sistemu razvitih
evropskih držav še ni zaključen. Javni uslužbenci bodo tako tudi v prihodnje
izpostavljeni ukrepom, ki bodo usmerjeni k prilagajanjem sodobnim trendom na
področju upravljanja javnega sektorja.
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4.5 OCENA POLOŽAJA JAVNIH USLUŽBENCEV PO IZVEDENI
USLUŽBENSKI IN PLAČNI REFORMI
V zadnjem času se zaradi želja oziroma potreb po modernizaciji, kot eno vodil
nadaljnjega razvoja delovnih razmerij v javnem sektorju, izvaja približevanje položaja
javnega uslužbenca položaju delavca v zasebnem sektorju. Pri utemeljevanju te
usmeritve se izhaja predvsem iz načelnega uvajanja mehanizmov tržnega gospodarstva
v delovanje javnega sektorja, s ciljem povečanja njegove učinkovitosti ter prijaznosti
nasproti uporabnikom storitev javnega sektorja. Približevanje teh ureditev je podvrženo
nekaterim pravnim omejitvam. Zaradi varstva javnega interesa in nadzorom nad
trošenjem javnih sredstev so v zakonodaji prisotne omejitve avtonomije volje, ki jih
ima država glede določanja obsega pravic in obveznosti javnih uslužbencev, tako da si
država pri pogodbenem urejanju pridrži možnost enostranskega posega v delovno
razmerje javnega uslužbenca, kadar je to nujno za varstvo javnega interesa (po
Kerševanu, 2005, str. 391–401).
Položaj javnih uslužbencev sme biti drugačen od pravnega položaja drugih zaposlenih
le toliko42, kolikor je treba posebnosti njihovega položaja drugače urediti s predpisi
zaradi zavarovanja dejavnosti in funkcij države oziroma delodajalcev v javnem sektorju
in zagotovitve opravljanja javnih služb (Vodovnik, 2007a, str. 20–21).

Na podlagi poglobljenega študija referenčne literature ter pravnih predpisov, ki urejajo
položaj javnih uslužbencev, sem v zvezi s položajem javnih uslužbencev nasproti
zaposlenim v zasebnem sektorju gospodarstva ugotovil naslednje, za vsebino
obravnavane tematike poglavitne razlike med tema skupinama zaposlenih:
- delodajalec javnega uslužbenca lahko s sklepom (oblastno – enostransko) spremeni
določila pogodbe o zaposlitvi, kljub temu da tudi v javnem sektorju velja načelna
dvostranskost urejanja medsebojnih razmerij med javnim uslužbencem in državo;
- pri javnih uslužbencih velja večja omejitev avtonomije pri določanju vsebine
pogodbe o zaposlitvi;
- javnim uslužbencem se s pogodbo o zaposlitvi ne sme določiti večjih pravic, kot jih
določa zakon, podzakonski akt ali kolektivna pogodba (v zasebnem sektorju velja
načelo »v korist delavca«).

42

Načelo enakosti zaposlenih oseb pred zakonom, ki ga zagotavlja 14. člen Ustave RS, zahteva,
da se zaposlenim v javnem sektorju omogoči uveljavljanje pravice vplivanja na odločanje o
delovnih razmerah, četudi v ožjem obsegu, kot to velja v zasebnem sektorju gospodarstva (po
Vodovniku, 2007a, str. 20).
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5 SOCIALNI DIALOG V JAVNEM SEKTORJU

5.1 SPLOŠNO O SOCIALNEM DIALOGU V SLOVENIJI
5.1.1 Pravna ureditev, ki zadeva področje socialnega dialoga
Pravni viri, ki predstavljajo podlago za socialni dialog v Sloveniji, so bili predstavljeni že
v prejšnjih poglavjih. Kljub temu na tem mestu strnjeno povzemam slovensko pravno
ureditev na tem področju:
- Ustava RS (2., 66., 74., 75. in 76. člen ter 1. in 14. člen),
- mednarodni akti (Splošna deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o
državljanskih in političnih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah, konvencije MOD št. 87, 98, 135, 154, Evropska socialna listina,
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin),
- primarna zakonodaja EU ter uredbe in direktive EU,
- zakoni in podzakonski akti (najpomembnejši tovrstni akti so: Zakon o
reprezentativnosti sindikatov, Zakon o stavki, ZDR, Zakon o kolektivnih pogodbah,
ZJU, ZSPJS, Zakon o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju, Zakon o evropskih
svetih delavcev),
- kolektivne pogodbe, participativni dogovori ter splošni akti delodajalca.

5.1.2 Sindikati
Sindikati so interesna združenja delavcev, v katera se na prostovoljni osnovi združujejo
delavci, da bi lahko skupaj močneje in uspešneje uveljavljali svoje ekonomske in
socialne interese. Glavni cilj sindikatov je zagotoviti boljše pogoje dela, več in večje
pravice delavcev. Sredstva, ki jih sindikati uporabljajo za dosego teh ciljev, so različna,
pri čemer mora biti sindikat sposoben in pripravljen uporabiti tudi skrajno sredstvo
sindikalne akcije, to je stavko. Pravni položaj sindikatov urejajo tako mednarodni kot
notranji pravni viri. Upoštevati je potrebno 76. člen Ustave RS in zakone, med njimi
Zakon o reprezentativnosti sindikatov kot osrednji zakon, ki ureja pravni položaj
sindikatov v Sloveniji, pomembni pa so tudi nekateri drugi zakoni (op. avt.: ZDR, ZJU,
Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki). Za pravni položaj sindikatov, njihove
pravice in obveznosti so pomembne tudi določbe kolektivnih pogodb, ki v obligacijskem
delu predstavljajo avtonomni vir, ki ureja položaj sindikatov. Za položaj sindikatov so
pomembni tudi številni mednarodni dokumenti, med njimi predvsem konvencije MOD
(po Kresalovi 1999, str. 3–4).
V Sloveniji je uveljavljen sindikalni pluralizem, kar pomeni, da obstoji in deluje več
sindikatov in ne en sam, osrednji sindikat (to je značilnost sindikalnega monizma).

97

Sindikalni pluralizem je rezultat zagotovljene sindikalne svobode in dejstva, da se
številni sindikati niso odločili za medsebojno povezovanje in združevanje. Obstoj
sindikalnega pluralizma zahteva ustrezno ureditev reprezentativnosti sindikatov,
katere namen je identifikacija ustreznih sogovornikov, predstavnikov na delavski strani
za dogovarjanje z drugimi socialnimi partnerji, državo in delodajalci (po Kresalovi,
1999, str. 4–5).
Zakon o reprezentativnosti sindikatov ureja dve temeljni vprašanji v zvezi s pravnim
položajem sindikata, in sicer:
- pridobitev pravne osebnosti sindikatov,
- pridobitev lastnosti reprezentativnosti sindikatov.
Sindikat, ki želi pridobiti lastnost pravne osebe, mora pri krajevno pristojni upravni
enoti vložiti zahtevo za hrambo statuta. Zahtevo mora vložiti pooblaščena oseba
sindikata, zahtevi pa je potrebno priložiti zapisnik ustanovitvenega sestanka in statut.
Na podlagi zahteve upravna enota izda odločbo o hrambi statuta. Sindikat postane
pravna oseba z dnem izdaje odločbe, ki se objavi v Uradnem listu.
Pogoji za priznanje reprezentativnosti sindikata so vsebinski. Določajo se kvalitativne in
kvantitativne zahteve, ki jih mora posamezni sindikat izpolnjevati, da lahko postane
reprezentativen. Gre za vsebinsko vrednotenje, ocenjevanje posameznih sindikatov in s
tem njihovo diferenciranje. V skladu z zakonom o reprezentativnosti sindikatov le
reprezentativni sindikati:
- sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo,
- sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti
delavcev,
- predlagajo kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju.
Preostalim sindikatom ostaja osnovna funkcija, to je zastopanje, uveljavljanje in
varstvo interesov svojih članov, vključno s sklepanjem kolektivnih pogodb, razen tistih
s splošno veljavnostjo, izločeni pa so iz pomembnega dela dogajanja na področju
kolektivnih delovnih razmerij. Poudariti pa je potrebno, da imajo v zvezi z vsemi
drugimi vprašanji, ki niso izrecno pridržana reprezentativnim sindikatom, tudi
nereprezentativni sindikati enak pravni položaj.
Vsebinski kriteriji za priznanje reprezentativnosti sindikata so:
- demokratičnost in zagotovljena svoboda včlanjevanja, delovanja in uresničevanja
članskih pravic in obveznosti,
- delovanje najmanj šest mesecev,
- neodvisnost od države in delodajalcev,
- financiranje pretežno iz članarine in drugih lastnih virov.
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Poleg vsebinskih kriterijev mora sindikat imeti tudi določeno število članov, da se mu
reprezentativnost prizna. Zakon zahteva 10 % članstva delavcev iz posamezne panoge,
dejavnosti ali poklica, če so sindikati različnih panog, dejavnosti ali poklicev združeni v
zvezo oziroma konfederacijo sindikatov. V tem primeru je zveza oziroma konfederacija
sindikatov, ki združuje takšne sindikate, reprezentativna za območje države,
posameznim sindikatom, ki so združeni v takšno zvezo ali konfederacijo, pa je že na
podlagi priznanja reprezentativnosti zveze priznana reprezentativnost v panogi,
dejavnosti, poklicu, občini, širši lokalni skupnosti oziroma pri posameznem delodajalcu.
Če gre za sindikate, ki niso vključeni v reprezentativno zvezo ali konfederacijo
sindikatov na ravni države, pa se za priznanje reprezentativnosti sindikata na ravni
posamezne panoge, poklica itd. zahteva, da članstvo sindikata obsega 15 % delavcev
posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine ali širše lokalne skupnosti. Tudi sindikat
pri posameznem delodajalcu je reprezentativen pod pogojem, da v svoje članstvo
vključuje 15 % vseh delavcev pri delodajalcu.
O reprezentativnosti na podlagi vloge sindikata ali zveze oziroma konfederacije
sindikatov odloča minister, pristojen za delo, in o tem izda odločbo, ki se objavi v
Uradnem listu. Le za sindikat pri posameznem delodajalcu zakon določa, da o njegovi
reprezentativnosti odloča delodajalec sam, odločitev pa mora objaviti na običajni način.
Zoper odločitev o reprezentativnosti je zagotovljeno sodno varstvo pri pristojnem
delovnem sodišču (po Kresalovi, 1999, str. 6–10).
Tako predpisana pridobitev pravne subjektivitete in reprezentativnosti ne pomeni
omejevanja sindikalne svobode s strani države in ni v nasprotju z ustavo in
mednarodnimi konvencijami, kar je v ustavni odločbi št. U-I-57/9543 ugotovilo Ustavno
sodišče Republike Slovenije. Glede pogojev pridobitve pravne osebnosti sindikata je
zapisalo, da noben od pogojev ne posega v pravico kogarkoli, da ustanovi sindikat, da
skupaj z drugimi sprejme njegov statut in izbere predstavnike sindikata in tudi ne
preprečuje ustanovitve sindikata. Glede pridobitve lastnosti reprezentativnosti je
ustavno sodišče poudarilo, da takšna ureditev omogoča, da v razmerjih do delodajalcev
in države v zadevah s splošno veljavnostjo nastopajo tisti sindikati, ki predstavljajo
večino delavcev. S tem naj bi se izognili pretiranemu številu pogajalskih partnerjev,
prav tako pa tudi obravnavanju zgolj parcialnih interesov, s čimer je omogočeno lažje
doseganje konkretnih rezultatov. Po mnenju ustavnega sodišča je utemeljeno določiti
posebne pravice »najbolj« reprezentativnih sindikatov, kadar gre za sodelovanje
sindikatov z državo in delodajalci pri usklajevanju in urejanju vprašanj s splošno
veljavnostjo oziroma pri odločanju o vprašanjih, ki se tičejo ekonomske in socialne
varnosti vseh delojemalcev – ne samo tistih, ki so člani sindikata. Nobenemu sindikatu
ni odvzeta možnost, da nastopa kot predstavnik svojih članov pri uveljavljanju in
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Odločba o ugotovitvi, da zakon o reprezentativnosti sindikatov ni v neskladju z ustavo in
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
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varstvu njihovih ekonomskih in socialnih interesov oziroma pri dogovarjanju ali
sklepanju kolektivnih pogodb z delodajalci.
V Sloveniji je trenutno 39 reprezentativnih zvez oziroma konfederacij sindikatov in
samostojnih sindikatov, ki so reprezentativni v panogi, dejavnosti, poklicu, občini
oziroma širši lokalni skupnosti. Seznam reprezentativnih sindikatov z navedbo
dejavnosti oziroma poklica, v katerem so pridobili lastnost reprezentativnosti, je
objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve44.
Struktura sindikatov je v Sloveniji visoko fragmentirana, saj obstaja kar sedem
konfederacij oziroma zvez sindikatov:
- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS)45,
- Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju: KNSS) 46,
- Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (v nadaljevanju: Pergam)47,
- Konfederacija sindikatov '90 Slovenije (v nadaljevanju: Konfederacija '90)48,
- Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost (v nadaljevanju: Solidarnost),
- Slovenska zveza sindikatov Alternativa (v nadaljevanju: Alternativa),
- Konfederacija sindikatov javnega sektorja (v nadaljevanju: KSJS)49.
Vse navedene konfederacije oziroma zveze sindikatov so reprezentativne na državni
ravni (po Lužarjevi, 2007 str. 1) in sodelujejo v tripartitnem Ekonomsko-socialnemu
svetu.
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010.
V ZZZS so vključeni naslednji sindikati javnega sektorja: GLOSA - Sindikat kulture Slovenije,
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, Sindikat
državnih organov Slovenije – SDO, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat
poklicnega gasilstva Slovenije – SPGS, Sindikat ministrstva za obrambo – SMO (Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, 2010).
46
V KNSS je vključen en sindikat javnega sektorja - Sindikat veterinarjev Slovenije, Neodvisnost
– KNSS.
47
V Pergam so vključeni naslednji sindikati javnega sektorja: Sindikat laboratorijske medicine
Slovenije SILMES, Sindikat medicinskih biokemikov Slovenije, Sindikat Kliničnega centra
Ljubljana, Sindikat sevalcev Slovenije, Sindikati v zdravstvu Slovenije, Sindikat delavcev Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, Sindikat
delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sindikat delavcev Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM, Sindikat centrov
za socialno delo - SINCE 07 (Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, 2010).
48
V Konfederacijo '90 so vključeni naslednji sindikati javnega sektorja: Sindikat pilotov
ministrstva za obrambo, Sindikat vojske, obrambe in zaščite, Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije, Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju Slovenije (Konfederacija
sindikatov '90 Slovenije, 2010).
49
V KSJS so vključeni naslednji sindikati javnega sektorja: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat
delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze, Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije, Sindikat javnih uslužbencev
Slovenije (Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, 2010).
45
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V zadnjih nekaj letih so sindikati izgubili približno tretjino članstva. Podatki iz leta 2007
kažejo, da je bilo v sindikate včlanjenih 44 % zaposlenih (delež sindikaliziranega
delovno aktivnega prebivalstva glede na celoten delež aktivnega prebivalstva). Kljub
temu da se je obseg članstva v sindikatih od leta 1994 do leta 2007 zmanjšal za 19,5
%, je delež zaposlenih, ki so včlanjeni v sindikat, relativno visok (po Zidarjevi in
Mesčevi, 2010, str. 40), stopnja sindikaliziranosti je še vedno relativno visoka.
Največja sindikalna centrala – ZSSS združuje 23 sindikatov dejavnosti iz različnih
sektorjev:
- industrijski sindikati: Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat
delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikat gozdarstva Slovenije, Sindikat
kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Sindikat kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije, Sindikat
lesarstva Slovenije, Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije;
- sindikati javnega sektorja: GLOSA – Sindikat kulture Slovenije, Sindikat delavcev v
vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Sindikat državnih organov
Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat poklicnega
gasilstva Slovenije, Sindikat ministrstva za obrambo;
- sindikati storitvenih dejavnosti: Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat
prometa in zvez Slovenije, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije,
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z
nepremičninami Slovenije, Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
- drugi sindikati: Sindikat športnikov Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije,
Svobodni sindikat Slovenije.
KNSS je bil ustanovljen leta 1990, Pergam in Konfederacija '90 pa sta leta 1991 nastali
po ločitvi od ZSSS ter se prvotno usmerili na ožja področja delovanja. Pergam je
zastopal predvsem delavce iz papirne in grafične industrije, danes pa je njegovo
članstvo širše razvejano. Konfederacija '90 se je izoblikovala na zahodu Slovenije.
Alternativa, ki se je pojavila pozneje (leta 1999 je izšla iz KNSS), zastopa predvsem
sektor transportnih delavcev. Leta 1999 je bila ustanovljena Zveza delavskih sindikatov
Slovenije - Solidarnost (s prvotnim imenom zveze sindikatov z imenom Zveza delavcev
– Solidarnost).
Velik delež uslužbencev javnega sektorja je oblikovan zunaj ZSSS, v različnih sindikatih.
Pet izmed njih se je leta 2006 združilo v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja
(KSJS), ki danes šteje okrog 80.000 članov ter so s tem druga največja sindikalna
zveza, katere glavni predstavniki so združeni v Sindikat vzgoje izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, ki šteje okrog 40.000 članov. V konfederacijo so danes združeni še
naslednji sindikati javnega sektorja50:
- Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
50

Konfederacija sindikatov javnega sektorja, 2010.
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-

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
Policijski sindikat Slovenije,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze,
Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije,
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.

Poleg tega v Sloveniji obstaja najmanj 17 avtonomnih sindikatov, med katere štejejo
sindikati, kot je FIDES (sindikat zdravnikov), ki zastopajo specifične interese svojih
članov (po Zidarjevi in Meščevi, 2010, str. 41–42).
Zaradi tekmovalnosti med sindikati ni mogoče pridobiti natančnih podatkov o številu
članov v posameznih zvezah. Podatki, ki so na voljo v strokovni literaturi, so
kombinacija ocen, podanih s strani samih sindikatov, in podatkov, ki so jih posredovali
neodvisni analitiki na podlagi rezultatov raziskav, zato niso zanesljivi. Novejše ocene o
članstvu v zvezah in konfederacijah sindikatov, ki so na voljo v literaturi, izhajajo
predvsem iz let 200551 in 200852 in precej varirajo.
Tabela 6: Članstvo v sindikalnih konfederacijah
Ocenjeno število članov iz
literature za leto 2005

Ocenjeno število članov iz
literature za leto 2008

ZSSS

300.000

192.200

KNSS

35.000–40.000

19.000

Pergam

87.000

19.000

Konfederacija '90

40.000

14.000

KSJS53

81.000

73.725

Solidarnost

Ni podatka

3.100

Alternativa

Ni podatka

3.100

Organizacija

Vir: Kanjuo Mrčela, 2005 in Lužar, 2007
Kljub zgornjemu prikazu ni mogoče enostavno zaključiti, da se članstvo v sindikatih
zmanjšuje, ker gre pri tem za ocene, pridobljene iz različnih virov. Tudi v primerih, ko
podatke zagotavljajo sindikati sami, prihaja do nezanesljivih in neprimerljivih podatkov
zaradi morebitnih različnih kriterijev, po katerih posamezni sindikati štejejo svoje
članstvo (npr. člani, ki ne plačujejo članarine, neažurne evidence ipd.). Sindikati lahko
zaradi različnih razlogov tudi namerno precenijo ali podcenijo svoje članstvo.

51
52
53

Kanjuo Mrčela, 2005 str. 9 in Lužar, 2007, str. 8.
Carley, 2009.
Podatek o članstvu KSJS je iz leta 2006, ko je bila konfederacija ustanovljena.
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Po spremembi socialno-ekonomskega sistema se je stopnja sindikaliziranosti zmanjšala,
saj je upadla iz praktično 100 % pred letom 1990 na 63 % v letu 1994, na okrog 42 %
v letu 1998 in ostala na isti ravni (41,3 %) v letu 2000. Zadnji podatki (Slovensko javno
mnenje 2003/4) kažejo na stopnjo sindikaliziranosti okrog 44,3 % (po Kanjuo Mrčeli,
2005, str. 10).
Avtorici raziskave Primerjalna analiza o kakovosti socialnega dialoga v Sloveniji, Nemčiji
in na Švedskem (Zidar in Mesec, 2010) ocenjujeta, da imajo v Sloveniji vsi sindikati
skupaj približno 550.000 članov.
Organizacijske, personalne in finančne sposobnosti sindikatov
Relevantnih podatkov oziroma raziskav na področju organizacijskih, finančnih in
personalnih sposobnosti sindikatov je malo, pa tudi te so starejšega datuma
(najnovejši podatki so iz leta 2005), vsi razpoložljivi podatki pa se nanašajo na štiri
sindikalne konfederacije oziroma zveze: ZSSS, KNSS, Pergam in Konfederacija '90, ki
vključujejo sindikate na sektorski ravni (ravni dejavnosti in poklicev).
Organizacijske sposobnosti
Po podatkih ZSSS, Pergam in KNSS imajo sektorski sindikati zmeren primanjkljaj
kadrovskih virov, potrebnih za kolektivna pogajanja. Le KNSS ima dovolj
usposobljenega kadra54. Le KNSS meni, da imajo njihovi sektorski sindikati dovolj
organizacijskih sposobnosti, da zaključijo sektorske kolektivne sporazume (industrijski
in kmetijski sektor). Druge sindikalne konfederacije poročajo o zmernih splošnih
organizacijskih zmožnostih njihovih sektorskih članov. Sindikati javnega sektorja so
razdrobljeni in jih je težje organizirati, zato so njihove organizacijske zmožnosti
zmerne. Razlogi za zmernost organizacijskih zmožnosti sektorskih sindikatov so
naslednji:
- pomanjkanje finančnih virov in osebja,
- slabi organizacijski pogoji,
- znanje je centralizirano v sindikalnih konfederacijah oziroma zvezah, zato so
sektorski člani preveč odvisni od konfederacij,
- visoka raven nezaposlenosti,
- zmanjševanje socialnih pravic,
- konfederacije težko motivirajo člane za podporo pri pogajanjih za boljše delovne in
življenjske pogoje (Lužar, 2007, str. 12).

54

KNSS je organizirana po regijah in strokovnjaki za kolektivna pogajanja so odvetniki, ki delajo
po pogodbi (Lužar, 2007, str. 12).
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Tabela 7: Osebje v sindikalnih konfederacijah
Št.
zaposlenih

% žensk

% zaposlenih z
univerzitetno
izobrazbo in
več

Govorjeni jeziki

ZSSS

50

64

20

angleški, nemški,
francoski, italijanski

KNSS

9

44,4

33,3

angleški, nemški

Pergam

6

66,6

83,3

angleški, nemški

Konfederacija
'90

3

33,3

66,6

angleški, italijanski

Sindikalna
organizacija

Uporaba
računalnika/
interenta

skoraj vsi /
da
vsi zaposleni
/ da
skoraj vsi /
da
ni podatka

Vir: Kanjuo Mrčela, 2005, str. 15
Usposobljenost osebja
Le KNSS ocenjuje, da ima dovolj usposobljene zaposlene za uspešno kolektivno
dogovarjanje, sindikati, združeni v Pergam, ZSSS, Konfederacijo '90, pa imajo zmeren
primanjkljaj usposobljenih. Konfederacija Pergam je zaposlila tri nove strokovnjake za
kolektivna pogajanja, predvsem za javni sektor, vendar je njihova aktivnost omejena.
Najmočnejši sektorski sindikat pri ZSSS je sindikat kovinskih delavcev SKEI, kjer so
njihovi člani razvili svoje pogajalske metode in so finančno močni. Drugi sektorski člani
sindikalnih konfederacij nimajo svojih strokovnjakov, zato jim konfederacije nudijo
pomoč v pogajanjih (Lužar, 2007, str. 13).
Finančne sposobnosti
Glavni del finančnih virov sindikalnih organizacij predstavlja članarina. Predvsem ZZZS
prejema tudi zunanje vire s pomočjo javnih razpisov na evropski ravni ter partnerjev ali
skladov evropskih držav (po Kanjuo Mrčela, 2005, str. 13).
Tabela 8: Finančni viri sindikalnih konfederacij v letu 2004
Sindikalna organizacija

Proračun v letu
2004

Skupni zunanji viri v
letu 2004 (v % glede
na proračun)

ZSSS

3.400.000 €

1,06 %

KNSS

441.666 €

jih ni bilo

Pergam

ni podatka

jih ni bilo

Konfederacija '90

ni podatka

1.250 €

Vir: Kanjuo Mrčela, 2005, str. 14–15
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Sektorski sindikati pri ZSSS in KNSS imajo dovolj finančnih virov, potrebnih za
kolektivna pogajanja. Najmočnejši je industrijski sektor (veliko število članov), sredstev
pa primanjkuje sindikatom storitvenega in javnega sektorja. Prvi delujejo le na
nacionalni ravni, drugi pa imajo malo članov in niso močni. Z novoustanovljeno KSJS
naj bi se finančna sposobnost sindikatov javnega sektorja izboljšala. Pergam ima za
potrebe kolektivnih pogajanj dovolj finančnih virov, vendar ne dovolj za pravno in
strokovno vrednotenje (po Lužarjevi, 2007, str. 14–15).

5.1.3 Združenja delodajalcev
Združenja delodajalcev so organizacije, ki predstavljajo in promovirajo kolektivne
interese delodajalcev v določenem okolju in določenih institucionalnih ter
organizacijskih okoliščinah. Zanje je značilno, da svojemu članstvu poleg predstavniške
funkcije v telesih socialnega partnerstva nudijo tudi strokovno podporo.
Najpomembnejša funkcija pa je sklepanje tripartitnih socialnih sporazumov in
bipartitnih kolektivnih pogodb.
Kar zadeva delodajalske organizacije, spada Slovenija v skupino držav, ki so pred letom
1991 kljub socialno-ekonomskim spremembam ohranile poseben sistem, v katerem so
morali biti vsi obrtniki in gospodarske družbe organizirani v zbornici, ki je bila po svoji
naravi blizu delodajalskim organizacijam, to je v Gospodarski zbornici Slovenije. Le-ta
formalno ni ustrezala zahtevam po prostovoljnem združevanju. Po socialno-ekonomskih
spremembah je bilo pooblastilo zbornice ne glede na njeno formalno neustreznost
razširjeno. Gospodarski zbornici Slovenije je bil ob sprejemu Slovenije v MOD priznan
začasni status delodajalske organizacije, da je lahko izvajala vlogo zastopanja interesov
delodajalske strani ter nastopala v pogajanjih z Vlado RS in sindikati. Po preteku tega
prehodnega obdobja je bilo leta 1994 ustanovljeno prostovoljno Združenje delodajalcev
Slovenije (Vlada Republike Slovenije, 2005).
Na strani delodajalcev delujejo na nacionalni ravni naslednja reprezentativna
delodajalska združenja, ki pokrivajo različne sektorje:
- Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: GZS),
- Združenje delodajalcev Slovenije (v nadaljevanju: ZDS),
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (do leta 2007 Obrtna zbornica Slovenije, v
nadaljevanju: OZS),
- Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (do leta 2008: Združenje
delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, v nadaljevanju: ZDODS),
- Trgovinska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: TZS).
Gospodarska zbornica Slovenije je že tradicionalno najvplivnejša delodajalska
organizacija v Sloveniji, ki že od začetka devetdesetih let deluje kot ključni oblikovalec
delodajalskih interesov v sistemu kolektivnih pogajanj. Združuje gospodarske subjekte
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na področju gospodarskih dejavnosti (razen obrtnih) in ima tako 24 združenj
dejavnosti. Leta 2006 je bilo z Zakonom o gospodarskih zbornicah ukinjeno obvezno
članstvo v zbornici, kljub temu pa je največja prostovoljna asociacija podjetij in ima
16.228 članov55. Predvsem v prvih letih socialno-ekonomskega prehoda je GZS kot
edina predstavnica delodajalskih interesov odigrala precejšnjo vlogo pri zastopanju
delodajalskih interesov znotraj sistema kolektivnih pogajanj.
Leta 1994 je bilo po vzoru evropskega modela delodajalskih združenj ustanovljeno
Združenje delodajalcev Slovenije. Prav na priporočilo MOD in Mednarodnega
združenja delodajalcev (IOE) se je GZS odločila, da je najboljša rešitev ustanovitev
ločene organizacije delodajalcev, pri ustanovitvi katere je tudi aktivno sodelovala.
Vendar je GZS v primerjavi z ZDS strokovna organizacija z dolgo tradicijo in razvejano
dejavnostjo, ki ima zaradi svojega dolgoletnega obveznega članstva zagotovljene
materialne možnosti za vzpostavitev strokovnih služb, informacijskih povezav ipd, česar
pa si ZDS, ki je sicer utemeljen na prostovoljnem članstvu, zaradi manj številnega
članstva in posledično manjših finančnih virov ne more privoščiti. ZDS ima preko 1.400
članov in 11 sekcij dejavnosti56.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se je leta 1991 (kot Obrtna zbornica
Slovenije) ločila od GZS in zastopa interes samostojnih podjetnikov ter malih podjetij. V
OZS je članstvo obvezno, to pomeni, da formalno ne izpolnjuje pogoja svobodnega
združevanja, ki je ena od zahtev MOD in Zakona o kolektivnih pogodbah za priznanje
posamezne organizacije kot socialnega partnerja, ki ima pravico do sklepanja
kolektivnih pogodb. OZS združuje 47.671 članov57 (obrtnikov ter drugih mikro in malih
podjetnikov).
Zgledu GZS je sledila tudi OZS, ki je leta 1994 ustanovila združenje malih delodajalcev,
imenovano OGISTTA, ki se je leta 1997 preimenovalo v Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije, od leta 2008 pa se imenuje Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije. Združenje, ki deluje v okviru OZS, povezuje predvsem mala
in srednje velika podjetja in temelji na prostovoljnem članstvu. Združuje 2.700 članov –
gospodarskih družb in podjetnikov posameznikov in ima 2158 asociacij.
Trgovinska zbornica je bila ustanovljena na podlagi Zakona o gospodarskih
zbornicah. Z delovanjem je pričela 1. 1. 2007, status reprezentativne gospodarske
zbornice ima od 23. 7. 2008. Združuje poslovne subjekte, ki se ukvarjajo s trgovino ter
z drugimi, s trgovino povezanimi dejavnostmi. Ima 6.500 prostovoljnih članov59 in je
član Ekonomsko-socialnega sveta (po Vladi Republike Slovenije, 2005).
55
56
57
58
59

Predstavitev
Predstavitev
Predstavitev
Predstavitev
Predstavitev

GZS na srečanju socialnih partnerjev in Ministrstva za javno upravo, 2008.
ZDS na srečanju socialnih partnerjev in Ministrstva za javno upravo, 2008.
OZS na srečanju socialnih partnerjev in Ministrstva za javno upravo, 2008.
ZDOPS na srečanju socialnih partnerjev in Ministrstva za javno upravo, 2008.
TZS na srečanju socialnih partnerjev in Ministrstva za javno upravo, 2008.
106

Od uvedbe prostovoljnega članstva v letu 2006 (Zakon o gospodarskih zbornicah) sta
se v našem prostoru izoblikovali dve obliki organiziranja delodajalcev; organizacije, ki
so specializirane za zastopanje interesov, povezanih s trgom dela in industrijskimi
odnosi, ter organizacije, kot so gospodarske zbornice, ki kombinirajo zastopanje
interesov, povezanih s trgom dela, in interese, povezane s trgom proizvodnje. TZS je
bila ustanovljena leta 2006, podjetja, ki so člani TZS, pa ustvarijo več kot 20 %
celotnega prometa Slovenije in več kot 60 % prometa znotraj sektorja.
Kar nekaj polemike sproža OZS, saj je članstvo za obrtnike obvezujoče, kar pomeni, da
je zastopanje interesov delodajalcev s tega vidika sporno (Zidar in Mesec, 2010, str.
50).

5.1.4 Ravni, oblike in načini socialnega dialoga
V Sloveniji se je socialni dialog vzpostavil v letu 1989 z Zakonom o temeljnih pravicah
iz delovnega razmerja, ki je določil kolektivna pogajanja kot metodo za določitev
skupnih pravic in obveznosti med delodajalci in delojemalci. (Lužar, 2007, str. 4).
Sindikati in delodajalska združenja imajo v Sloveniji dolgo tradicijo. Slovenski sindikati
so se kot del avstrijskega sindikalnega gibanja pojavili konec 19. stoletja, najprej kot
izobraževalne organizacije in organizacije za samopomoč, nato pa kot delavske
organizacije, ki so se borile za boljše plače in delovne pogoje (Skledar v: Lužar, 2007,
str. 2). Obstoječe gospodarske in obrtne zbornice nadaljujejo tradicijo Trgovinske in
obrtne zbornice za Kranjsko, ki je bila ustanovljena 1851 (Lužar, 2007, str. 2).
Tako analitiki kot tudi akterji socialnega dialoga se strinjajo, da je bil slovenski socialni
dialog v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zgodba o uspehu in dobra osnova za
uspešno tranzicijo v tržno ekonomijo (Kanjuo Mrčela v: Lužar, 2007, str. 2). V zadnjem
času se zakonska podlaga sistema industrijskih odnosov v Sloveniji spreminja, saj je
bilo v letu 2006 sprejetih nekaj zelo pomembnih zakonov, ki že vplivajo na gradnjo
slovenskega socialnega dialoga. V bližnji prihodnosti socialni partnerji pričakujejo, da
naj bi bil vpliv nove zakonodaje na gradnjo njihovega dialoga še večji.
Najpomembnejši novo sprejet zakon je zagotovo Zakon o kolektivnih pogodbah, ki je v
veljavi od maja 2006 dalje in je bil v pripravi skoraj desetletje. Zakon o kolektivnih
pogodbah uvaja kar nekaj novosti, med drugim svobodno in prostovoljno sklepanje
kolektivnih pogodb s strani delodajalskih organizacij in sindikatov s prostovoljnim
članstvom. Kot novost zakon opredeljuje tudi izjemo od splošnega načela, da lahko
kolektivna pogodba na nižji ravni določa le ugodnejše pravice za delavce kot kolektivna
pogodba na širši ravni. Urejena je možnost, da v primeru reševanja kriznih situacij
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kolektivna pogodba na nižji ravni določa pravice in delovne pogoje, ki so za delavce
manj ugodni oziroma drugačni.
Konec maja 2006 je bil sprejet tudi Zakon o gospodarskih zbornicah, ki je ukinil
obvezno članstvo, zato vlada v prihodnje pričakuje večjo učinkovitost zbornic, boljše
sodelovanje s podjetji in manjšo obremenitev gospodarstva. Ker je bila konec
septembra 2005 odpovedana Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti,
so socialni partnerji izrazili pričakovanje, da bodo kolektivne pogodbe na sektorski ravni
in ravni podjetij v prihodnje dobile večjo veljavo (po Lužarjevi, 2007, str. 2–3).
Vsi socialni partnerji sodelujejo v kolektivnem pogajanju na nacionalni in sektorski
ravni, medtem ko so na ravni podjetij aktivne le sindikalne konfederacije in njihovi
sektorski člani. Predstavniki delodajalskih organizacij so kot oviro omenili pomanjkanje
usposobljenega osebja za pogajanje na ravni podjetij (Lužar, 2007, str. 11).
Socialni partnerji na nacionalni ravni sodelujejo v Ekonomsko-socialnem svetu (v
nadaljevanju: ESS). ESS je bil ustanovljen aprilu 1994 s tripartitno pogodbo o plačni
politiki v zasebnem sektorju kot centralno telo za tripartitno sodelovanje v Sloveniji
(Kanjuo Mrčela, 2005, str. 5). Področje delovanja ESS je s Pravili delovanja
Ekonomsko-socialnega sveta določeno tako, da obsega vsa ključna vprašanja
gospodarskih in socialnih razmerij. Pravila tako določajo kot temeljna področja:
- socialni sporazum,
- socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja, kot so pokojnine, invalidnine,
socialne pomoči, nadomestila in drugo,
- problematiko zaposlovanja in delovnih razmerij,
- sistem kolektivnega dogovarjanja,
- cene in davke,
- ekonomski sistem in ekonomsko politiko,
- pravno varnost,
- sodelovanje z MOD in Svetom Evrope ter sorodnimi institucijami v EU in v državah
članicah EU,
- soupravljanje delavcev,
- sindikalne pravice in svoboščine,
- druge zadeve, ki se nanašajo na področje ekonomsko-socialnih zadev (po
Vodovniku, 2005, str. 188).
ESS ni organ, ki bi bil vključen v formalno strukturo ustavnih institucij države, saj
deluje na podlagi sporazuma med socialnimi partnerji. Sestavljajo ga predstavniki
vlade, delodajalcev in delojemalcev, in sicer po načelu enakopravne zastopanosti60.

60

Tripartitna sestava organa je standard, po katerem deluje med drugim tudi Mednarodna
organizacija dela.
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Vsak partner lahko v EES imenuje največ osem članov, katerih mandatno obdobje je tri
leta.
Trenutna sestava ESS je naslednja:
Delodajalci (7 članov):
- predsednik in generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije,
- generalni direktor ter še en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
- predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije,
- predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije.
Delojemalci (8 članov):
- predsednik in sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predsednik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, ki je hkrati predsednik ESS,
- predsednik KNSS – Neodvisnost,
- generalni sekretar SZS Alternativa,
- predsednik ZD Solidarnost,
- predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.
Vlada Republike Slovenije (8 članov):
- minister za delo, družino in socialne zadeve,
- ministrica za gospodarstvo,
- minister za finance,
- minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve,
- ministrica za javno upravo,
- generalna sekretarka Vlade RS,
- državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS,
- direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.
EES deluje kot posvetovalni forum o vprašanjih ekonomske in socialne politike in
sodeluje pri oblikovanju, vpeljevanju in spreminjanju socialnega sporazuma. V okviru
tega pripravlja pobude, predloge, priporočila in poročila za Vlado RS, Državni zbor RS
in Državni svet RS, strokovno in širšo javnost. Odločitve ESS zavezujejo organe in
delovna telesa vseh treh socialnih partnerjev. Njegove odločitve morajo biti sprejete
konsenzualno.
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Slika 1: Sestava ESS
2 člana ZSSS
1 član PERGAM
1 član K '90
1 član KNSS
1 član SZS Alternativa
1 član ZD Solidarnost
1 član KSJS

8 članov

Ekonomsko-socia lni
sve t

7 članov

de loda ja lske
orga niza cije

8 članov

sindika ti

2 člana ZDS
2 člana GZS
1 član OPZS
1 član ZDOPS
1 član TZS

vla da

minister za delo, družino in socialne zadeve,
minister za gospodarstvo
minister za finance,
minister brez resorja, odgovoren za razvoj in EZ
ministrica za javno upravo
generalni sekretar GS Vlade RS
državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS
direktor UMAR

Vir: prirejeno po Kanjuo Mrčeli, 2006
V dosedanjem delovanju ESS je bilo največ pozornosti posvečeno sistemu in politiki
plač, v povezavi s fiskalno, davčno, gospodarsko in socialno politiko države. ESS je
bistveno prispeval k uspešni implementaciji osnovnih ekonomskih in socialnih reform v
procesu tranzicije, pomembno vlogo je odigral v procesu vključevanja v EU in
integracije v mednarodni ekonomski prostor. Nenazadnje je ESS pripomogel tudi h
krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru, ki sta ključna za socialno-ekonomski
razvoj države.
Socialni sporazum je tristranski vir avtonomnega prava, v katerem so opredeljeni
skupni strateški cilji pri usmerjanju razvoja ekonomskih in socialnih razmerij za
določeno časovno obdobje. S socialnim sporazumom, ki je bil s strani predstavnikov
delodajalcev, delojemalcev in vlade podpisan dne 2. 10. 2007 in je veljal do 31. 12.
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2009, so se podpisniki zavezali, da si bodo »s skupnimi in posameznimi dejavnostmi
prizadevali za ekonomsko, socialno in okoljsko uravnotežen razvoj z naslednjimi cilji:
1. hitrejši gospodarski razvoj in dinamična gospodarska rast, ki bo omogočila
odpiranje delovnih mest in hitrejši napredek manj razvitih okolij, ter stabilne
gospodarske razmere, temelječe na censki stabilnosti, uravnoteženih
dohodkovnih razmerjih, zniževanju javnofinančnega primanjkljaja in javne
porabe ter dolgoročno vzdržnih javnih financah;
2. izboljšanje blaginje in kakovosti življenja prebivalcev ter izboljšanje
materialnega položaja zaposlenih, ki bo temeljilo na spodbudni, družbeno
pravični in ekonomsko utemeljeni dohodkovni politiki;
3. povečana konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki zahteva spodbudnejše
in podjetništvu prijaznejše poslovno okolje, naložbe v raziskave in razvoj,
izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo ter ustreznejše vrednotenje
znanja, podjetništva in inovativnosti;
4. uravnotežen socialni razvoj, izboljšanje socialne varnosti in zmanjšanje
socialnega tveganja za najranljivejše skupine.«
Vodovnik (2005, str. 188) meni, da v zvezi z delovanjem ESS zaradi neurejenosti
formalnopravnih vprašanj obstaja več problemov:
- neustrezna sestava, ker za članstvo ni določenih ustreznih kriterijev;
- njegovo delovanje ni urejeno z zakonom, kar zmanjšuje pomen dogovorov, saj v
primeru njihovega neupoštevanja niso predvidene nikakršne sankcije ali drugi kvazi
sankcijski postopki,
- v primeru zakonske ureditve te tematike bi bilo mogoče v okviru delovanja organa
urediti tudi nacionalni sistem zunajsodnega preprečevanja in razreševanja
individualnih in kolektivnih delovnih sporov, kar bi lahko pomembno prispevalo k
zagotavljanju dobrih odnosov med nosilci dela in kapitala.
Poleg ESS so v Sloveniji tudi druge institucije, katerih upravljalska telesa vključujejo
tripartitno ali »multipartitno« sestavo oziroma vključujejo delodajalske in sindikalne
predstavnike. Najpomembnejša so tista na področju shem socialnega zavarovanja, kot
so Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno
zavarovanje ter Svet Radiotelevizije Slovenije. Primer telesa z multipartitno sestavo je
Državni svet, ki je po Ustavi RS predstavniško telo socialnih, ekonomskih, poklicnih in
lokalnih interesov in ima 40 članov, od katerih imajo po štiri predstavnike delodajalci in
delojemalci. Največja moč Državnega sveta je, da z odložilnim veto na zakon, ki ga je
sprejel Državni zbor, od slednjega zahteva ponoven premislek o primernosti zakona
pred njegovo razglasitvijo (po Kanjuo Mrčeli, 2005, str. 7).
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Tabela 9:

Vključenost glavnih akterjev socialnega dialoga na različnih
nivojih kolektivnega pogajanja

Organizacija/ nivo
pogajanja

Nacionalni

Sektorski

Regionalni*

Podjetniški

Delodajalci
GZS
ZDS
OZS

DA
DA
DA

DA
DA
DA

NE
NE
NE

Sindikati
ZSSS
KNSS
Pergam
Konfederacija ’90

DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA

Vir: Kanjuo Mrčela, 2005
* Oblike kolektivnih pogajanj na regionalni ravni v Sloveniji ne poznamo (po Kanjuo
Mrčeli, 2005, str. 12)
Tabela 10: Število sektorskih delodajalskih organizacij
Združenja/sekcije delodajalskih
organizacij/ različni sektorji

GZS

ZDS

OZS

Industrijski sektor

12

6

/

Privatni sektor (storitveni)

10

4

29

/

/

/

1

/

/

/

Javni sektor
Kmetijski sektor
Drugi (trgovina, turistična
dejavnost)

3

Vir: Lužar, 2007
Največ združenj in sekcij (43) predstavlja podjetja, ki prihajajo iz privatnega
storitvenega sektorja. Drugi največji sektor je industrijski sektor, ki ga pokriva 18
združenj in sekcij, temu pa sledi trgovina in turistična dejavnost ter kmetijski sektor (po
Lužarjevi, 2007, str. 7).
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Tabela 11: Število sektorskih sindikatov iz različnih sektorjev
Sindikalne centrale /
različni sektorji

ZSSS

Pergam

KS-90

KNSS

Št. vseh
sekt.
sindikatov

Industrijski sektor

8

8

16

3

35

Privatni sektor
(storitve)

6

/

/

1

7

Javni sektor

5

3

4

5

17

Kmetijski sektor

/

/

/

1

1

Drugi sektorji

3

/

/

/

3

Vir: Lužar, 2007
Po podatkih predstavnikov sindikalnih konfederacij lahko vidimo, da je med sektorji
najbolj zastopan industrijski sektor, ki ga pokriva 35 sektorskih sindikatov. Sledi javni
sektor, privatni sektor (storitve) in drugi sektorji (šport, upokojenci, šolstvo in
zdravstvo) (po Lužarjevi, 2007, str. 8).
Socialni dialog je na nacionalni ravni še vedno zelo močan, vendar zaradi sprememb v
zakonodaji tudi sektorski socialni dialog pridobiva na pomenu, saj je, po besedah
socialnih partnerjev, vsako leto sklenjenih več sektorskih kolektivnih pogodb (Lužar,
2007, str. 5).

5.1.5 Pravna ureditev glede kolektivnih delovnih sporov
Kot že navedeno, pozna teorija individualne in kolektivne delovne spore, slednji so
lahko pravni ali interesni. V skladu z namenom in cilji tega magistrskega dela se bom v
nadaljevanju posvetil zgolj tematiki kolektivnih delovnih sporov.
Slovensko pozitivno pravo (Zakon o kolektivnih pogodbah) opredeljuje pojma pravnega
in interesnega spora takole:
- kolektivni delovni spor, ki je posledica različnih interesov strank (interesni spor),
nastane, kadar se stranki ne sporazumeta o posameznih vprašanjih glede sklenitve,
dopolnitve ali spremembe kolektivne pogodbe (19. člen);
- kolektivni delovni spor o pravicah (pravni spor, op. avt.) nastane, kadar se stranki
ne strinjata z načinom izvajanja določb veljavne kolektivne pogodbe ali ena od
strank ugotavlja njeno kršitev (20. člen).
Kolektivni delovni spori se rešujejo na miren način s pogajanji, posredovanjem in
arbitražo ter v skladu z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih pred pristojnim
delovnim sodiščem (ZKolP, 18. člen). Zakonska ureditev tako predvideva zunajsodno in
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sodno varstvo pravic strank delovnih razmerij, določa pa tudi subsidiarno uporabo
določb o reševanju kolektivnih sporov, če postopek reševanja sporov ni določen v
kolektivni pogodbi. Zakon pozna naslednje oblike reševanja sporov:
- posredovanje predloga za pogajanje61 (pravni spori),
- posredovanje strokovnjaka, ki ga imenuje minister, pristojen za delo (interesni ali
pravni spori),
- arbitraža (interesni ali pravni spori),
- sodno reševanje spora pred delovnim sodiščem (sodišče odloča po Zakonu o
delovnih in socialnih sodiščih, subsidiarno po Zakonu o pravdnem postopku).
Zakon o kolektivnih pogodbah predvideva sodno varstvo za obe vrsti kolektivnih
delovnih sporov, torej tudi za interesne spore, kar je po Vodovniku (2007a, str. 28)
neprimerno. Teh sporov ne morejo reševati sodišča, ker to ni njihov namen, njihova
pristojnost, predvsem pa ni pravne podlage, ki bi bila osnova za odločitev. Razumljivo
je, da je reševanje teh sporov treba prepustiti strankam samim, da spor rešijo same ali
s tako imenovanim posredovanjem tretje stranke. Najbolj pomembna podlaga za to
stališče je v določbi 22. člena Ustave RS. Ta člen zagotavlja enako pravno varstvo v
primerih, ko organi odločajo o pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. Ekonomski
interes torej ne more biti predmet spora pred delovnim sodiščem. Tako v ustavi kot v
primerjalnem delovnem pravu (pa tudi sodni praksi delovnih sodišč v drugih državah) v
načelu zoper interesni (ekonomski) spor sodno varstvo ni dopustno (po Novaku, 2004,
str. 82).
Mirno (alternativno, nadomestno) reševanje kolektivnih delovnih sporov
S pojmom »nadomestno reševanje sporov« bi lahko opredelili tisti postopek, ki se od
svojega večinoma neformalnega začetka do rešitve spora (dogovor, pomiritev,
poravnava, umik predloga in podobno) izvede pred nesodnimi organi in katerega
temeljni namen je tako končanje spora, s katerim se strinjata in se o njem dogovorita
obe stranki.
Za postopek v kolektivnih delovnih sporih je značilno predvsem to, da je razdeljen na
dva (pretežno samostojna) dela: na postopek mirnega oziroma nadomestnega
reševanja sporov (tudi predhodni ali predsodni postopek) in na sodni postopek (Novak,
2004, str. 394).
Postopek mirnega reševanja sporov ima večji dejanski in pravni pomen. Predvsem v
primerjalnem pravu, deloma pa tudi pri nas, obstaja za to več pomembnih razlogov:
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Po zakonu se postopek začne s pisnim predlogom za »pogajanja«, česar seveda ne gre jemati
dobesedno. Narava tega akta je obdolžitev stranke, da ravna protipravno, z opozorilom, da je
treba omenjeno protipravnost ter njene posledice odpraviti (Vodovnik, 2006, str. 326).
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-

-

-

zaradi sprejetega stališča, da morajo sprte stranke kolektivnih delovnih sporov o
interesu reševati same, brez posredovanja sodišča, je odpadla možnost sodnega
reševanja te vrste sporov;
kolektivni delovni spori so pomembni zato, ker imajo splošni značaj, ker se
»raztezajo« na predstavniške organizacije delavcev in delodajalcev, kar pomeni, da
odločitve v zvezi z njimi učinkujejo tudi na posamezne člane teh organizacij;
primeri iz prakse, predvsem v pravno urejenih državah, kažejo, da je večina
kolektivnih delovnih sporov rešenih po mirni poti, kar daje vsebinsko, pa tudi
številčno prednost tega načina reševanja sporov pred reševanjem sporov pred
delovnimi sodišči (po Novaku, 2004, str. 395).

V našem pravu v postopku mirne rešitve spora tretja stranka posreduje v sporu z
namenom, da bi bil rešen predvsem s pomiritvijo (poravnavo). Pojem »posredovanje«
opredeljuje vsa procesna dejanja tretje stranke, od predlogov sprtima stranema do
sodbe sodišča. V predhodnem postopku je mogoče kolektivne delovne spore reševati
na tri bistvene načine:
- stranke lahko rešijo spor same,
- spor je lahko rešen z različnimi oblikami posredovanja tretje stranke (posredniki,
miritelji, arbitri),
- spor je lahko (tudi na miren način62) rešen pred delovnim sodiščem (po Novaku,
2004, str. 396).
Postopke mirnega reševanja sporov urejajo:
a) Zakon o stavki
Zakon v 4. členu določa, da morajo stavkovni odbor in predstavniki organov, ki jim je
napovedana stavka, od dneva napovedi stavke in med njo poskušati sporazumno rešiti
nastali spor. Na poziv stranki v sporu se lahko v pogajanja za sporazumno rešitev
nastalega spora vključijo predstavniki sindikata, če sindikat ni organizator stavke,
gospodarske zbornice oziroma strokovnega združenja, če jim stavka ni bila napovedana
ter predstavniki družbenopolitične skupnosti.
b) Zakon o kolektivnih pogodbah
Postopek za mirno reševanje pravnega kolektivnega delovnega spora se začne s pisnim
predlogom za pogajanje, ki ga stranka, ki meni, da se kolektivna pogodba krši oziroma
nepravilno izvaja, pošlje drugi stranki skupaj z obrazložitvijo.
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V letu 2009 je bil sprejet Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ki ureja reševanje
sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov.
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Če spora ni mogoče rešiti s pogajanji, lahko vsaka stranka s pisnim soglasjem druge
stranke predlaga, da v sporu (interesnem ali pravnem) posreduje strokovnjak, ki ga
imenuje minister, pristojen za delo. Stranka predlaga ministru, pristojnemu za delo,
posredovanje s pisnim predlogom, ki mora vsebovati tudi opis spornih vprašanj in
pisno soglasje druge stranke za rešitev spora s posredovanjem. Predlog lahko vsebuje
tudi ime strokovnjaka.
Če ni doseženo soglasje obeh strank za reševanje pravnega ali interesnega spora s
posredovanjem ali če tudi po posredovanju ni rešen, se lahko stranki sporazumeta o
reševanju spora o pravicah ali interesnega spora z arbitražo. V takem primeru stranki
določita posamezna sporna vprašanja in rok za njihovo rešitev ter se dogovorita, da bo
veljala odločitev arbitraže. Arbitražna odločba se objavi na enak način kot kolektivna
pogodba (arbitražna odločba v interesnem sporu postane tudi del kolektivne pogodbe).
Arbitražna odločba v pravnem sporu velja za vse, za katere velja kolektivna pogodba.
Če je bil pravni spor o pravicah rešen s pogajanji, posredovanjem ali arbitražo, se
hkrati z rešitvijo spora določi tudi rok, v katerem mora stranka izpolniti odločitev.
Če se stranki strinjata z reševanjem spora o pravicah s posredovanjem ali arbitražo, se
morata med trajanjem postopka odpovedati vsaki obliki pritiska za izpolnitev svojih
zahtev, zaradi katerih je nastal spor, razen če se ne sporazumeta drugače (19. in 20.
člen).
Zakon ureja tudi področje sestave liste strokovnjakov za posredovanje, sestavo
arbitraže, imenovanje arbitrov ter postopek pred arbitražo.
c) Zakon o arbitraži
Je enoten zakon, ki ureja vsakršno vrsto arbitraže s sedežem na ozemlju Republike
Slovenije. Njegova pravila je mogoče uporabiti ne glede na vsebino in stranke spora –
torej tudi za spore v negospodarskih razmerjih in za notranje spore med domačimi
strankami brez mednarodnega elementa. S pojmom arbitraže je mišljena vsaka oblika
arbitražnega postopka ne glede na to, ali poteka pred stalnim ali začasnim telesom.
Vodilno, prvo načelo zakona je načelo avtonomije strank pri oblikovanju arbitražnega
postopka. Razen kadar zakon izrecno določa drugače, se lahko stranke sporazumejo o
pravilih postopka. Če stranke tega pooblastila ne izkoristijo, ga s tem prenesejo na
arbitre; v tem primeru vodi postopek arbitražni senat, kot se mu zdi primerno.
Nadaljnje temeljno načelo je načelo enakopravnosti strank. To načelo se med drugim
kaže v pravici vsake stranke, da predstavi svoja stališča in se izreče o vseh pomembnih
vprašanjih (pravica do izjave). Med pomembnejšimi načeli zakona je tudi načelo hitrosti
postopka. Postopek pred arbitražo je praviloma hitrejši od postopka pred državnim
sodiščem.
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Zakon med drugim ureja postopek sestave arbitražnega senata (eden ali več arbitrov),
njegovo pristojnost, potek arbitražnega postopka, izdajo odločbe in konec postopka,
izpodbijanje arbitražne odločbe ter priznanje in izvršitev arbitražnih odločb. Če je
predmet arbitraže delovni spor, zakon podeljuje prisotnost odločanja v vprašanjih,
povezanih z arbitražo, delovnim in ne splošnim okrožnim sodiščem (po predlogu
Zakona o arbitraži, 2008).
d) Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
Zakon določa, da o sporih med svetom delavcev in delodajalcem odloča arbitraža, ki je
sestavljena iz enakega števila članov, imenovanih s strani sveta delavcev in
delodajalca, ter enega nevtralnega predsedujočega, z imenovanjem katerega se
strinjata obe strani. Z dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem se lahko v
družbi ustanovi stalna arbitraža.
Če je v družbi ustanovljena stalna arbitraža, svet delavcev in delodajalec imenujeta
listo arbitrov, ki sodelujejo v posameznih arbitražah. Vsakokrat, ko se sproži arbitražni
postopek, imenujeta svet delavcev in delodajalec svoje arbitre s te liste. Dogovor med
svetom delavcev in delodajalcem mora določati tudi število članov arbitraže, začetek
arbitražnega postopka in postopek pred arbitražo.
Minister, pristojen za delo, določi listo arbitrov na predlog reprezentativnih sindikatov in
združenj delodajalcev, iz katere se imenujejo arbitri tedaj, ko v družbi ni ustanovljena
stalna arbitraža.
S predlogom o začetku arbitražnega postopka mora tisti, ki je sprožil postopek,
imenovati tudi svojega arbitra. Če druga stran v 15 dneh po začetku postopka ne
imenuje svojega arbitra, lahko predlagatelj zahteva, da arbitra postavi pristojno
sodišče. Arbitri, ki so jih imenovale stranke, skupaj imenujejo predsednika arbitraže z
liste arbitrov, s katere so bili sami imenovani. Če se o predsedniku ne morejo
sporazumeti, lahko vsaka stranka predlaga pristojnemu sodišču, da imenuje
predsednika arbitraže.
Pristojno sodišče imenuje arbitre oziroma predsednika arbitraže v primeru stalne
arbitraže z liste, določene v družbi, sicer pa z liste arbitrov, ki jo je določil minister,
pristojen za delo.
Po opravljeni ustni obravnavi in izvedbi dokazov arbitraža odloča z večino glasov.
Predsednik arbitraže vodi obravnavo, posvetovanje in glasovanje. Njegova dolžnost je
skrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popolno proučijo. Predsednik arbitraže
glasuje zadnji. O obravnavi in glasovanju se vodi zapisnik. Zapisnik o glasovanju se
zapečati in priloži zapisniku o ustni obravnavi. O odločitvi izda arbitraža odločbo, ki
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mora biti pisna in podpisana s strani predsednika arbitraže. Arbitražna odločba se vroči
obema strankama.
Arbitraža s svojo odločitvijo nadomesti dogovor med svetom delavcev in delodajalcem.
Odločba arbitraže je v družbi dokončna. Stranki lahko izpodbijata arbitražno odločbo
pred pristojnim sodiščem iz razlogov in po postopku, ki je določen s posebnim zakonom
(Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 99.–104. člen).
e) Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov
V letu 2009 je bil sprejet Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ki ureja
reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov.
Zakon omogoča strankam v sodnih postopkih, da zadeve rešijo v okviru t. i.
alternativnega reševanja sporov63. Stranke naj bi imele na ta način izboljšan dostop do
ustreznega pravnega varstva, saj imajo možnost izbirati ustrezen postopek reševanja
spora. Alternativni načini reševanja sporov naj bi omogočili pravične, hitre in po
možnosti sporazumne rešitve sporov, s tem pa bodo zagotovljeni časovni in finančni
prihranki tako strankam kot sodiščem. Gre za udejanjanje načela, da naj se strankam
pravno varstvo zagotavlja ne le prek sodnih postopkov, ampak tudi prek dostopa do
alternativnih postopkov reševanja sporov, ki so strankam ponujeni v okviru poslovnih
funkcij sodišč.
Zakon je okrajnim, okrožnim in delovnim sodiščem ter Delovnemu in socialnemu
sodišču v Ljubljani naložil, da do 1. 1. 2010 sprejmejo in uveljavijo programe
mediacije. Programe morajo sodišča uveljaviti na področju gospodarskih, delovnih,
družinskih in drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi stranke lahko
prosto razpolagajo in se glede njih lahko poravnajo.
Sodišče je strankam dolžno ponuditi možnost alternativnega reševanja spora v vsaki
zadevi, razen kadar bo sodnik ocenil, da v posamezni zadevi to ne bi bilo primerno. S
področja delovnih sporov so vključeni tako individualni kot kolektivni64 delovni spori (po
predlogu Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, 2009).
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Definicija alternativnega reševanja sporov, ki je opredeljena za potrebe zakona, je široka.
Primeroma so navedene nekatere vrste postopkov, ki sodijo v okvir pojma "alternativno
reševanje sporov": zakon našteva mediacijo, arbitražo in zgodnjo nevtralno oceno spora.
64
Zakon o kolektivnih pogodbah izrecno predvideva reševanje kolektivnih delovnih sporov tudi
na miren način – s pogajanji, posredovanjem in arbitražo.
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f) Kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo in kolektivne pogodbe dejavnosti
Kolektivne pogodbe različno urejajo postopek mirnega reševanja kolektivnih sporov.
Nekatere se sklicujejo na način in postopek, ki je urejen z določbami Zakona o
kolektivnih pogodbah (torej: najprej pogajanje, nato posredovanje strokovnjaka, nato
arbitraža), druge predvidevajo najprej komisijo za pomirjevanje, na podlagi katere
stranki sprejmeta sporazum, če pa pomirjevanje ni uspešno, pa o spornih vprašanjih
odloči arbitraža ali arbitražni svet (povzeto po Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, 2010).
Iz vsebin kolektivnih pogodb lahko sklepamo, da je sporazum bistveni akt, s katerim se
konča postopek miritve (po Novaku, 2004, str. 442).
Arbitraže so lahko prostovoljne, v nekaterih kolektivnih pogodbah pa tudi obvezne
(npr. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva) (po
Novaku, 2004, str. 375).

5.1.6 Stavke
Zbiranje podatkov o stavkah v Sloveniji ni urejeno. Podatki se ne zbirajo na ustrezen
način in so pomanjkljivi. ZSSS je edina organizacija v Sloveniji, ki zbira podatke o
stavkah, ki jih organizira sama. Osnovni vir podatkov so vsakoletna poročila sindikatov
dejavnosti in območni organizacij o stavkah.
Že leta 2004 je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2004, str. 20)
ugotavljal, da bi zaradi stanja na področju zbiranja tovrstnih podatkov morala podatke
o vseh stavkah in o vseh drugih industrijskih akcijah v Sloveniji zbirati katera izmed
državnih institucij, in to za potrebe širše družbe. Nadalje je ugotovil, da resolucija MOD
pravi, da naj bi vsaka država razvila vseobsežen program statistike stavk, izprtij
(delodajalec prepreči delo delavcem) in, kjer je to primerno, drugih akcij zaradi
delovnih sporov z namenom, da priskrbi primerno statistično bazo za različne
uporabnike. S tem, ko bi to resolucijo uresničilo v praksi, bi Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve vzpostavilo zanesljivo, stalno in popolno bazo podatkov o vseh
industrijskih akcijah (o vseh oblikah kolektivnih akcij, ki jih sprožijo delavci proti
delodajalcem pri zasledovanju svojih zahtev ali pritožb in ki vključujejo stavke,
proteste, demonstracije ipd.) za lastne potrebe in za potrebe socialnih partnerjev,
raziskovalcev oziroma raziskovalnih ustanov ter univerze in študentov. To bi tudi
izboljšalo in vzpodbudilo raziskovanje na področju industrijskih odnosov v Sloveniji.
Tudi različne evropske institucije in organizacije že sedaj zahtevajo vedno več podatkov
in analiz o stavkah in drugih industrijskih akcijah v Sloveniji, in sicer institucije, kot so
Evropska komisija, Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev
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– predvsem projekt Evropski industrijski odnosi na internetu (EIRO,
http://www.eiro.eurofound.ie/), Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in druge.
Statistiko stavk in arbitraže delovnih sporov bi morala od leta 200865 naprej spremljati
država, ki pa pri tem ni uspešna.
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ureja način poročanja o
stavkah in arbitražah delovnih sporov, je bil sprejet 14. 4. 2006. Ta določa, da mora
vsak delodajalec, pri katerem je potekala stavka ali arbitraža delovnega spora, poslati
Statističnemu uradu Republike Slovenije podatke iz evidence o oblikah reševanja
delovnega spora na obrazcu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Vprašalnik je vsebinsko skladen z mednarodnimi standardi EUROSTAT in MOD
(skupni vprašalniki MOD in Eurostat). Iz dobljenih podatkov naj bi Statistični urad
Republike Slovenije pripravil uradne, statistične podatke o stavkah (raziskava se
nanaša le na vse tiste oblike stavk, ko delavci zaradi delovnega spora ne delajo)
oziroma delovnih sporih za Slovenijo. Namen raziskovanja je pridobivanje in
posredovanje mednarodno primerljivih podatkov o delovnih sporih (stavkah) in
arbitražah na ravni države skladno z določili MOD in priporočili Eurostata. Podatki iz
raziskovanja naj bi služili tako socialnim partnerjem, delodajalcem in delojemalcem,
vodenju socialne politike kot tudi za potrebe strategije gospodarskega načrtovanja in
pri raziskovanju konjunkturnih gibanj na ravni narodnega gospodarstva. To
raziskovanje je edini vir podatkov o stavkah na ravni države. Kot navedeno, se država
pri zbiranju teh podatkov sooča s težavami, saj je odziv poročevalcev (tj. delodajalcev,
pri katerih je potekala stavka ali arbitraža) kljub obveznosti poročanja skrajno slab.
Skladno z zakonom je v letu 2008 poročalo le pet poslovnih subjektov. Združenja
delodajalcev so, po lastnih zatrjevanjih, sicer pozivala svoje člane k poročanju, vendar
odzivov ni bilo. Leta 2008 je bilo v Sloveniji več stavk. Prvi večji stavkovni val je bil
marca 2008 (stavke v dejavnostih trgovina, kemični in papirni industriji, tekstilni
industriji, komunalnih dejavnostih, varovanju, energetiki, prometu in zvezah). Drugi
večji val stavk pa je bil maja, ko naj bi stavkali v prosveti in sodstvu, pozneje pa še v
zdravstvu. Po ocenah sindikatov naj bi bilo v podjetjih, kjer so bile stavke, skupaj
približno 200.000 zaposlenih oseb, aktivno pa naj bi jih bilo v stavkah udeleženih
približno 149.000 (po Statističnem uradu Republike Slovenije, 2009).
V strokovnih krogih se pričakuje nov zakon, ki bi urejal stavko. Sprejem novega zakona
o stavki je z Normativnim programom dela Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve za leto 2010 predviden v tem letu - s skrajnim rokom sprejema 15. 7. 2010.
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Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Pravilnik o obrazcih prijav
podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu. Minister za delo, družino in
socialne zadeve je pravilnik, s katerim je predpisan obrazec za posredovanje podatkov, izdal
skoraj eno leto po izteku roka, določenega v prehodnih in končnih določbah Zakona o evidencah
na področju dela in socialne varnosti.
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Podatki o stavkah v Sloveniji
Kot že navedeno, prestavlja ZSSS praktično edini vir podatkov oziroma statistke stavk v
Sloveniji. Ta sindikat je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vključeval preko 50 %
sindikalizirane delovne sile in je posebej dobro organiziran v industriji. Podatke o
stavkah, v katere se ZSSS vključuje in/ali jih organizira, zagotavljajo njegovi lokalni
aktivisti. Ob tem strokovna služba ZSSS na osnovi sistematične analize časopisnih
člankov zbira tudi podatke o stavkah, ki jih organizirajo drugi sindikati (po Stanojeviću,
2001, str. 779).
V strokovni literaturi so na voljo le podatki o stavkah do leta 2002, novejših podatkov
(razen za leto 2008, ko je zbrane podatke predstavil Statistični urad Republike
Slovenije, in tistih, katere je zbral ZSSS) ni. Zbrani podatki predstavljajo zgolj grobo
sliko o pogostosti, saj so poročila o stavkah podajali njihovi udeleženci oziroma
organizatorji.
Slika 2: Stavkovni val v Sloveniji

Vir: Stanojević, 2001
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Slika 3:

Število stavk v Republiki Sloveniji (v organizaciji ZSSS) v obdobju
od 1992 do 2007
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Vir: Skledar, 2010
Zgoraj predstavljeni podatki ZSSS o stavkah so vzeti iz poročila ZSSS o stavkah,
pripravljenega za 5. kongres ZSSS, ki je bil 7. 12. 2007. Zato ti podatki ne vključujejo
stavk, izvedenih v novembru in decembru 2007 (Skledar, 2010). Po podatkih ZSSS se
število stavk v posameznih podjetjih v zadnjih letih niža.
V novembru 2007 je vseh šest konfederacij oziroma zvez sindikatov zasebnega sektorja
(ZSSS, KNSS, KSS, Pergam, Konfederacija '90, Alternativa in Solidarnost) po propadu
pogajanj z delodajalci glede spremembe Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih organiziralo
množično zborovanje v Ljubljani. Ker tudi kasneje ni bilo sklenjenega sporazuma, je
bila 12. 3. 2008 izvedena generalna opozorilna stavka delavcev v zasebnem sektorju.
To je bila tretja takšna stavka v zgodovini, v kateri je sodelovalo približno 165.000
delavcev (po Lužarjevi, 2010, str. 6–7).
V letu 2009, ki ga je zaznamovala gospodarska in finančna kriza, je prišlo v
gospodarskih dejavnosti do več primerov spontanih stavk. Oblika tovrstnih
spontanih delavskih akcij lahko nakazuje tudi na dejstvo, da delavci svojim sindikatom
ne zaupajo več66. Razloge za spontane delavske akcije in nezaupanje sindikatom je v
intervjuju, ki je bil 19. 9. 2009 objavljen v časopisu Dnevnik, pojasnil prof. dr. Miroslav
66

Najodmevnejše spontane stavke so v jeseni leta 2009 izvedli delavci podjetij Gorenje in Mura.
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Stanojević, redni profesor na Fakulteti za družbene vede, ki se ukvarja z industrijskimi
odnosi. »Delavci, sindikati in delodajalci so v slovenskih podjetjih vpeti v razmerja, ki
jih lahko opredelimo kot koalicije preživetja. Te v osnovi lahko nekaj časa omogočajo
nekonfliktno intenzifikacijo dela: delavci imajo zagotovljeno nekakšno "osnovno" plačo,
sindikati pa se pogajajo o dodatkih za nedeljsko delo, delo v izmenah in nadurno delo.
Problem te koalicije, ki jo na začetku delavci ponavadi podpirajo, je, da je lomljiva
struktura: v osnovi temelji na menjavi vse večje količine dela za varnost zaposlitve in
skoraj nespremenljive plače. Ko ta vir konkurenčnosti tekmeci na trgu izničijo ali pa ko
zaradi krize, kakršna je zdajšnja, naglo upade povpraševanje po izdelkih, ki jih ustvarja
podjetje, manevrski prostor za tovrstne menjave izgine in koalicija začne razpadati.
Sindikalni pogajalci ostanejo izolirani. Problem slovenskih sindikatov je v tem, da je
tendenca podjetniškega sindikalizma zelo močna. Logika vzpostavljanj koalicij
preživetja je zelo močna. Sindikati imajo razvejano strukturo in hkrati omejen
mobilizacijski potencial. Podjetniški sindikati se na pozive central pogosto ne odzivajo.«
V navedenem intervjuju Stanojević razpravlja tudi o krhkosti tristranskega socialnega
dialoga v Sloveniji. Pove, da je bilo jedro zgodbe o socialnem partnerstvu cilj, da
Slovenija stopi v EU in prevzame evro. Po vstopu v EU se je pojavila ideja o
neoliberalnih reformah, ki so se ji sindikati uprli. Po tem konfliktu je socialni dialog
zamrl. Ob pojavu inflacije so sindikati zaznali, da pogajanja o omejevanju rasti plač ob
doseženih delovnih obremenitvah (meni, da je povečanje intenzivnosti dela povsod
izjemno) povzročajo nezadovoljstvo med delavci. Ugotavljali so, da so jih prav v tem
obdobju delavci začeli množično zapuščati. V zadnjem obdobju ni velikih ciljev. Ko so
se sindikati v preteklosti spraševali, kaj dobijo v zameno z nižjo rast plač, je bila
obljuba, dana z druge strani, dovolj vabljiva: dobite nižjo inflacijo. In morda še kaj.
Stanojević ugotavlja, da zdaj tovrstnih menjav ni več. Pogovor teče le o krizi,
omejevanju javnih financ, omejevanju plač, omejevanju javnega sektorja. Sprašuje se,
kaj danes dobi delavec v zameno za odrekanje in odgovarja, da ne prav dosti in da je
pričakoval, da bo zaradi trenj najprej počilo v javnem sektorju (po Žerdinu, 2009).
Na pojav spontanih stavk in prek teh izkazanih izrazov nezaupanja do sindikatov so se
odzvali tudi sindikati zasebnega sektorja, združeni v ZSSS, ki so napovedali radikalnejše
aktivnosti, katerih cilj naj bi bilo »izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja
delavk in delavcev ter ponovne vzpostavitve dostojanstva članic in članov sindikatov v
ZZZS« (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2009).
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5.2 POSEBNOSTI IN OBLIKE SOCIALNEGA DIALOGA V JAVNEM
SEKTORJU
V organizacijskih oblikah javne uprave delo opravljajo javni uslužbenci. Njihov pravni
položaj je v temeljih enak položaju drugih zaposlenih v odvisnem delovnem razmerju,
obstajajo pa tudi pomembne razlike, ki jih določajo predpisi. Njihova delovna razmerja
slonijo na pogodbeni volji strank delovnih razmerij, vendar je volja strank na tem
področju bistveno bolj omejena, kot to velja za voljo strank v zasebnem sektorju
gospodarstva. To je posledica prevlade načela varstva javnega interesa nad načelom
proste volje strank pri urejanju delovnih razmerij v javnem sektorju (Vodovnik, 2007a,
str. 185). Vzrok različnosti med socialnim dialogom v zasebnem in javnem sektorju je
tudi v tem, da se v slednjem država pojavlja v dveh vlogah – kot nosilka oblasti, ki s
predpisi ureja delovna razmerja, hkrati pa tudi kot enakopravna partnerica pri
pogajanjih na področjih, kjer imajo stranke kolektivnih pogajanj avtonomijo.
Obsežnejše kot za zasebni sektor je oblastno urejanje delovnih pogojev zaposlenih v
javnem sektorju s predpisi dopustno in legitimno le v omejenem obsegu – kjer to
zahteva javni interes zaradi zagotavljanja standardnega delovanja državnih organov,
lokalnih skupnosti in javnih služb (po Vodovniku, 2004, str. 248).
Osrednja tema kolektivnega dogovarjanja so plače. V tem razlik med socialnim
dialogom v zasebnem in javnem sektorju ni.
V Sloveniji je v zadnjih letih prišlo do poskusa vzpostavitve novega sistema delovnih
razmerij. Pri tem je bil med pomembnimi cilji naveden namen, da se prenovi zlasti
sistem plač v javnem sektorju in da se pri pravnem urejanju te tematike široko
uveljavijo načela socialnega dialoga in socialnega partnerstva67. Reforma je bila
oblikovana tako, da sta bila kot njen temelj oblikovana in sprejeta dva sistemska in
med seboj tesno povezana zakonska predpisa, ki sta kot tretji normativni steber
predvidevala učinkovito kolektivno dogovarjanje in sprejetje številnih kolektivnih
pogodb, s sprejetjem katerih naj bi se uresničili pomembni cilji zakonske ureditve. Med
temi je treba omeniti zlasti izvedbo načrta avtonomne ureditve temeljev za
usklajevanje plač. Drugi ključni cilj je bil ureditev načina določanja plač javnih
uslužbencev in funkcionarjev z uvrstitvijo njihovih delovnih mest in nazivov v plačilne
razrede, ki jih je določil zakon s sprejetjem sistemsko zasnovane kolektivne pogodbe za
javni sektor, poklicnih kolektivnih pogodb in kolektivnih pogodb dejavnosti. Tretji
ključni cilj pa je sistematično urejanje dodatkov k osnovni plači s prej omenjenimi
kolektivnimi pogodbami (Vodovnik, 2007, str. 10).
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Socialni dialog je bil eden temeljev, na katerem je bil oblikovan nov slovenski plačni model iz
leta 2002 (Bohinc v: Vodovnik, 2009, str. 3).
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Socialni dialog se v Sloveniji postopoma uveljavlja tudi v javnem sektorju, kar zahteva
14. člena Ustave RS, saj načelo enakosti zaposlenih oseb pred zakonom zahteva, da se
zaposlenim v javnem sektorju omogoči uveljavljanje pravice vplivanja na odločanje o
delovnih razmerah, četudi v ožjem obsegu, kot to velja v zasebnem sektorju
gospodarstva. Sporazumevanje na področju delovnih oziroma uslužbenskih razmerij v
javnem sektorju ne sme ogroziti izvajanja temeljnih dejavnosti in funkcij delodajalcev
javnega sektorja in tudi ne opravljanja nujnih storitev javnih služb. Položaj javnih
uslužbencev sme biti drugačen od pravnega položaja drugih zaposlenih le toliko, kolikor
je treba posebnosti njihovega položaja drugače urediti s predpisi zaradi zavarovanja
dejavnosti in funkcij države oziroma delodajalcev v javnem sektorju in zagotovitve
opravljanja javnih služb (Vodovnik, 2007, str. 20–21).
Socialni dialog v javnem sektorju je v načelu bipartiten68, saj država kot delodajalec v
socialni dialog vstopa kot socialni partner. Navedeno je, poleg omejitev v zvezi s
stavko, glavna distinkcija med kolektivnim dogovarjanjem v javnem sektorju in
kolektivnim dogovarjanjem v gospodarstvu.
Vodovnik (2007a, str. 189) ugotavlja še naslednji razliki, po katerih se sektorja
razlikujeta, ki so hkrati tudi nekakšne kritike obstoječe ureditve69:
- v javnem sektorju ni sistemske ureditve zakonske podpore sindikalnemu delovanju
in kolektivnim pogajanjem v skladu z mednarodnimi pravili in tudi ni sistematične
ureditve kolektivnih pogodb kot vira avtonomnega prava v javnem sektorju;
- na področju delavske participacije pri odločanju za javni sektor veljajo predpisi, ki
le delno urejajo to tematiko – to področje bi moralo biti urejeno za javni sektor
sistematično, saj je potrebno nekatere pravice do sodelovanja zaposlenih pri
odločanju priznati vsem zaposlenim, torej tudi zaposlenim v javnem sektorju.

5.2.1 Pogajanja v okviru sklepanja kolektivnih pogodb v javnem
sektorju
Narava organiziranja delovanja javne uprave vpliva na posebnosti kolektivnih pogajanj
in kolektivnih pogodb v javnem sektorju. Osrednja posebnost je ožja avtonomija strank
kolektivnih pogodb, glavni problem pa vprašanje, v kakšnem obsegu je lahko
avtonomija strank sploh zožena (Vodovnik, 2004, str. 245). Kot je iz nadaljevanja
razvidno, je zakon predpisal obvezno kolektivno dogovarjanje, saj se brez sklenitve
kolektivnih pogodb predpis, ki ureja plače v javnem sektorju (ZSPJS), ne bi mogel
uporabljati.

68

Pri tem gre predvsem za pogajanja v okviru sklepanja kolektivnih pogodb ter delovanje Sveta
za sistem plač v javnem sektorju.
69
Razlike so sporne z vidika določb 14. člena Ustave RS o enakosti, enakopravnosti ter
prepovedi diskriminacije.
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5.2.1.1 Pravni viri za sklepanje kolektivnih pogodb v javnem
sektorju
Normativni akti, ki v Sloveniji predstavljajo pravni vir za sklepanje kolektivnih pogodb v
javnem sektorju, so:
a) Zakon o kolektivnih pogodbah
Zakon se konkretno dotika javnega sektorja v drugem odstavku 2. člena, ko določa, da
je v javnem sektorju stranka na strani delodajalca Vlada RS ali ministrstvo, ki ga
pooblasti, oziroma drug z zakonom pooblaščen organ, ki lahko sklepa kolektivne
pogodbe, ki se sklepajo za zaposlene v državnih organih RS, upravah samoupravnih
lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih
zavodih in drugih osebah javnega prava, če so posredni uporabniki državnega
proračuna ali proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.
V prehodnih in končnih določbah v 33. členu pa je določeno, da ne glede na določbe
Zakona o kolektivnih pogodbah velja za plače v javnem sektorju sistem kolektivnih
pogodb, kot jih določa ZSPJS. Zakon sicer uveljavlja načelo svobodnega in
prostovoljnega sklepanja kolektivnih pogodb.
b) Zakon o javnih uslužbencih
Določbe ZJU se kolektivnih pogajanj dotikajo v 18. členu, ki v drugem odstavku določi,
da imajo javni uslužbenci pravico do kolektivnih dogovarjanj.
c) Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZSPJS je uzakonil obvezno kolektivno dogovarjanje, saj se brez sklenitve Kolektivne
pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS) in kolektivnih pogodb dejavnosti in
poklicev, ZSPJS ne bi mogel uporabljati (po Vodovniku, 2007a, str. 24). S tem je ZSPJS
določil da se tudi v javnem sektorju uporablja socialni dialog za vzpostavitev novega
plačnega sistema. Vodovnik (2007a, str. 10) meni, da določitev obveznih kolektivnih
pogajanj in obvezne vsebine kolektivnih pogodb, ne da bi bili ob tem zagotovljeni
ustrezni mehanizmi za preprečevanje in odpravljanje kolektivnih sporov v postopku,
predstavlja eno od ovir za uskladitev zakonske ureditve z načeli domačega in
mednarodnega prava.
Zakon v desetem poglavju, v 41., 42. in 42.a členu, določa, da je na strani delodajalca
pristojna za sklepanje kolektivnih pogodb vlada, kdaj so kolektivne pogodbe sklenjene
in uveljavljene ter naknaden pristop reprezentativnih sindikatov h kolektivni pogodbi.
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V 41. členu ZSPJS je določeno, da v imenu vlade, ki se v javnem sektorju pojavlja kot
delodajalec, vodi postopek za sklenitev kolektivnih pogodb ministrstvo, pristojno za
sistem plač v javnem sektorju, torej Ministrstvo za javno upravo, skupaj z
ministrstvom, pristojnim za finance, in ministrstvom, pristojnim za dejavnost, ter
reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti.
V 42. členu je določeno, da je kolektivna pogodba za javni sektor sklenjena, ko jo
podpišejo Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih
dejavnosti, katerih skupno število članstva presega 40 % zaposlenih v javnem sektorju.
O načinu ugotavljanja števila članov se dogovorita vlada in reprezentativni sindikati s
tem, da reprezentativni sindikat omogoči ugotavljanje števila članov.
Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje finančnih obveznosti, mora biti
dogovorjena najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga
državnega proračuna državnemu zboru.
V 42.a členu zakon določa, da lahko reprezentativni sindikati h kolektivni pogodbi, ki
ureja plače v javnem sektorju in jo je sklenil eden ali več reprezentativnih sindikatov in
Vlada RS ali od nje pooblaščeno ministrstvo oziroma drug z zakonom pooblaščen
organ, pristopi naknadno, ne brez soglasja strank podpisnic pogodbe.

5.2.1.2 Proces sklepanja kolektivne pogodbe za javni sektor
Kolektivne pogodbe so imele ključno vlogo pri vzpostavitvi novega plačnega sistema v
javnem sektorju. Proces dogovarjanja med socialnimi partnerji je pokazal na
neustrezno zakonsko ureditev nekaterih področij, ki bodo predstavljena v nadaljevanju.
Za osvetlitev celotne problematike sledi opis procesa sklepanja KPJS.
S socialnimi partnerji je bil konec maja 2002 sklenjen dogovor o ustanovitvi pogajalske
komisije za Kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih
delovnih mest in nazivov v plačne razrede (v nadaljevanju: KPSM) in Kolektivno KPJS
na podlagi ZSPJS.
Septembra 2002 so se začela pogajanja o KPSM, ki naj bi se uporabljala za uvrščanje
orentacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede. Sindikalna stran je predlagala,
da se v KPSM opredelijo le kriteriji brez kvantifikacij (točkovnega sistema), saj so jo bili
reprezentativni sindikati pripravljeni sprejeti le v taki obliki. KPSM je bila sprejeta 5. 6.
2008, v Uradnem listu je bila objavljena 10. 6. 2008, veljati je pričela 18. 6. 2008.
Načrtovano je bilo, da se za javni sektor sklene nova kolektivna pogodba (KPJS), ki bo
uredila vsa vprašanja in na podlagi katere bi prenehala veljati obstoječa Kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti v RS. Sindikati so predlogu KPJS, ki ga je Vlada
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RS januarja 2003 posredovala kot pogajalsko izhodišče, nasprotovali. Zato je Vlada RS
odločila, da bo socialni dialog potekal samo v tarifnem delu, v vseh preostalih določbah
pa bo še naprej veljala Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS. Prvi
predlog KPJS je bil reprezentativnim sindikatom javnega sektorja posredovan februarja
2003. Vlada RS je nato marca 2003 določila, da se iz predloga KPJS izločita normativni
del in del končnih določb ter da bodo pogajanja o vsebini normativnega dela potekala
ločeno in naknadno. Leta 2003 je bilo sindikalni strani posredovanih 15 predlogov
KPJS, leta 2004 trije predlogi in leta 2005 en predlog. Junija 2006 so sindikati oblikovali
novo ponudbo orentacijskih delovnih mest in nazivov oziroma ponudbo njihove
uvrstitve v plačne razrede. Ponudba se Vladi RS ni zdela sprejemljiva. Za tem je Vlada
RS kljub nasprotovanju sindikatov sprejela uredbo o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede, kar je zaostrilo spor med pogajalskima skupinama. Sindikati so
zahtevali ločena pogajanja o posameznih sklopih vprašanj, vlada pa se je nagibala k
skupnemu pogajanju o vseh odprtih vprašanjih, vendar je popustila in pristala na
ločena pogajanja. Napovedala pa je četrto novelo ZSPJS ter rešitve, ki so jim sindikati
nasprotovali. Prišlo je do četrte novele ZSPJS (ZSPJS-D, Uradni list RS, 53/2005), ki je
bila najobsežnejša. Zakonske rešitve naj bi omogočile sprejetje KPJS. Na tej točki pa je
Vlada RS storila strokovno in politično tvegano potezo. Zakon je namreč predvidel
možnost, da bi se v primeru, da kolektivna pogodba, ki naj bi omogočila spremembe,
ne bi bila sklenjena, kljub temu uvedel nov plačni sistem z uredbo vlade. Bilo je
predvideno, da Vlada RS v tem primeru začasno določi višino dodatkov in podobno.
Sindikati so spremembam nasprotovali in so vztrajali, da se je treba o navedenih
zadevah organizirano dogovoriti. Jeseni 2006 so se zaostrili odnosi med Vlado RS in
nekaterimi velikimi in vplivnimi sindikati, ki so se združili v novo konfederacijo in
oblikovali svojo posebno pogajalsko skupno. Po zakonu je bilo mogoče uveljaviti KPJS,
če jo sklene večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (po Vodovniku, 2007a,
str. 23–27).
V letu 2007 je bila KPJS parafirana, v oktobru 2007 pa so se začela pogajanja o ostalih
kolektivnih pogodbah (dejavnosti in poklicev).
Konec junija 2006 je bil med socialnimi partnerji sklenjen Dogovor o višini splošne
uskladitve osnovnih plač in višini sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje
2007 do 2009 (v nadaljevanju: Dogovor), katerega vsebina se je vnesla v KPJS.
Omenjeni dogovor je bil vir spora med socialnimi partnerji, ki je trajal od druge
polovice leta 2007 do januarja 2008. Vlada RS se je v Dogovoru zavezala, da bo v
obdobju december 2006 do december 2007, če bo rast cen življenjskih potrebščin
večja kot 2,1 %, v januarju 2007 uskladila osnovne plače v skladu za nastalo razliko.
Ker Vlada RS te uskladitve zaradi bojazni po njenih inflatornih učinkih na finančni
sistem ni hotela izvesti v popolnosti, so sindikati javnega sektorja napovedali splošno
stavko javnega sektorja za 30. 1. 2008. Med tem časom so pogajalci obeh strani prišli
do kompromisnega dogovora, zato je bila stavka 24. 1. 2008 dokončno odpovedana.
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Rezultat kompromisnega dogovora v obliki Sporazuma v zvezi s stavkovnimi zahtevami
stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je bil med drugim
tudi ta, da so se plačna nesorazmerja (eden od ciljev ZSPJS) pričela odpravljati 1. 5.
2008, in to ne glede na izid pogajanj o sklenitvi kolektivnih pogodb dejavnosti in
poklicev.
Po šestih letih pogajanj je bila KPJS sprejeta 5. 6. 2008 (v Uradnem listu je bila
objavljena 10. 6. 2008, veljati pa je pričela 11. 6. 2008). Do današnjega dne sta bila
sklenjena dva aneksa k pogodbi. Ob sprejemu KPJS so bile sprejete tudi kolektivne
pogodbe oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti.
Opisana praksa kolektivnega sporazumevanja v javnem sektorju v zadnjih letih je
pokazala, da v zakonski ureditvi (poleg zgoraj že navedenih obveznih kolektivnih
pogajanj in vsebine kolektivnih pogodb) niso ustrezno oblikovani instituti za
obvladovanje interesnih delovnih sporov v javnem sektorju. Določitev subsidiarne
rešitve, po kateri v primeru neuspelih kolektivnih pogajanj obvezne elemente, o katerih
ni soglasja, določi Vlada RS z uredbo, ne prispevajo k uskladitvi z načeli domačega in
mednarodnega prava. Mednarodno pravna ureditev za razrešitev teh vprašanj nudi
mehanizme, ki v slovenski pravni ureditvi še niso uporabljeni in z uporabo katerih bi
bilo mogoče uspešno odpraviti probleme normativnega urejanja delovnih pogojev v
javnem sektorju (po Vodovniku, 2007a, str. 10).

5.2.2 Delovanje Sveta za sistem plač v javnem sektorju
Svet za sistem plač v javnem sektorju70 je organ, katerega cilj je spremljanje izvajanja
ZSPJS ter spremljanje politike plač v javnem sektorju. Svet sestavljajo predstavniki
državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter sindikatov javnega sektorja, ki
odločitve sprejemajo s soglasjem obeh strani. Podrobnejša vprašanja glede dela in
odločanja sveta so določena s poslovnikom sveta.
Odlok o ustanovitvi sveta je sprejel Državni zbor RS leta 200271, administrativne in
druge pogoje za delo sveta pa zagotavlja ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem
sektorju (Ministrstvo za javno upravo).
Svet se je od svoje ustanovitve do leta 2010 sestal le na treh sejah. Tretja seja Sveta
je bila 27. 2. 2004, zadnja seja je bila sklicana 15. 9. 2008, vendar je bila zaradi
nesklepčnosti odpovedana. Zaradi navedenega Vlada RS ugotavlja, da je Svet v tako
določeni sestavi popolnoma nefleksibilen organ in da ni odigral vloge oziroma s svojim
delovanjem ni dosegel namena in ciljev, ki jih je predlagatelj ZSPJS predvidel (Vlada
Republike Slovenije, 2010).
70
71

Določbe o svetu vsebuje 34. člen ZSPJS.
Odlok o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju.
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5.2.3 Delovanje komisij za razlago kolektivnih pogodb
S kolektivnimi pogodbami (KPJS, KPSM, kolektivne
vzpostavljene komisije za razlago kolektivnih pogodb.

pogodbe

dejavnosti)

so

Komisija za razlago KPJS je sedemčlanska, sestavljena iz treh predstavnikov
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, treh predstavnikov Vlade RS ter
predsednika, ki je imenovan s soglasjem obeh strani. Komisija sprejema razlage
kolektivne pogodbe, ki pomenijo obvezen način uporabe njenih določb za obe stranki
ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah in obveznostih, ki izvirajo iz
kolektivne pogodbe. Razlage se objavijo v Uradnem listu72.

5.2.4 Stalno delovno telo za uresničevanje socialnega partnerstva
ZJU v 26. členu določa, da se za potrebe uresničevanje socialnega partnerstva na
področju delovnih razmerij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti ustanovi
stalno telo, katerega sestavo in način delovanja uredi kolektivna pogodba. Predvideno
je, da v stalnem delovnem telesu sodelujejo na strani delodajalca predstavniki organov
državne uprave, drugih državnih organov in lokalnih skupnosti, na strani javnih
uslužbencev pa sodelujejo predstavniki reprezentativnih sindikatov dejavnosti oziroma
poklica. Po skoraj osmih letih od sprejema ZJU to stalno delovno telo še ni bilo
ustanovljeno73.

5.3 PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE KOLEKTIVNIH DELOVNIH
SPOROV MED SOCIALNIMI PARTNERJI V JAVNEM SEKTORJU
Kolektivno sporazumevanje je po svoji naravi tekma delavskih in delodajalskih
predstavništev glede urejanja delovnih razmer za večji obseg prisvajanja, ki ne ogroža
podjetja oziroma organizacije. Kadar ima kolektivno sporazumevanje to kakovost, ga
upravičeno lahko označujemo kot pomemben vidik socialnega partnerstva, še posebej
če gre za tako kakovost sporazumevanja v širšem družbenem prostoru. Temeljni
problem procesov kolektivnega sporazumevanja so različne predstave nosilcev
sporazumevanja o tem, kje so meje sklepanja kompromisov, ne da bi bili objektivno
ogroženi temeljni cilji podjetja oziroma organizacije. Na tej točki se pogosto pojavi
nevarnost destruktivnega konflikta. Zakonska ureditev kolektivnega sporazumevanja v
sodobni družbi se lahko omejuje na urejanje postopkov in načinov preprečevanja in
odpravljanja desktruktivnih sporov med zaposlenimi in lastniki. Določa obveznost
sprejetja dialoga, kadar ena izmed strani zahteva, pogosto pa določa tudi obveznost
72

11. člen KPJS.
Po informacijah, prejetih s strani Direktorata za organizacijo in kadre Ministrstva za javno
upravo dne 11. 3. 2010, je kolektivna pogodba, ki bo ustanovila stalno delovno telo, v pripravi.
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uporabe preventivnih mehanizmov pred uporabo »bojnih« sredstev oziroma sredstev
pritiska, kakršna je stavka. Gre za zakonsko zahtevo, da stranke spore rešujejo
»mirno«, tako da sodelujejo s predvidenimi organi posredovanja, usklajevanja
interesov in arbitraže. Če kljub tovrstnim prizadevanjem interesni spor ostaja nerešen,
sodobne zakonodaje predvidevajo tudi možnost intervence sodišča, ki pa je v teh
zadevah omejena, saj država ne more bistveno poseči v razmerja, ki jih stranke
sporazumevanja prosto urejajo (Vodovnik, 2003, str. 80–81).

5.3.1 Oblike preprečevanja in reševanja sporov v kolektivnih
pogodbah
Pravni vir za ugotovitev oblik preprečevanja in reševanja sporov med socialnima
partnerjema v javnem sektorju (reprezentativni sindikati javnega sektorja na strani
javnih uslužbencev ter Vlada RS na strani delodajalca) je KPJS ter kolektivne pogodbe
dejavnosti in poklicev, ki sodijo v področje javnega sektorja.

5.3.1.1 Kolektivna pogodba za javni sektor
KPJS predvideva pogajanje kot obliko reševanja nesoglasij med strankama kolektivne
pogodbe74.
Če nesoglasij ali interesnega spora ni mogoče rešiti s pogajanji, se spor rešuje s
posredovanjem (neodvisnega strokovnjaka - posrednika) oziroma z arbitražo75.
Postopek posredovanja se uvede, ko ena od strank vloži predlog za posredovanje.
Predlagatelj posredovanja v predlogu za posredovanje predlaga neodvisnega
strokovnjaka – posrednika. V primeru, da druga stranka v roku 45 dni od prejema
predloga ne odgovori na predlog ali ne soglaša s predlaganim strokovnjakom ali da
med strankama v roku 60 dni od uvedbe postopka ne pride do uskladitve stališč o
vprašanju, ki je predmet posredovanja, se po določbah kolektivne pogodbe šteje, da
postopek posredovanja ni bil uspešen. Postopek posredovanja se zaključi s pisnim
sporazumom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije76.
V primeru, da postopek posredovanja o vprašanju, ki ga je treba urediti s kolektivno
pogodbo (interesni spor), ni bil uveden ali uspešen, o vprašanju obvezno odloča
arbitraža. Arbitražni postopek lahko sproži katerakoli stranka.

74
75
76

7. in 8. člen KPJS.
8. člen KPJS.
9. člen KPJS.
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Arbitražni postopek pred arbitražo lahko katerakoli stranka kolektivne pogodbe sproži
tudi v primeru kršitve pravic zaposlenih ali strank kolektivne pogodbe. Arbitražni
postopek v primeru pravnega spora tako ni obvezen.
Arbitražni postopek lahko stranka kolektivne pogodbe s soglasjem druge stranke uvede
tudi o vprašanjih, za katere predpisi ne določajo, da jih je potrebno obvezno urediti s
kolektivno pogodbo in za katera obstaja medsebojni interes, da se uredi s kolektivno
pogodbo ali arbitražno odločbo.
Za odločanje o posamezni zadevi vsaka stranka imenuje enega člana in njegovega
namestnika, predsednika in njegovega namestnika pa določita stranki sporazumno.
V postopku pred arbitražo se smiselno uporabljajo določbe zakona o delovnih in
socialnih sodiščih, ki veljajo za kolektivne delovne spore, odločitev arbitraže (arbitražna
odločba) pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V primeru, da arbitri niso imenovani v 45 dneh oziroma da arbitraža ne odloči v roku
90 dni od uvedbe arbitražnega postopka, lahko katerakoli stranka sproži kolektivni
spor pred pristojnim sodiščem77.

5.3.1.2 Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev
Pregled vsebin kolektivnih pogodb dejavnosti v javnem sektorju78 razkriva, da pri
reševanju nesoglasij in sporov strank teh kolektivnih pogodb skoraj v vseh primerih
uporabljajo določbe KPJS, ki urejajo to tematiko (8., 9. in 10. člen KPJS – posredovanje
neodvisnega strokovnjaka ter obvezna arbitraža pri interesnih sporih ter neobvezna pri
pravnih sporih)79.
Izjema so kolektivne pogodbe, ki so bile v veljavi že pred podpisom KPJS in so bili pri
njih ob uveljavitvi KPJS zaradi realizacije ZSPJS sklenjeni aneksi k tem pogodbam.
V teh kolektivnih pogodbah prevladuje ureditev, po kateri po neuspešni rešitvi
nesoglasja s pogajanji spor rešuje komisija za pomirjevanje, nato pa arbitražni
svet80. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji namesto
komisije za pomirjevanje predvideva komisijo za poravnavo.
77

10. člen KPJS.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010a, in Ministrstvo za javno upravo, 2010.
79
Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva, Kolektivna pogodba
za dejavnost okolja in prostora, Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost, Kolektivna pogodba
za gozdarsko dejavnost, Kolektivna pogodba Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne
storitve Republike Slovenije – tarifni del.
80
Gre za naslednje kolektivne pogodbe: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
78
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5.3.2 Oblike preprečevanja in reševanja kolektivnih delovnih sporov primerjalni pregled ureditev nekaterih evropskih držav
Kako so v določeni državi oblikovani načini reševanja delovnih sporov in kakšna je v
tem okviru vloga konciliacijie, mediacije in arbitraže, je odvisno od mnogih faktorjev.
Ustroj in delovanje delovnega sodstva je ena od pomembnih okoliščin, ki vpliva na
pomen in vlogo alternativnih načinov reševanja delovnih sporov oziroma na potrebo po
njihovi vzpostavitvi oziroma pospeševanju in obratno. Gre za medsebojno soodvisna
mehanizma. Bistvene značilnosti sistema reševanja delovnih sporov v določeni državi
ter vloga alternativnih načinov reševanja sporov so pomembno pogojene tudi s
tradicijo in specifičnim zgodovinskim razvojem v določeni državi (po Kresalovi, 2000,
str. 28–29).
Za sestavo organov, katerih namen je obvladovanje kolektivnih interesnih sporov v
javnem sektorju, je značilno, da so sestavljeni tako, da v njih običajno delujejo
strokovnjaki, katerih stališča so sorazmerno sprejemljiva za udeležence konflikta.
Njihova naloga je, da presojajo ravnotežje med pravico zaposlenih v javnem sektorju
do stavke in pravicami uporabnikov aktivnosti javnih subjektov. Zato je pomembno, da
v ta organ svoje predstavnike delegirajo tako socialni partnerji kot tudi institucije
civilne družbe, kakršne so na primer zveze potrošnikov (Vodovnik, 2007, str. 197).
Pričujoči primerjalni pregled ureditve reševanja kolektivnih delovnih sporov predstavlja
poizkus soočiti različne tovrstne pristope v nekaterih evropskih državah, Nemčiji, Veliki
Britaniji, Franciji, Poljski in Italiji. Pregled je splošen in se nanaša na oblike
alternativnega reševanja kolektivnih delovnih sporov in kot tak zato ne obravnava
posebnosti, ki so prisotne v javnem sektorju, z izjemo pregleda ureditve v Veliki
Britaniji in v Italiji. Namen predstavitve različnih ureditev je v poizkusu, da bi nekatere
rešitve iz prakse drugih držav implementirali v slovenski sistem81, ki je na področju
kolektivnega dogovarjanja, predvsem v javnem sektorju, pomanjkljiv.

Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni
negi, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
81
Kresalova (2000, str. 29) opozarja, da je potrebna velika previdnost pri prenašanju rešitev iz
drugih ureditev v domači pravni sistem, vsako nekritično povzemanje iz tujih ureditev, ki ne
upošteva specifičnosti celotnega pravnega sistema, še posebej značilnost delovnih razmerij in
tudi ustroja delovnega sodstva, predvsem pa tudi tradicije in specifičnih gospodarskih, socialnih,
kulturnih in siceršnjih razmer v posamezni državi, pa lahko povzroči še več težav, namesto da bi
prispevalo h kvalitetnejšemu in učinkovitejšem reševanju delovnih sporov oziroma varstvu
pravic delavcev.
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5.3.2.1 Nemčija
Poleg delovne zakonodaje je v Nemčiji zelo razvito tudi kolektivno pogajanje, pri čemer
je potrebno poudariti, da imajo določbe normativnega dela kolektivnih pogodb naravo
pravno zavezujočih norm in veljajo za vsakega posameznega delavca, za katerega velja
kolektivna pogodba, in so iztožljive. Za Nemčijo je značilen sindikalni monizem in velika
centraliziranost kolektivnega pogajanja. Težišče sklepanja kolektivnih pogodb je na
panožni ravni. Sindikati so relativno močni, kolektivne pogodbe pa pomembni vir pravic
delavcev. Pogosto so v kolektivno pogodbo poleg določb o obveznosti ohranjanja miru
vključene tudi določbe, ki v primeru (interesnega) spora med strankama kolektivne
pogodbe predvidevajo različne oblike mirnega reševanja spora s pomočjo pomirjanja in
arbitraže. V tem primeru je stavka dopustna šele, ko stranki izčrpata vse s kolektivno
pogodbo predvidene postopke reševanja sporov in le-ti niso uspešni (Kresal, 2000, str.
55–56).
Za vse delovne spore, tako individualne kot kolektivne, ki so spori o pravici, je določena
pristojnost specializiranih delovnih sodišč. Nemška ureditev skoraj v celoti izključuje
dopustnost arbitraže v individualnih delovnih sporih. Na področju kolektivnih delovnih
sporov je mogoče opaziti več mehanizmov alternativnega reševanja sporov izven
sodišč, v postopku pomirjanja, posredovanja in arbitraže. V pravnih sporih je kljub v
zakonu določeni pristojnosti delovnega sodišča dopustna izključitev njegove pristojnosti
z arbitražnim dogovorom, sicer pa so različni mehanizmi alternativnega (mirnega,
sporazumnega) reševanja sporov predvsem predvideni za interesne kolektivne delovne
spore (po Kresalovi, 2000, str. 67–68). Nemška ureditev loči med državnimi in
avtonomnimi, s strani samih strank ustanovljenimi mehanizmi mirnega reševanja
interesnih sporov. Leta 1946 je bil sprejet poseben Zakon o poravnavi in arbitraži v
delovnih sporih, ki se nanaša na spore v postopku kolektivnega pogajanja in
predvideva ustanovitev stalnih državnih poravnalnih svetov, na katere bi se lahko
obrnile zainteresirane stranke v sporu. Ureditev daje prednost avtonomno
ustanovljenim organom s strani samih strank, saj se je na državne poravnalne svete
mogoče obrniti le, če s kolektivno pogodbo ni predviden noben postopek pomirjanja in
arbitraže in ena ali obe stranki v sporu zaprosita državni poravnalni svet za pomoč ali
pa če je s kolektivno pogodbo sicer predviden postopek mirne rešitve spora, vendar je
bil le-ta neuspešen in sta se stranki sporazumeli, da spor podvržeta še državnemu
poravnalnemu svetu. Poravnalni svet pomaga strankam, da dosežejo sporazumno
rešitev interesnega spora, če to ni uspešno, pa lahko tudi sam oblikuje možno rešitev.
Odločitev poravnalnega sveta glede predloženega spora ne more zavezovati strank
mimo njihove volje; odločitev je za stranke zavezujoča le, če sta se izrecno sporazumeli
o tem ali naknadno soglasno sprejeli njegovo odločitev. V tem primeru ima odločitev
poravnalnega sveta pravno naravo kolektivne pogodbe, torej so tudi njene normativne
določbe, ki urejajo pravice delavcev, pravno zavezujoče norme, ki učinkujejo na
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posamezna individualna delovna razmerja in so neposredno iztožljive. V kolikor
postopki pomirjanja niso uspešni, potem lahko stranki posežeta po skrajnih, t. i.
borbenih načinih reševanja interesnih konfliktov, kot sta stavka in izprtje (Kresal, 2000,
str. 65–66).
Pravna ureditev postopka pred delovnimi sodišči določa obvezen postopek pomirjanja
kot prvo fazo v teku postopka na prvi stopnji. Gre za postopek pomirjanja, ki je
sestavni del sodnega postopka. Če le-ta ni uspešen, se postopek nadaljuje kot klasični
sodni postopek, ki se zaključi z ustrezno sodno odločbo (po Kresalovi, 2000, str. 68).

5.3.2.2 Velika Britanija
Za Veliko Britanijo je značilno, da se je zakonsko urejanje delovnih razmerij začelo
razvijati precej pozno, predvsem od sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Razvito
je tudi kolektivno pogajanje, pri čemer je značilnost angleškega sistema, da je težišče
na podjetniških kolektivnih pogodbah, torej na ravni posameznega delodajalca in ne na
višjih, izvenpodjetniških ravneh, npr. panožni, regionalni ali splošni nacionalni ravni
(Kresal, 2000, str. 29). V ospredju je avtonomno (prostovoljno) urejanje delovnih
razmerij, kar odseva tudi pri ureditvi mehanizmov reševanja sporov, ki nastajajo v sferi
delovnih razmerij (po Kresalovi, 2000, str. 31).
V Veliki Britaniji kolektivne pogodbe za razliko od slovenskega delovno-pravnega
sistema nimajo naravo zavezujočih in iztožljivih pravnih norm, temveč gre za t. i.
»gentelmanske sporazume«. V kolektivnih pogodbah praviloma zapišejo norme, na
podlagi katerih so lahko dogovori iztožljivi. V primeru, da teh norm ne zapišejo, ostane
delavcem v primeru nespoštovanja dogovorjenega stavka, delodajalcem pa izprtje.82
Interesne83 kolektivne delovne spore rešujejo samo s pomočjo izvensodnih postopkov,
kot so konciliacija, mediacija ali arbitraža84. Predvsem od sedemdesetih let prejšnjega
stoletja dalje je bila sprejeta tudi osnovna varstvena delovna zakonodaja in s tem
povezana vzpostavitev specializiranega delovnega sodstva (»industrial tribunals«, ki so
se leta 1998 preimenovali v »employment tribunals«). Delovno sodstvo je bilo ves čas

82

Začasna odpustitev delavcev, ki stavkajo, oziroma prekinitev dela s strani delodajalca. V
Angliji se uporablja izraz »Lock-out«.
83
Po Kresalovi (2000, str. 52) sicer v Veliki Britaniji ni prisotno ločevanje med pravnimi in
interesnimi kolektivnimi delovnimi spori.
84
Leta 1919 je bil sprejet Industrial Courts Act 1919, na njegovi podlagi pa ustanovljena t. i.
industrijska sodišča. To niso bila sodišča v pravem pomenu besede, temveč stalni arbitražni
organi. S tem je bila uvedena arbitraža kot način reševanja sporov na področjih kolektivnih
delovnih razmerij, ki je v celoti temeljila na načelu prostovoljnosti. Z začetkom druge svetovne
vojne se pojavi obvezna arbitraža, ki se v petdesetih letih prejšnjega stoletja dokončno ukine in
se ponovno vzpostavi sistem mehanizma reševanja delovnih sporov, ki temelji na načelu
prostovoljnosti. V okviru tega sistema še danes osrednje mesto predstavlja Advisory Conciliation
in Arbitration Service (ACAS) (po Kresalovi, 2000, str. 34).
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dopolnjevano s sistemom prostovoljne konciliacije in arbitraže. Sprva je bila
organizacija sistema prostovoljne konciliacije in arbitraže na področju delovnih sporov
podvržena pristojnosti ministrstva za delo, leta 1974 pa je bila zaradi kritike na račun
nepristranskosti tako organizirane konciliacije in arbitraže ustanovljena posebna
neodvisna institucija – Conciliation and Arbitration Service (CAS), ki se je leto kasneje
preimenovala v sedanjo institucijo Advisory Conciliation and Arbitration Service (v
nadaljevanju: ACAS), ki je glavna institucija, ki omogoča reševanje sporov z
alternativnimi postopki (po Kresalovi, 2000, str. 34–35). Široka pooblastila na področju
delovnih razmerjih so bila ACAS dana z zakonom o delovnih razmerjih z namenom
pospeševanja in spodbujanja dobrih razmerij med delodajalci in delojemalci.
ACAS85 je neodvisna institucija, katere glavna naloga je spodbujanje dobrih
industrijskih razmerij, še posebej preprečevanje in razreševanje sporov na temelju
prostovoljnega sodelovanja delavcev, delodajalcev in njihovih predstavnikov.
Dejavnosti, ki jih zagotavlja ACAS so naslednje:
- individualna in kolektivna konciliacija,
- mediacija in arbiraža v kolektivnih delovnih sporih,
- svetovanje.
ACAS tako zagotavlja tudi brezplačne informacije in nasvete, svetovanje86 s področja
delovnih razmerji, izdaja javne publikacije ipd. Najvišji organ ACAS je svet, ki usmerja
in oblikuje politiko institucije. Svet ima predsednika in enajst članov, ki jih za petletni
mandat imenuje minister za delo. Ministrstvo za delo tudi financira ACAS, ki pa je od
države neodvisna institucija. ACAS ima svojo upravo (po Kresalovi, 2000, str. 38–40).
Postopek konciliacije za reševanje kolektivnih delovnih sporov pri ACAS se lahko začne
le na podlagi svobodne in sporazumne zahteve obeh strank, ki lahko kadarkoli od
takega načina reševanja spora katerakoli od strank odstopi. Navadno stranke
kolektivne pogodbe že v določbah kolektivne pogodbe vključijo klavzulo o mirnem
reševanju sporov s postopkom konciliacije pri ACAS. ACAS lahko tudi na lastno pobudo
ponudi konciliacijo v primeru, ko nobena od strank za to ni prosila. Edini pogoj za to,
da se lahko stranki za tak način reševanja spora odločita, je, da sta predhodno izčrpala
vsa druga pravna sredstva za rešitev medsebojnega konflikta, za katera sta se
dogovorili v kolektivni pogodbi (po Kresalovi, 2000, str. 41–42).

85

ACAS je ustanovila vlada, ki imenuje njegove člane. Ima tudi majhno, vendar pomembno
sodno pristojnost, povezano s tako imenovanimi notranjimi zadevami delavskega sindikata
(»internal union matters«). Po državi ima podružnice in obravnava vsako začetno prošnjo ali
predlog, vložen pred začetkom industrijske akcije. ACAS posreduje in si prizadeva doseči
pomirjenje strank (po Novaku, 2004, str. 383).
86
Z razvojem postaja vedno bolj pomembna dejavnost ACAS svetovalna služba, ki vključuje tudi
raziskovalni oddelek in posebno informacijsko službo. Ne glede na to pa je še vedno osrednja
naloga ACAS dejavnost koncialiacije, torej organiziranje in nudenje možnosti za individualno in
kolektivno koncialicijo zainteresiranim strankam (Kresal, 2000, str. 39).
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Sporazumna rešitev, tj. sklenjeni dogovor med strankama v postopku konciliacije, ima
enako pravno naravo kot kolektivne pogodbe. Gre za gentelmanski sporazum, katerega
določbe niso neposredno iztožljive (Kresal, 2000, str. 43).
Pomirjanje je prednostni način reševanja kolektivnih delovnih sporov s strani ACAS.
ACAS ima zaposlene svoje pomirjevalce. Če stranki želita poskusiti rešiti njun
medsebojni spor tudi z mediacijo ali v končni fazi z arbitražo, potem ACAS organizira
vse potrebno tudi za ti dve obliki alternativnega reševanja sporov, vendar teh ACAS ne
zagotavlja s svojimi zaposlenimi. ACAS imenuje mediatorje oziroma arbitre z liste, pri
čemer so to običajno strokovnjaki, profesorji, upokojeni pravniki87. Poleg tega je na
voljo še ena možnost: ACAS lahko usmeri stranke na Central Arbitration Committee
(Kresal, 2000, str. 43).
Centralni arbitražni odbor (Central Arbitration Committee - v nadaljevanju: CAC) je
stalno neodvisno telo – arbitraža za področje industrijskih razmerij. Ustanovljen je bil
leta 1975, predstavlja pa neposrednega naslednika t. i. industrijskih sodišč (industrial
courts) iz leta 1919. Gre za obliko stalne arbitraže. Sestavljen je iz predsednika in
namestnika predsednika (ki imata praviloma pravniško izobrazbo) ter oseb z izkušnjami
v industrijskih razmerjih kot predstavnikov delodajalcev in predstavnikov sindikatov.
Vse člane imenuje državni sekretar na predlog ACAS. V primeru arbitražnega postopka
CAC imenuje predsednika ter po enega predstavnika iz vsake interesne strani. CAC
pozna enostransko arbitražo (ta je na voljo v primeru kršitve obveznosti razkritja
informacij v postopku kolektivnega pogajanja in se začne na zahtevo ene stranke,
praviloma sindikata) in prostovoljno arbitražo (ta je na voljo strankam, na podlagi
njunega sporazuma, da se podvržeta pristojnosti arbitraže, potem, ko sta neuspešno
poskusili rešiti spor s konciliacijo in ju je ACAS napotil na CAC). ACAS in CAC sta
formalno dve samostojni in neodvisni instituciji, vendar se omenja, da je v praksi CAC
precej odvisen od ACAS (po Kresalovi, 2000, str. 47–48).
Z reformami javnega sektorja je v Veliki Britaniji prišlo do potrebe decentraliziranja
služb za preprečevanje in razreševanje interesnih sporov vzporedno z decentralizacijo
uprave in uvajanja novih modelov vodenja in upravljanja v javno upravo. Kot rezultat
posredovanja ACAS v sporu socialnih partnerjev v lokalni upravi leta 2002 so bile
ustanovljene posebne komisije na lokalnih ravneh (Local Government Pay Commission
– v nadaljevanju: LGPC), ki so postale pomembni svetovalni organi partnerjev v
procesih sporazumevanja v javnem sektorju. Vzpostavitev LPGC je predstavljal neke
vrste odgovor socialnih partnerjev, zavezanih svobodnemu kolektivnemu dogovarjanju,
na razmere, ki so nastale zaradi nezmožnosti spopadanja obstoječih oblik (mirnega)

87

V vsakem primeru je za aktivnost ACAS v smeri organizacije arbitraže ali postopka mediacije
potrebno izpolniti naslednje pogoje: 1. soglasje strank; 2. vsi dogovorjeni načini reševanja
spora med strankama morajo biti izčrpani; 3. predhodno mora biti opravljen poskus koncialiacije
(Kresal, 2000, str. 43).
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reševanja sporov, ki so nastali zaradi novih in kompleksnejših88 odnosov med delavci in
delodajalci v javnem sektorju (Kessler in Dickens, 2006).
Za LPGC je značilna visoka stopnja strokovne avtoritete ter obsežni dokumentacijski
viri, vključno z raziskavami, na katerih temelji njihovo delovanje. Namen LGPC je, da
olajša zagotavljanje visoke kakovosti in izboljša storitve javne službe tako, da daje
priporočila glede ključnih zadev, plačila in nagrajevanja v okviru javnih služb lokalne
skupnosti.
Komisije so ustanovljene z obeh strani (delodajalcev in delavcev), tako da so njihove
odločitve neodvisne od centralne vlade, ki je v preteklosti imenovala podobne komisije
in odbore, ki so se ukvarjali s spori v javnem sektorju. Vsaka komisija je sestavljena iz
petih članov: neodvisnega predsednika, dveh članov, imenovanih z delodajalske strani,
ter dveh članov, imenovanih s sindikalne strani (Kessler in Dickens, 2006).

5.3.2.3 Francija
Francija je prva država, v kateri so ustanovili posebna delovna sodišča, tribunale
(»Conseils de Prud'homes«) in pod njenim vplivom so se delovna sodišča uveljavila tudi
drugod. Je ena izmed držav članic EU, za katero je značilno, da pozna pomirjanje kot
alternativni postopek reševanja individualnih sporov, vendar je ta postopek sestavni del
sodnega postopka. Arbitraže v individualnih sporih ne uporabljajo, uporabljajo pa jo za
kolektivne delovne spore. V Evropi je Francija prva država, kjer je bila (leta 1950)
uzakonjena dolžnost kolektivnega pogajanja (po Končarjevi, 2000, str. 1–2).
Zakonodaja iz leta 1936 in 1938 je določila obvezna postopka pomirjanja in arbitraže v
smislu predpostavke za zakonitost stavke oziroma izprtja. Postopek pomirjanja so
morale urediti kolektivne pogodbe. Če tega niso storile, sta morali sprti strani določiti
po enega arbitra. Izbrana arbitra sta lahko izbrala še tretjega arbitra. Arbitražno
odločitev je bilo mogoče izpeljati pred »Cour superieure d'arbitrage«, ki je izvajalo
nadzor nad zakonitostjo arbitražnih odločitev. Dogovor, sprejet v okviru postopka
pomirjanja, in arbitražna odločitev sta bila za stranki obvezujoča. Leta 1950 sprejeti
zakon je temeljil na ideji o povezanosti kolektivnega pogajanja in pomirjanja ter
arbitraže v smislu, da naj bi oba postopka omogočala lažjo sklenitev kolektivnih pogodb
in njihovo večje spoštovanje. Zakon je obvezno arbitražo spremenil v fakultativno.
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Gre predvsem za pritiske na odnose med delavci in delodajalci v javnih službah, ki so bili
posledica dolgega obdobja izvajanja reform v javnem sektorju. Te reforme so izhajale iz poznih
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se pojavijo večje zahteve po kakovosti javnih storitev
in v kontekstu demogafskih sprememb tudi večje socialne potrebe. Vzporedno s temi dejavniki
se javni sektor sooči s finančnimi omejitvami in zasledovanjem fiskalne preudarnosti.
Kombinacija teh dejavnikov je sprožila val reform označenih pod pojmom »new public
management« (Kessler in Dickens, 2006).
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Leta 1982 so odpravili obligatornost postopka pomirjanja (Končar, 2000, str. 16–17).
Pomirjanje razumejo kot postopek, v katerem se poskuša zbližati antagonistična
stališča do te mere, da je mogoč sprejem rešitve spora na pogodbeni način. Vse
kolektivne delovne spore je mogoče predložiti v postopek pomirjanja, ki ga lahko
urejajo kolektivne pogodbe. Če postopka pomirjanja kolektivne pogodbe ne urejajo, je
dopustna intervenca javnih oblasti. Prefekt, ki zve za spor, lahko vedno da strankam
pobudo, da se sestanejo in poskušajo spor rešiti s pomiritvijo. Poleg tega lahko
regionalni direktor za delo na regionalni ravni in minister za delo na državni ravni
predsedujeta tripartitni komisiji (regionalni, državni), v okviru katere poskušajo doseči
dogovor med sprtimi strankami. Če je pomirjanje uspešno, ima zapisnik o tem značaj
kolektivne pogodbe (po Končarjevi, 2000, str. 17).
Postopek mediacije je dopustil dekret iz leta 1955. Sprva je bila dopustna le:
- v primerih kolektivnih sporov glede plač,
- za spore, ki so se pojavili pri kolektivnem pogajanju ali reviziji kolektivne pogodbe,
- za spore določenih razsežnosti (na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ne pa za
spore v podjetju).
Leta 1957 so bile vse tri omejitve odpravljene. Posrednika lahko izbereta sprti strani.
Če dogovor o posredniku ni možen, ga izbere minister z liste nepristranskih
strokovnjakov, ki jo sestavi sam.
V postopku arbitraže opredelijo arbitra kot ad hoc sodnika, ki razrešuje spor. Zaradi
nasprotovanj s strani delodajalcev je bilo leta 1950 določeno, da je arbitraža
fakultativna in ne več obvezna. Fakultativnost je bila ohranjena tudi po sprejemu
zakona leta 1982. Arbitražo lahko predvidi kolektivna pogodba, lahko pa se zanjo
odločijo stranke šele potem, ko je spor že nastal. Zakon določa, da arbiter odloča na
podlagi prava v pravnih sporih in na podlagi načela pravičnosti v ekonomskih sporih.
Njegova odločitev ima bolj obvezujočo kot izvršno moč (Končar, 2000, str. 18–19).

5.3.2.4 Poljska
Zakon o reševanju kolektivnih delovnih sporov določa dva obvezna postopka:
pogajanje in postopek posredovanja (mediacije). Takoj ko odkloni sindikalne zahteve,
mora delodajalec pristati na pogajanja. Istočasno obvesti regionalnega inšpektorja za
delo o obstoju kolektivnega delovnega spora. V primeru uspešnih pogajanj se spor
konča s podpisom dogovora med sprtima stranema. Če strani ne moreta rešiti spora po
poti pogajanj, predložita reševanje spora neodvisnemu mediatorju, ki ga izbereta z
liste, ki jo v soglasju z nacionalno intersindikalno organizacijo in reprezentativno
sindikalno organizacijo sestavi minister za delo in socialno politiko. Če sprti strani v
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petih dneh ne dosežeta soglasja o izbiri mediatorja, le-tega določi minister za delo in
socialno politiko na predlog ene od strank. Postopek posredovanja se zaključi s
podpisom dogovora med strankama, če ta ni mogoč, pa je treba v zapisniku o
postopku posredovanja navesti nasprotujoča si stališča strank.
V primeru neuspelega postopka posredovanja ima sindikat dve možnosti: lahko
organizira stavko ali pa predloži spor senatu tako imenovane socialne arbitraže, ki
deluje v okviru deželnih sodišč in vrhovnega sodišča. Senat socialne arbitraže je
sestavljen iz poklicnega sodnika in šestih članov, ki jih izbereta sprti stranki (vsaka tri).
Socialne arbitraže delujejo kot kvazi sodni organi. Odločitev arbitraže je za stranki
obvezujoča pod pogojem, da se nista vnaprej odločili drugače. Torej, arbitražni
postopek je fakultativen, prav tako pa je svobodna odločitev strank glede narave
arbitražne odločitve. Če spor z arbitražno odločitvijo ni rešen, ima sindikat ponovno
možnost, da organizira stavko (po Končarjevi, 2000, str. 24–25).

5.3.2.5 Italija
V primeru Italije se bom dotaknil le orodij za odpravljanje interesnih sporov v javnem
sektorju. Njihovo pojmovanje javnega sektorja je širše, kot je zastavljeno v tem delu
na primeru Slovenije, in poleg organov javne uprave vključuje tudi dejavnost t. i.
gospodarskih javnih služb (javnega prevoza, odvoza smeti, varovanja okolja,
proizvodnje in distribucija električne energije ipd.).
Z zakonom iz leta 1983 je bila priznana pravica do kolektivnega dogovarjanja skoraj
vsem javnim uslužbencem, ki imajo v skladu z ustavo tudi pravico do združevanja in
pravico do stavke.
V Italiji je bila leta 1990 sprejeta in kasneje leta 2000 spremenjena zakonodaja v zvezi
z regulacijo pravice do stavke v javnih službah. Sam zakon neposredno določa le nekaj
splošnih pravil, ki morajo biti spoštovana v primeru stavke, socialnim partnerjem (in
kolektivnim pogodbam, ki jih sklenejo) pa dopušča odločilno vlogo in odgovornost
reguliranja tega področja. Nova ureditev temelji na kombinaciji treh glavnih stebrov:
- splošna pravila, določena z zakonom,
- pravila, ki jih oblikujejo socialni partnerji sami,
- vloga novoustanovljene posebne institucije (jamstvena komisija - »Commissione di
Garanzia«), ki nadzira izvajanje zakona in katere pristojnosti so bile z reformo leta
2000 bistveno povečane (Bordogna, 2006).
Poglavitna naloga jamstvene komisije je oceniti primernost ukrepov, ki se nanašajo na
izvajanje pravice zaposlenih v javnem sektorju do stavke, nasproti ustavno
zagotovljenim osebnostnim pravicam (pravica do zdravja, svobode, življenja, mobilnosti
…). Jamstvena komisija je v osnovi zasnovana kot neodvisen organ (ki zastopa t. i.
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tretjo stran), sestavljen iz devetih strokovnjakov (na področju ustave, dela in delovnih
razmerij), imenovanih za obdobje treh let s strani predsednika republike. Ima številne
pomembne naloge, povezane predvsem z oceno, ali so v pogodbah socialnih partnerjev
ustrezne določbe o delovanju nepogrešljivih javnih služb v primeru stavke (neke vrste
ocena glede zadovoljivo načrtovane samoomejitve pri stavki, op. avt.), po letu 2000 pa
je jamstvena komisija dobila regulatorno pristojnost, s katero lahko omeji stavko
(Bordogna, 2006).
Jamstvena komisija mora pri pogodbah, sklenjenih s strani socialnih partnerjev, ki se
nanašajo na minimum delujočih javnih služb v primeru stavke, oceniti, ali sta pri tem
ustrezno uravnoteženi dve ustavni pravici – pravica do stavke in osebnostne pravice
državljanov. Po reformi iz leta 2000 to vključuje tudi potrditev, da pogodbe vključujejo
ustrezne pomiritvene postopke, ki morajo biti obvezno izpeljani pred uradno
razlgasitvijo stavke. V postopku tega ocenjevanja se mora jamstvena komisija v skladu
s spremembo zakona iz leta 2000 posvetovati s potrošniškimi organizacijami (zakonsko
priznanimi z zakonom iz leta 1998), ki v določenem roku podajo komisiji nezavezujoče
mnenje (Bordogna, 2006).
V primeru, da so določbe pogodbe, ki se nanašajo na delovanje javnih služb v primeru
stavke, s strani jamstvene komisije ovrednotene negativno, mora komisija socialnima
partnerjema posredovati predlog, v katerem je določen obseg izvajanja nujnih javnih
služb ter drugi nujni postopki in ukrepi med stavko. Do predloga se morata stranki
opredeliti v 15 dneh. Če jamstvena komisija po poteku nadaljnjih 20 dni ugotovi, da se
stranke ne morejo sporazumeti o dogovoru, sprejme začasno uredbo o minimalnem
obsegu izvajanja javnih služb, o pomiritvenem postopku ter drugih ukrepih, ki jih
morata stranki spoštovati, dokler ne dosežeta sporazuma, ki bo za jamstveno komisijo
sprejemljiv (Bordogna, 2006).
Jamstvena komisija ima tudi vlogo (sicer posredno) pri postopkih pomiritve in
mediacije, in sicer v smislu spodbujanja in olajšanja pogojev za mirno rešitev nasprotij.
Reforma iz leta 2000 je povečala vlogo potrošniških organizacij kot predstavnikov
pravic uporabnikov storitev, ki lahko vplivajo na obseg izvajanja pravice do stavke v
javnem sektorju. V zvezi s tem imajo potrošniške organizacije naslednje pravice:
- že omenjeno pravico do posvetovanja z jamstveno komisijo v procesu ocenjevanja
ustreznosti določb socialnih partnerjev glede nepogrešljivih javnih služb, v okviru
katerega sporočijo komisiji nezavezujoče mnenje,
- da zaprosijo jamstveno komisijo, da začne uradni postopek ocenjevanja ravnanja
socialnih partnerjev med stavko oziroma kolektivne odsotnosti iz dela,
- da pred sodiščem vložijo skupinsko tožbo proti sindikatom ali ustanovam, ki
zagotavljajo javne službe – v primerih, ko ti s svojimi dejanji uporabnikom
povzročijo škodo v zvezi s koriščenjem javnih služb v skladu s sprejetimi merili
kakovosti in učinkovitosti (Bordogna, 2006).
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5.4 OCENA UREDITVE SOCIALNEGA DOGOVARJANJA V JAVNEM
SEKTORJU IN MOŽNE REŠITVE PROBLEMATIKE
Na podlagi poglobljenega študija referenčne literature sem v zvezi s predpostavkami in
načini za preprečevanje sporov v javnem sektorju prišel do sklepov oziroma spoznanj,
ki jih navajam v nadaljevanju.
Menim, da je najpreprostejša metoda preprečevanja sporov aktiven in ustvarjalen
dialog med socialnimi partnerji na vseh ravneh (državni, na ravni dejavnosti in v sami
organizaciji). Sem sodi pogajanje kot način usklajevanja interesov in iskanja
kompromisov.
Med prijeme, s katerimi se preprečujejo spori, sodijo, kot že predhodno večkrat
navedeno, tudi zakonsko določeni mehanizmi, s katerimi lahko država, če že ne
prepreči, pa vsaj zmanjša možnosti za nastanek sporov. V Sloveniji so pravni
mehanizmi za preprečevanje kolektivnih delovnih sporov nerazviti, kar se občuti tudi v
socialnem dialogu na področju javnega sektorja. Menim namreč, da v Sloveniji kot
posttranzicijski državi socialni dialog še ni dosegel tiste stopnje, pri kateri bi se razvijal
v dovolj spontani in učinkoviti meri89. Morebiti je prav zaradi pomanjkanja tradicije
socialnega dogovarjanja med temeljne določbe ZJU vgrajena določba socialnega
partnerstva, ki jo vsebuje 26. člen (ta sicer formalno velja le za javne uslužbence v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti) in ki med drugim zapoveduje
ustanovitev stalnega telesa za uresničevanje socialnega partnerstva na področju
delovnih razmerij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, vendar to stalno
telo po skoraj osmih letih veljavnosti zakona še ni bilo ustanovljeno. Omenjeni člen
vsebuje tudi določbe, ki predpisujejo obveznost vlade ali ministra, da pred sprejemom
predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti, omogoči reprezentativnim sindikatom dejavnosti
oziroma poklicev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, da podajo svoje
mnenje. Prav tako mora predstojnik upravnega organa pred sprejetjem splošnega akta,
ki vpliva na pravice oziroma obveznosti javnih uslužbencev, omogočiti
reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v organu, da poda mnenje. Če reprezentativni
sindikat v organu postavljenem roku poda mnenje, mora predlagatelj to mnenje
upoštevati ali povabiti reprezentativni sindikat v organu k usklajevanju. Če
predlagatelju ne uspe doseči uskladitve predloga akta oziroma odločitve z mnenjem
reprezentativnih sindikatov v organu, se lahko sprejme neusklajen akt oziroma
odločitev, vendar je treba razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje
reprezentativnih sindikatov v organu, pisno obrazložiti in poslati tem reprezentativnim
sindikatom.
89

To trditev dodatno podkrepljujem s podatki o poteku pogajanj za sklenitev kolektivne
pogodbe za javni sektor (poglavje 5.2.1.2).
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Uravnoteženost moči socialnih partnerjev, ki naj bi se kazala tudi v stopnji vključenosti
sindikatov oziroma voljenih predstavništev delavcev v procese sodelovanja z
delojemalci oziroma državo, je tudi zagotovo ena od predpostavk za uspešno
preprečevanje morebitnih sporov. Pomembne so organizacijske, finančne ter strokovne
(personalne) sposobnosti sindikatov, predvsem tistih v javnem sektorju, ki imajo kot
socialnega partnerja na nasprotni strani državo in njen aparat. Relevantnih podatkov
oziroma raziskav na področju organizacijskih, finančnih in personalnih sposobnosti
sindikatov je malo, pa tudi te so starejšega datuma. Podatki iz teh raziskav kažejo na
relativno slabe strokovne in tudi finančne sposobnosti sindikatov javnega sektorja, kar
se nedvomno odraža tudi na kvaliteti kolektivnih pogajanj in vpliva na njihovo
uspešnost. Iz aktualnega dogajanja (pojav spontanih stavk v zasebnem sektorju) je
zaznati tudi, da sindikalne centrale ne dosegajo pričakovanj svojih članov, vendar so to
le domneve avtorja, ki jih v tem delu ni bilo mogoče dokazati, saj raziskav na tem
področju ni oziroma jih ni bilo moč opraviti. Če so te domneve realne, potem tudi
spontane delavske akcije po vzoru akcij, ki smo ji bili priča v letu 2009, v javnem
sektorju v prihodnosti niso izključene.
S Socialnim sporazumom za obdobje 2007–2009, ki sicer ni pravno zavezujoč akt
ESS90, se je vlada med drugim zavezala k spodbujanju in razvijanju izvensodne in
sodne oblike mirnega reševanja sporov, k spodbujanju usposabljanja mediatorjev, k
ocenitvi potreb po spremembah obstoječih predpisov ter zagotovitvi organizacijskih,
finančnih, kadrovskih in drugih pogojev za razvoj tega sistema. Naloga delodajalcev, ki
izhaja iz podpisanega sporazuma, je med drugim tudi sodelovati in si prizadevati za
reševanje izvensodnih in sodnih poravnav v delovnopravnih sporih, naloga sindikatov
pa med drugim ustanoviti stalno arbitražo za reševanje individualnih in kolektivnih
delovnih sporov skupaj z delodajalci. Tudi področje centralnega tripartitnega organa
socialnih partnerjev in vlade bi bilo potrebno po mnenju mnogih strokovnjakov
ustrezno zakonsko urediti.
Poleg navedenega izhajajo iz analize položaja predstavnikov delojemalcev v javnem
sektorju tudi naslednje pomembne razlike nasproti položaju predstavnikov delavcev v
zasebnem sektorju:
- neenak položaj zaposlenih na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju –
zakon, ki bi celovito urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov do danes
še ni sprejet navkljub jasni zahtevi zakonskega urejanja tega področja v ustavi ter
ugotovitvi neustavnosti takšnega stanja;
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Socialni sporazum za obdobje 2007–2009 je veljal do 31. 12. 2009. V Sloveniji trenutno ni
veljavnega tripartitnega socialnega sporazuma na državni ravni.
143

-

-

-

-

kolektivne pogodbe s področja javnega sektorja so izvzete iz sistema kolektivnih
pogodb, določenega z Zakonom o kolektivnih pogodbah, kjer velja načelo
svobodnega in prostovoljnega sklepanja kolektivnih pogodb91;
obstaja obveznost kolektivnega dogovarjanja in sklepanja kolektivnih pogodb, ne
da bi se sistemsko zagotavljalo učinkovite mehanizme za preprečevanje in
odpravljanje kolektivnih delovnih sporov;
vzpostavljeno je kvazi avtonomno kolektivno dogovarjanje, ker so možne
subsidiarne rešitve, po katerih v primeru neuspelih kolektivnih pogajanj obvezne
elemente, o katerih ni soglasja, določi vlada z uredbo;
v kolektivnih pogodbah, sklenjenih na področju javnega sektorja, je kot metoda
razreševanja interesnih sporov predviden obvezen arbitražni postopek;
neurejeno področje stavke, posebej to velja za javni sektor.

Primer Velike Britanije kaže na stopnjevanje napetosti med socialnima partnerjema v
javnem sektorju zaradi večletnega konstantnega uvajanja reformnih pristopov92, ki
lahko naposled pripeljejo do neželenih industrijskih akcij, kot so stavke. Primer
sprejemanja kolektivnih pogodb v javnem sektorju in uveljavljanja ZSPJS je pokazal, da
lahko interesni spor med socialnima partnerjema povzroči velik zastoj pri uveljavljanju
novega plačnega sistema v javnem sektorju, če ni na voljo učinkovitih orodij za
preprečevanje in odpravljanje sporov. Močna pozicija sindikatov ter skušnjava države,
da se zateče nazaj k oblastnim dejanjem, namesto da bi se pogajala, je povzročila
nevaren konflikt med socialnima partnerjema.
Zaradi že obstoječih trenj med socialnimi partnerji na eni ter omejevanja javnih financ,
plač in javnega sektorja na drugi strani93 je tudi v javnem sektorju v prihodnje
pričakovati veliko konfliktov med zaposlenimi in delodajalci. V takšnem okolju bi bilo
nujno potrebno vzpostaviti učinkovite mehanizme za preprečevanje interesnih
kolektivnih sporov.

91

Vodovnik (2009, str. 10) je mnenja, da so sindikati javnih uslužbencev zaradi posredne
odvisnosti političnih struktur od javnih uslužbencev in njihovega delovanja posebej občutljivi na
politične pritiske. Zato je z vidika krepitve neodvisnosti sindikatov na tem področju pomembno,
da država sprejme in uveljavi predpise mednarodnega prava (zlasti konvencijo MOD št. 151 in
Direktivo 2002/14/EC), ki zahtevajo, da se tudi v javnem sektorju uveljavi sistem popolnoma
prostih kolektivnih pogajanj. V skladu z ustavnim načelom demokratičnosti, ki se uveljavlja tudi
preko aktivnosti socialnih partnerjev, je treba socialnim partnerjem zagotoviti dejansko
samostojnosti in neodvisnost pri uveljavljanju njihovih interesov.
92
Zahteve glede delovanja državne uprave se vedno bolj zaostrujejo, pričakovanja državljanov
in gospodarskih subjektov pa se višajo, kar se kaže predvsem v zahtevah po manjšanju obsega
sredstev za delovanje državne uprave ob ohranjanju obsega storitev, ki jih državna uprava
zagotavlja, večji prilagojenosti storitev državne uprave ter vzpostavljanju partnerskega odnosa
med javnim, zasebnih sektorjem in državljani (Žurga, 2001, str. 30).
93
Gospodarske težave ali krize negativno vplivajo na financiranje javnega sektorja, kar po
pravilu vodi k zastojem izboljševanja delovnih pogojev javnih uslužbencev (po Vodovniku, 2009,
str. 2).
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Slovenija bi se pri reševanju problematike odsotnosti mehanizmov za preprečevanje in
reševanje sporov morala ozirati po nekaterih evropskih državah, ki imajo v praksi
vpeljane mehanizme preprečevanja sporov z nevtralnimi organi. V svetu je uveljavljen
standard, da v takšnih primerih intervenira tretji subjekt, v katerega imata obe strani
zaupanje. Običajno gre za organe, sestavljene iz uglednih strokovnjakov, ki delujejo v
okviru institucij, ki jih oblikuje in vzdržuje država (po Vodovniku, 2007a, str. 28).
Organi, ki preprečujejo oziroma razrešujejo kolektivne interesne spore v javnem
sektorju, presojajo predvsem ravnotežje med dvema pravicama: pravico zaposlenih v
javnem sektorju do stavke in pravicami uporabnikov javnih storitev.
V Veliki Britaniji so npr. na centralni državni ravni oblikovani organi, kot so ACAS in
»National Joint Council«. ACAS je nevtralna centralna institucija, organizirana in
podprta s strani države. Pod njenim okriljem delujejo institucije, kot so konciliacijska
telesa, mediacijska telesa in arbitraže. Kasneje, z reformami javnega sektorja in
decentralizacijo, pa so bile ustanovljene tudi posebne komisije na lokalnih ravneh,
imenovane »Local Government Pay Commision«, ki so postale pomembni svetovalni
organ partnerjev v procesih sporazumevanja v javnem sektorju. Delovanje komisij
temelji na visoki stopnji strokovne avtoritete ter na obsežnih dokumentacijskih virih,
vključno z raziskavami (po Vodovniku, 2007, str. 194).
Smernice za pravno urejanje socialnega dialoga v javnem sektorju vsebujeta konvenciji
MOD št. 150 in 151. Konvencija MOD št. 150 spodbuja države, da del državne
pristojnosti s področja dela prenesejo na nevladne organizacije, Konvencija MOD št.
151 od držav zahteva, da razvijajo in z zakonodajo uveljavljajo »mehke« metode
preprečevanja in reševanja sporov v javnem sektorju (po Vodovniku in Turi, 2008, str.
57). Konvencija uslužbencem v javni upravi jamči v načelu enake pravice do
združevanja in organiziranja, kot so zapisane v konvencijah, ki se nanašajo na druge
zaposlene. Nacionalne pravne ureditve naj bi tudi na tem področju spodbujale
kolektivno dogovarjanje. Oblastni vpliv države naj bi bil še posebej nevtraliziran z
uvedbo mirnega reševanja sporov med strankami z uporabo sredstev, kot so
dogovorjeni usklajevalni, posredniški in razsodniški postopki (Vodovnik, 2004, str. 253).
Vodovnik (2007a, str. 28) meni, da bi lahko v okviru Sveta za sistem plač v javnem
sektorju ustanovili komisije ali druga telesa s posvetovalno, posredovalno ali
razsodniško vlogo, kar bi bilo v skladu s strategijo MOD, ki je na tem področju razvidna
iz zgoraj omenjenih konvencij, ki za Slovenijo še vedno niso zavezujoče.
V sedanjem času je prisotno spoznanje, da Svet za sistem plač v javnem sektorju ne
opravlja svojega poslanstva, predvidenega v ZSPSJ, zato Vlada RS v dokumentu
»Pogajalska izhodišča Vlade Republike Slovenije za usklajevanje sprememb in
dopolnitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju« 94 predlaga njegovo ukinitev.
94

Vlada Republike Slovenije, 2010.
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Metode mediacije, konciliacije in arbitraže se lahko uporabljajo tudi na področju
kolektivnega dogovarjanja v javnem sektorju, če je to pogajanje prostovoljno. V
Sloveniji je v javnem sektorju kolektivno dogovarjanje obveza, ker je rezultat
dogovarjanja nujen element za pravno urejanje položaja uslužbencev. V primeru, da ne
pride dogovora, mora zato država enostransko – avtoritativno urediti določena
vprašanja95, kar pa ne vpliva pozitivno na odnose med državo in sindikati javnega
sektorja. Sistem, ki bi zagotovil, da so področja, ki zadevajo javnih interes, urejena z
državnimi predpisi, bi hkrati omogočil prostovoljno kolektivno pogajanje v javnem
sektorju (po Vodovniku in Turi, 2008, str. 68).

95

To se je zgodilo v procesu uveljavljanja ZSPJS. Zakon je z namenom uvajanja principov
kolektivnega dogovarjanja v javni sektor prenesel preveč pristojnosti urejanja na kolektivne
pogodbe in tako ogrozil proces uvajanja novega plačnega sistema, ki je temeljil na sprejemu
kolektivnih pogodb. Zato je država s spremembami ZSPJS poizkušala preseči zaplete pri
sprejemanju kolektivnih pogodb tako, da je z zakonom predvidela uvedbo lastne vsebinske
rešitve v primeru, ko dogovor med socialnima partnerjema ne bi bil sklenjen. Tako je na nek
način priznala, da ni bila uspešna v vlogi socialnega partnerja (po Vodovniku in Turi, 2008, str.
70–71 ).
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6 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
Cilj raziskovanja je bil, da preko analize položaja javnih uslužbencev v sistemu delovnih
razmerij preverim upravičenost postavljenih hipotez in da pridem do ugotovitev, ki
bodo:
- razkrile poglavitne ovire za učinkovitejši in kvalitetnejše socialno dogovarjanje ter
- prispevale h kritični oceni pravne ureditve na področju kolektivnih delovnih razmerij
nasploh, še posebej pa v javnem sektorju.
Rezultati ocene položaja javnih uslužbencev po izvedeni uslužbenski in plačni reformi in
ocene primernosti slovenske ureditve socialnega dogovarjanja v javnem sektorju,
predstavitve njene problematike in pomanjkljivosti, ki sem jih prikazal v predhodnih
poglavjih, prikazujejo poglavitne ovire, ki so na poti učinkovitejšemu socialnemu
dialogu.
Gre predvsem za ugotovitev, da obstoječa pravna ureditev na tem področju ne dosega
sodobnih standardov, ki jih preko konvencij, predvsem pa priporočil, promovira MOD
tudi za področje javnega sektorja. S tem je bil tudi dosežen cilj raziskave.

7 PREVERITEV HIPOTEZ
V nalogi sem preučeval položaj javnih uslužbencev v sistemu delovnih razmerij v
Sloveniji. Problem in predmet raziskovanja sta bila osnova za postavitev naslednjih
delovnih hipotez:
1. V Sloveniji ni učinkovitih orodij za preprečevanje in razreševanje kolektivnih
delovnih sporov v javnem sektorju, obstoječe metode pa ne služijo spodbujanju
kolektivnega dogovarjanja, temveč slabijo odnos med socialnima partnerjema, kar
je bilo preverljivo z analizo obstoječe normativne ureditve in njene notranje
skladnosti ter poglobljenega študija drugih virov.
2. Neenak položaj zaposlenih v javnem sektorju, nasproti zaposlenim v zasebnem
sektorju, je na nekaterih področjih urejen tako, da krši ustavna določila o prepovedi
diskriminacije, kar je bilo preverljivo z analizo obstoječe normativne ureditve ter
odločitev ustavnega sodišča.
Hipotezi sta bili med nalogo večkrat preverjeni. Preveritve so bile narejene na podlagi
dveh metod znanstvenega raziskovanja, in sicer metode kompilacije in deskriptivne
metode.
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Država je z reformo uslužbenskega in plačnega sistema v javni upravi med drugim
želela spodbuditi socialno dogovarjanje tudi v javnem sektorju in tako tudi na tem
področju približati položaj javnih uslužbencev položaju zaposlenih v zasebnem sektorju.
Pri tem je bilo ugotovljeno, da položaja zaposlenih v zasebnem in zaposlenih v javnem
sektorju zaradi specifičnosti slednjega (poraba javnih sredstev, država je zaposlovalec
in hkrati urejevalec pravnih razmerij, izvrševanje javnih služb in državnih pooblastil) ne
moreta biti popolnoma izenačena. Slovenska ureditev se na področju kolektivnih
pogajanj, ki bi v načelu morala biti prostovoljna, stranke pogajanj pa avtonomne, v
sferi javnega sektorja zateka k nekaterim prisilam, ki si z vidika ustreznosti zaslužijo
kritično obravnavo. Uslužbenska zakonodaja zapoveduje kolektivno dogovarjanje in
sklepanje kolektivnih pogodb, pri tem pa sistem ne zagotavlja mehanizmov, ki bi
učinkovito preprečevali in odpravljali morebitne kolektivne delovne spore. Izkušnje šest
let trajajočih neuspešnih poizkusov uvedbe novega plačnega sistema v javni sektor
potrjujejo to tezo. Druga teza o načelnem avtonomnem urejanju kolektivnih delovnih
razmerij v javnem sektorju je bila ovržena, ko se je v procesu pogajanj za sklenitev
kolektivne pogodbe za javni sektor (na katero je bila vezana uvedba novega sistema
plač) zaradi zastalih pogajanj s sindikati država kot delodajalec zatekla k uporabi
oblastnih sredstev (uredba vlade), s katerimi je samovoljno uredila nekatera sporna
vprašanja, ki so bila predmet pogajanj. Takšna dejanja so zaostrila odnose med
socialnima partnerjema, kar je nedvomno prispevalo k zmanjšanju medsebojnega
zaupanja in negativno vplivalo na proces kolektivnega sporazumevanja v javnem
sektorju, kar bo verjetno vplivalo tudi na njihove odnose.
Navedeno potrjuje postavljeno hipotezo, da v Sloveniji ni učinkovitih orodij za
preprečevanje in razreševanje kolektivnih delovnih sporov v javnem sektorju, obstoječe
metode pa ne služijo spodbujanju kolektivnega dogovarjanja, temveč slabijo odnos
med socialnima partnerjema.
Neenak položaj zaposlenih v javnem sektorju je v načelu legitimen, če za to obstajajo
stvarni in utemeljeni razlogi. Ti pa na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju
javnih zavodov niso izkazani, o čemer se je izreklo tudi Ustavno sodišče RS v odločbi UI-160/03-8 z dne 19. 5. 2005 in na kar že dolgo opozarjajo nekateri avtorji. Javni
uslužbenci v javnih zavodih bi že na podlagi 75. člena ustave morali imeti pravico do
sodelovanja pri upravljanju v zavodu (pravico zaposlenim v zasebnem sektorju daje
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju). Zakonska podlaga, ki bi celovito urejala
sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, do danes še ni sprejeta, kar pomeni
kršitev ustavnega načela prepovedi diskriminacije (14. člen) ter neposredno neizvajanje
75. člena Ustave RS.
Navedeno potrjuje tudi drugo hipotezo, torej da je neenak položaj zaposlenih v javnem
sektorju nasproti zaposlenim v zasebnem sektorju v Sloveniji na nekaterih področjih
urejen tako, da krši ustavna določila o prepovedi diskriminacije.
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8 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI
Z opravljeno raziskavo sem prispeval k kritični oceni pravne ureditve naslovne tematike
in upam, da tudi k pozivom za izboljšanje stanja na področju socialnega dogovarjanja v
javnem sektorju.

9 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Poleg uporabe v teoriji, je rezultat raziskave uporaben tudi v postopkih izdelave
bodočih predpisov s področja kolektivnih delovnih razmerij in pri sklepanju kolektivnih
pogodb za področje javnega sektorja. Menim, da je potrebno področju kolektivnega
dogovarjanja nasploh, še posebej pa v javnem sektorju, v bodoče posvetiti veliko več
pozornosti, zato v perspektivnem delu, ki sledi, pozivam pristojne institucije na
okrepitev aktivnosti pri izgradnji takšnega modela, ki bo socialni dialog z odpravo
anomalij v sedanji ureditvi okrepil in dvignil njegovo kvaliteto na raven držav, po
katerih se Slovenija zgleduje.
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10 ZAKLJUČEK
Socialni dialog je v sodobni družbi vrednota. Njegova poglavitna vsebina so različne
oblike kolektivnega sporazumevanja med socialnimi partnerji. Temelji socialnega
dialoga so določeni z ustavo, ki med drugim določa tudi pravice delodajalcev in pravice
zaposlenih, ki jih je treba v socialnem dialogu usklajevati, morebitne spore, ki se
pojavljajo ali bi se lahko pojavili v zvezi z njimi, pa na učinkovit način preprečevati in
odpravljati. Ustavne temelje socialnega dialoga na abstraktni ravni dopolnjujejo
(ratificirani) mednarodnopravni viri, katerih določila mora Slovenija neposredno izvajati
kot del notranjega pravnega reda. Ti imajo po 8. členu Ustave RS tudi primat nad
zakoni in drugimi predpisi. Kot članica EU je Slovenija vpeta v procese harmonizacije
zakonodaje, ki se nanaša na urejanje področja socialnega dialoga, z drugimi državami
članicami. Na ravni EU je bilo sprejetih nekaj direktiv, ki se nanašajo na obveščanje in
posvetovanje z delavci v podjetju, druga področja pa zaradi močno heterogenih
ureditev v državah članicah v glavnem še niso bila predmet pravnega urejanja te
tematike tej ravni. Nacionalna zakonodaja, ki ureja področje položaj zaposlenih pa tudi
področje socialnega dialoga oziroma kolektivnega dogovarjanja je v zadnjih desetih
(reformnih) letih približala sicer ločeni ureditvi, ki veljata za zasebni in javni sektor.
Reformni procesi v javnem sektorju so na področju uslužbenskega sistema pripeljali do
uzakonitve usklajevanj med socialnima partnerjema, kolektivnih pogajanj ter nujnostjo
sklenitve kolektivnih pogodb. Kolektivne pogodbe so sicer eden od najpomembnejših
avtonomnih pravnih virov, tj. aktov, s katerimi pogodbeni subjekti avtonomno urejajo
medsebojna razmerja, nastala kot posledica socialnega dialoga.
Ureditev položaja javnih uslužbencev v sistemu delovnih razmerij v Sloveniji je rdeča
nit tega dela, ki povezuje tematiko socialnega dialoga in reformnih procesov v javnem
sektorju.
Val reform javnega sektorja, ki se je v evropskih državah pojavil v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja kot odziv na čedalje večje in težko obvladljive deleže javne porabe v
družbenem bruto proizvodu, je predvsem konec devetdesetih let zajel tudi Slovenijo.
Novi pristopi in rešitve ob preobrazbi slovenskega javnega sektorja ob tem, da
spreminjajo birokratske metode upravljanja, povzročajo spremembe tudi v kulturi javne
uprave. Preobrazba javne uprave, ki je sledila procesu družbene in politične
modernizacije, se opira predvsem na načela novega javnega menedžmenta. Za
uvajanje teh načel je potrebna ustrezna podpora, katere glavna nosilka je bila, vsaj v
obdobju zadnjih let, plačna reforma javnega sektorja. Njen namen je boljše
obvladovanje obsega (javnih) sredstev za plače ter zagotovitev ustreznih orodij
stimulacije kot enega od orodij menedžerjev za učinkovito upravljanje s človeškimi viri,
kar naj bi prispevalo k učinkovitejšemu oziroma »produktivnejšemu« javnemu sektorju.
Uvajanje novega plačnega sistema je pustilo pečat tudi na področju, ki je osrednje
področje tega dela, področju kolektivnega dogovarjanja v javnem sektorju. Gledano s
pravnega vidika je področje sistema javnih uslužbencev urejeno s splošnimi
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delovnopravnimi normami (ki veljajo za vse zaposlene), pa tudi s posebnimi predpisi, ki
veljajo le za javne uslužbence. Takšno ureditev narekuje specifičnost javnega sektorja
in z vidika ustavnih določb o prepovedi diskriminacije v osnovi ni sporna.
Sociologi menijo, da opisani procesi reformnih sprememb v javnem sektorju nujno
vplivajo na obstoječi sistem vrednot in etičnih meril zaposlenih v javni upravi v smeri
prilagajanja le-teh razvitim evropskim demokracijam. Raziskave na tem področju
kažejo, da je Slovenija v skupini držav »novih« članic EU, ki še niso popolnoma
prevzele vrednostnega sistema uprav večine držav, ki sodijo v klub »starih« članic.
Slovenska ureditev je nerazvita tudi na področju bipartitnega in tripartitnega
kolektivnega dogovarjanja. Pomembni razlogi za takšno stanje izhajajo iz dejstva, da
so se osnovni pogoji za takšen socialni dialog, kot ga promovira MOD, pričeli
vzpostavljati šele v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja kot posledica ali del
ekonomsko-političnih sprememb tistega obdobja in zato socialni partnerji v relativno
kratkem času še niso uspeli v popolnosti razviti ali izkoristiti svojih bipartitnih in
tripartitnih potencialov. V Sloveniji je uveljavljen sindikalni pluralizem, ki je rezultat
zagotovljene sindikalne svobode in dejstva, da se sindikati niso odločili za medsebojno
povezovanje in združevanje v večji meri. Struktura sindikatov je v Sloveniji visoko
fragmentirana, saj obstaja sedem konfederacij oziroma zvez sindikatov, v postopku
registracije pa je tudi osma zveza (Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije).
Članstvo v sindikatih pada in naj bi trenutno obsegalo okoli 40 % delovno aktivnega
prebivalstva. Za svoje uspešno delovanje potrebujejo sindikati veliko mero pogajalske
moči, ki izhaja iz finančnih, predvsem pa organizacijskih in mobilizacijskih sposobnosti.
Iz raziskav in stališč drugih avtorjev je bilo ugotovljeno, da raven teh potencialov ni
dovolj velika ali pa da vsi potenciali niso izkoriščeni. Socialni partnerji na nacionalni
ravni delujejo v tripartitnem Ekonomsko-socialnem svetu, ki ni vključen v formalno
strukturo ustavnih institucij države, njegova sestava in delovanje pa tudi nista urejena
z zakonom. Zakonska ureditev na področju uveljavljanja pravice do stavke je zastarela
in pomanjkljiva. Statistični podatki o stavkah se kljub zakonskim obvezam ne vodijo v
zadovoljivi meri, kar onemogoča primerjave z drugimi državami in otežuje znanstvenoraziskovalno delo na tem področju. V Sloveniji se v zadnjem času posveča veliko
pozornosti postopkom mirnega reševanja sporov, kar je pomembno tudi za področje
reševanja kolektivnih delovnih sporov po nesodni poti. Kljub navedenemu je pravna
ureditev na tem področju pomanjkljiva in ne dosega pričakovanih rezultatov oziroma
standardov, določenih v predmetnih konvencijah MOD. Zato nedvomno velik del krivde
za ugotovljeno nerazvito stanje na področju kolektivnega dogovarjanja v Sloveniji nosi
tudi zakonodajalec, ki mu zaenkrat še ni uspelo najti pravega načina, kako v
slovenskem prostoru (ekonomskem, socialnem, kulturnem) pravno urediti sistem
kolektivnih delovnih razmerij, ki bi ob zglednem sodelovanju v procesih kolektivnih
pogajanj med delodajalci in delojemalci omogočal rast blaginje vseh prebivalcev.
Ugotovljeno je bilo, da največ tovrstnih pravnih vrzeli oziroma neustrezne obstoječe
ureditve obstaja na področju javnega sektorja. Zaradi že obstoječih nesoglasij in drugih
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nasprotij med socialnimi partnerji v javnem sektorju, ki so posledica dosedanjih, sicer
intenzivnih aktivnosti v kolektivnem dogovarjanju, ter pričakovani hudi restrikciji javne
porabe je tudi v javnem sektorju pričakovati večje konflikte med zaposlenimi in
delodajalci, ki bi lahko privedli do prekinitve socialnega dialoga z ene ali druge strani in
posledičnih organiziranih ali spontanih »industrijskih« akcij. V takšnem pregretem
okolju bi bilo nujno potrebno vzpostaviti učinkovite mehanizme za preprečevanje in
reševanje kolektivnih delovnih sporov, predvsem tistih, katerih vsebina je interesne
narave.
Opravljena analiza položaja javnih uslužbencev v sistemu delovnih razmerij v Sloveniji,
je v celoti potrdila delovni hipotezi.
V perspektivi bi morala država odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti tako, da bi:
1. Takoj okrepila aktivnosti za zagotovitev zakonskih pogojev za sodelovanje
zaposlenih pri upravljanju javnih zavodov in tako odpravila neustavno stanje na
tem področju.
2. Z zakonom institucionalizirala delovanje ESS kot najvišjega organa tripartitnega
sodelovanja v državi in v tem kontekstu opravila razmislek o možnosti vključitve
predstavnikov drugih nevladnih (potrošniških, okoljskih, študentskih, upokojenskih)
organizacij v dosedanje zgolj tripartitno sporazumevanje na nacionalni ravni.
3. Na novo z zakonom uredila področje zagotavljanja ustavne pravice do stavke, kjer
bi bilo med drugim ustrezneje kot sedaj urejeno tudi uživanje te pravice s strani
zaposlenih v javnem sektorju. Poleg navedenega je potrebno zagotoviti učinkovito
zbiranje kvalitetnih statističnih podatkov o stavkah ter drugih industrijskih akcijah.
4. Vzpostavila pogoje za učinkovitejši socialni dialog v javnem sektorju, predvsem z
odpravo uporabe nepotrebnih prisilnih metod, s katerimi je po neuspelih poizkusih
usklajevanj in pogajanj oblastno uredila nekatera razmerja.
5. Določila učinkovite postopke za preprečevanje in mirno reševanje kolektivnih
delovnih sporov ter ustanovila nevtralne organe, ki bi pokrivali to področje in ki bi
po vzorih iz tujine opravljali tudi izobraževalno in svetovalno funkcijo. Posebej
pomembna je uvedba izboljšav obstoječe tovrstne ureditve v javnem sektorju, saj
bodo nadaljnji reformni procesi v javnem sektorju ter nujnost krčenja obsega javnih
sredstev za zagotavljanje delovanja javne uprave v prihodnosti generator
konfliktnih situacij v procesu kolektivnega dogovarjanja, ki v obstoječi ureditvi ne
zagotavljajo mirne rešitve v zadovoljivi meri.
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Predlagane spremembe bi morale državne institucije uveljaviti v sodelovanju in
tvornem dialogu s socialnimi partnerji.
Dokaz, da je tripartitni socialni dialog v Sloveniji lahko učinkovit in da ima veliko
strateško komponento za prihodnost, je dejstvo, da brez takšnega sodelovanja
socialnih partnerjev in države v preteklosti Slovenija ne bi dosegla zahtevnih
makroekonomskih ciljev, ki so bili potrebni, da smo kot prva država nekdanjega
vzhodnega bloka leta 2007 prevzeli skupno evropsko denarno valuto.
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