
 

 

 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŢBENE ŠTUDIJE 

V NOVI GORICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKA NALOGA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE STOPNJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDI VIVODA 



 

 

 

  



 

 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŢBENE ŠTUDIJE 

V NOVI GORICI 
 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKA NALOGA 

 

ZAUPANJE V CIVILNODRUŢBENE ORGANIZACIJE - 

ŠTUDIJA PRIMERA ZAUPANJA V SINDIKATE V 

SLOVENIJI 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Mateja Rek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Gorica, maj 2012                                     Edi Vivoda 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

Študent Edi Vivoda izjavljam, da sem avtor tega magistrskega dela, ki sem ga napisal pod 

mentorstvom doc. dr. Mateje Rek. 

 

 

Skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih pravicah dovolim objavo magistrskega 

dela na fakultetnih spletnih straneh. 

 

 

 

 

 

 

V Novi Gorici, 15. 5. 2012                                                                   Podpis: 

 

                                                                                             ___________________________ 

 

 

 

  



 

 

POVZETEK 

Iz zgodovinske dediščine socialističnega tipa gospodarstva smo se naučili prevzemati 

gospodarsko trţno kulturo ter prevzemati standarde in vrednote, kot obstajajo v drţavah 

zahodne Evrope. Še opazneje se je ta prehod zgodil s pridruţitvijo novih drţav srednje in 

vzhodne Evrope v Evropsko unijo. Iz navedenih spoznanj v tem delu izhaja, da politična in 

ekonomska kultura pomembno vplivata kot podlaga na razvoj civilne druţbe. Cilj te naloge je 

predstavitev vloge civilne druţbe in ugotoviti, kolikšno je zaupanje v sindikate in kako vpliva 

zaupanje na gibanje števila članstva v evropskih drţavah in v Sloveniji. Primerjali smo 

zaupanje v slovenske sindikate z zaupanjem, ki ga uţivajo sindikati drugod v evropskih 

drţavah, in sicer na podlagi primerjanja opravljenih evropskih druţboslovnih raziskav in 

slovenskih raziskav Slovensko javno mnenje (SJM). Prav tako smo ugotavljali, ali je zaupanje 

posledično vplivalo na spreminjanje števila članstva v sindikatih. Delovanje sindikatov se je 

spremenilo s prehodom v nov politično-ekonomski sistem, spremenila se je njihova druţbena 

vloga. V času po osamosvojitvi Slovenije so nastajali novi sindikati, ki so se organizirali po 

cehovskem principu in se zdruţevali v sindikalne centrale. Z drugim raziskovalnim 

vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kako se vodstva slovenskih sindikatov soočajo z upadom 

zaupanja v sindikate, postavili smo hipotezo, da se soočajo na različne načine, kar vpliva tudi 

na število članstva. Iz ţe opravljenih mednarodnih raziskav je mogoče ugotoviti, da se je 

zaupanje v sindikate v drţavah EU v zadnjih dvajsetih letih zelo različno gibalo po 

posameznih drţavah, prav tako pa se je različno gibalo tudi število članstva. Iz strukturiranih 

intervjujev petih predsednikov največjih slovenskih sindikalnih central smo izvedeli, da 

sindikati skrbijo za komunikacijo s članstvom na različne načine. Nekatere centrale so 

vključene v nadnacionalne sindikalne organizacije, kjer črpajo znanja in izkušnje za vodenje 

socialnega dialoga s socialnimi partnerji. Menijo, da imajo pomemben mobilizacijski 

potencial za varovanje materialnopravnega in socialnega poloţaja delavstva. Na gibanje 

števila članstva v slovenskih sindikatih je po osamosvojitvi pomembno vplival novo nastali 

sindikalni pluralizem in nova druţbena vloga sindikatov. Do leta 1999 je bil zabeleţen znaten 

upad sindikalnega članstva, ki pa je sčasoma naraščalo do leta 2006. Nato so trendi pričeli 

upadati do leta 2009, ko je prišlo do manjšega prirasta sindikalnih članov, ki so se na ravni 

drţave ustalili na pribliţno 20 % zaposlenih. Sindikalni funkcionarji so menili, da je zaupanje 

v sindikate večinoma povezano s politično ekonomskimi razmerami v drţavi, medtem ko se je 

upad članstva dogajal predvsem zaradi propada mnogih delovno intenzivnih panog z velikimi 

industrijskimi obrati in velikim številom zaposlenih. Menijo, da je v zasebnem sektorju 



 

 

sindikalna aktivnost večinoma nezaţelena, kar povzroča nizko sindikalno aktivnost, ki jo 

pripisujejo neoliberalnemu ekonomskemu konceptu upravljanja drţave. Le-ta je med drugim 

vplival na upadanje članstva. Iz same raziskave je mogoče ugotoviti sindikalno rigidnost in 

neprilagodljivost na novonastale druţbene spremembe. V prihodnosti bo nujno povezovanje 

sindikatov na način, ko ne bo moţno izsiljevati z rešitvami za posamezne skupine zaposlenih, 

kot se to dogaja v sedanjosti. Način volitev sindikalnih funkcionarjev in politika sindikatov 

sta v marsičem preţiveta in nujno potrebna tako miselne kot kadrovske prenove. Volitve 

sindikalnih funkcionarjev bi bilo treba demokratizirati na izvedbeni ravni. Delovanje 

sindikatov se mora intenzivirati tudi na druga problemska področja, ki jih sedaj obravnavajo 

le na deklarativni ravni, predvsem pa bo treba aktivirati sindikate za vključevanje mlajše in 

izobraţene populacije v sindikate. Zelo slabo so se sindikati izkazali s svojo organiziranostjo 

v manjših zasebnih gospodarskih druţbah ali pri zasebnikih, kjer se dogajajo največje kršitve 

pravic zaposlenih, šikaniranja in nezakonito odpuščanje iz delovnih razmerij. Nerazumno je 

vztrajanje sindikatov pri monopolizaciji v kolektivnem dogovarjanju, saj niso vsi zaposleni 

vključeni v sindikate. Potreben bo razmislek tudi o drugih oblikah delavske udeleţenosti v 

kolektivnem dogovarjanju in pri ostalih oblikah socialnih dogovorov med socialnimi 

partnerji. Ti pomisleki ponujajo odgovor na vprašanje o primernosti vodenja sindikatov in 

ustreznosti sindikalne politike, ki deluje v precejšnji smeri samozaščite in samozadostnosti. 

Verjetno vse omenjeno zmanjšuje zaupanje v sindikate in tudi vpliva na upad sindikalnega 

članstva.  
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SUMMARY 

The historical heritage of the socialist economic system taught us to accept the market 

economy culture as well as both standards and values present in the West European countries. 

This transition was even more striking upon the new Central and East  European states' entry 

into the European Union. The stated cognitions in this part show the importance of the 

influence that the political and economic culture have as the basis for the development of civil 

society. The aim of this paper is to present the role that the civil society plays, to establish the 

amount of trust that the trade-unions enjoy and the way this trust is reflected in growing or 

decreasing numbers of the trade-unions' members in European states and in Slovenia. Based 

on the conducted surveys (namely, the comparative data of European sociological surveys and 

Slovenian public opinion polls - SJM was used) the trust in the Slovenian trade-unions was 

compared to the amount of trust the trade-unions enjoy in other European states and the 

question was addressed whether the amount of trust influenced the rise or fall of the number 

of the trade-unions' members as a consequence. The transition into the new political and 

economic system changed the functioning of the trade-unions; it changed their social role. In 

the period after Slovenia gained its independence new trade-unions  were established which 

were organised like guilds and integrated  into trade-union headquarters. The purpose of the 

second research question was to establish how the trade-unions' management are dealing with 

a decrease of trust in the trade-unions. It carried the hypothesis that the management are 

addressing the issue differently, which as a consequence is reflected in the extent of the trade-

union's membership. Coming from already conducted  international surveys we can find that 

the amount of trust in the trade-unions as well as the extent of its membership has varied from 

state to state in the last twenty years within the EU. The structured interview with the five 

chairs of biggest Slovenian trade-union headquarters showed that there are different ways that 

the trade-unions choose to communicate with their members. Some headquarters are joint into 

supra-national associations, which serve as a source of knowledge and experience for the 

social dialogue between social partners. They believe they have an important potential of 

mobilization for the protection of the substantive legal situation of the proletariat. After 

Slovenia gained its independence the new social role of the trade-unions and the newly-

emerged trade union pluralism had a huge impact on the variability of the membership of the 

Slovenian trade-unions. Up until 1999 the trade-union membership suffered a significant 

decrease, whereas afterwards the trend was increasing until 2006. After that year again the 

membership was in decline until 2009,  when a slight accrual of trade unions' members arose. 



 

 

The numbers settled at approximately 20% of the employed at the national level. The trade-

union officials held that the trust into the trade-unions was greatly connected with political 

and economic situation in the state, whereas the decrease of membership was being credited 

to a whole number of work-intensive branches with huge industrial plants and a large number 

of employees collapsing. According to them the trade-union activity in the private sector is to 

a great extent undesirable and as a result the trade-union activity (credited to neo-liberal 

economic concept of state-management that too led to the decrease of membership) is in fact 

miniscule. The research itself reveals the rigidness and inflexibility of the trade-unions in the 

light of newly emergent social change. In the future the integration of trade-unions will be 

inevitable. They will have to cooperate in a way that will prevent the extortion of certain 

solutions enfavouring a particular group of employees as is the case nowadays. In many ways 

the voting method of trade-unions' officials and the trade-union politics are obsolete and call 

for an urgent renewal both in thought as well as regarding the personnel. The democratisation 

of trade-union officials' elections should be imposed at the operational level. The trade unions 

must become more active in problem areas they only cover declaratively and above all, the 

trade unions will have to take a more active stance as far as the inclusion of younger and 

educated population among its midst is concerned. The trade-unions are very poorly organised 

in smaller private companies or in private undertakings, where most of the breaches of the 

rights of the employees, their mobbing and illegal dismissals take place. It is unreasonable 

that the trade-unions insist on their monopolisation of collective bargaining, when not all the 

employees are their members. The  situation calls for  a deliberation on other types of 

workers' participation in collective bargaining and other sorts of social agreements among 

social partners. These reservations give answers about inappropriate trade-unions' 

management and an unsuitable trade-unions' policy  acting largely in self-defence and in a 

self-sufficient manner. This is where the reasons for a decline of trust in the trade-unions and 

consequently the decrease in its membership are to be found.  
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civil society, civil society organizations, political and economic culture, trade unions, trust, 

union organization, trade union membership  
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1. UVOD 

1.1  Namen magistrskega dela 

V postindustrijski druţbi sindikati izgubljajo svoj izvorni pomen in moč, vendar se še vedno 

ohranjajo kot dejavniki ravnovesja. Poglavitne spremembe so se zgodile na trgu dela, kjer 

prevladuje storitveni sektor in je v nenehnem porastu. Spremembe na trgu dela se dogajajo 

zaradi vpliva globalizacije in novih nestabilnih oblik zaposlovanja. Zaradi tega prihaja do 

zmanjševanja števila sindikalnega članstva. V gospodarstvu je opazno zmanjšan vpliv 

sindikatov. Upadanje sindikalnega članstva so zaznale številne raziskave po celem svetu. 

Glavnina sindikalnega članstva v Nemčiji so modri ovratniki, starejši od 40 let. V storitvenem 

sektorju pa je le 10 % članov sindikata, čeprav ta sektor ustvarja dve tretjini BDP (Labour 

Unions as a Political Force in Germany, 2009).  

Skozi zgodovinski pregled smo ugotovili, da je bil največji porast nastajanja sindikatov po 

prvi svetovni vojni. V Evropi je bil ta pojav najizrazitejši v Nemčiji in na Nizozemskem, kjer 

od tedaj do danes sindikaliziranost ne dosega takratne ravni. V tistem obdobju so bila po 

celem svetu na splošno zelo močna sindikalna gibanja. Delavska populacija v industrijskih 

obratih je takrat štela od 20 % do 50 % sindikalnega članstva. Velika revolucionarna vrenja in 

obdobje mnoţične mobilizacije zaradi politične in ideološke razcepljenosti so prispevale k 

zatonu sindikatov in njihovih gibanj. Sledila je velika gospodarska kriza, ki je v Nemčiji in 

Angliji močno razredčila sindikate in njihovo članstvo z razliko od Nizozemske in Švedske, 

kjer ni bilo bistvenih sprememb v sindikatih. Krepitev sindikalne dejavnosti in sindikalnega 

članstva se je odvijala pribliţno dvajset let po drugi svetovni vojni zaradi vpliva povojne 

gospodarske konjunkture. Trendi naraščanja sindikaliziranosti so se ustavili v sedemdesetih 

letih minulega stoletja, medtem ko so se trendi pričeli spuščati v zadnjih dvajsetih letih. 

Velika Britanija, Italija, Nizozemska so drţave, kjer se je zgodilo najintenzivnejše upadanje 

sindikalnega članstva, medtem ko je visoka sindikaliziranost ostala v skandinavskih drţavah. 

Taki trendi so bili najbolj vidni na prelomu stoletja, čeprav so v evropskih drţavah sindikati 

pomembne civilnodruţbene organizacije. Iz navedenih gibanj sindikalnega članstva je 

razvidno, da je kljub različnim dejavnikom stagnacije sindikatov povezava z gospodarskimi 

gibanji v posamičnih obdobjih vidna. Velika gospodarska recesija med obema vojnama je 

prispevala k upadanju sindikalnega članstva, po drugi svetovni vojni pa je povojna 

konjunktura spodbudila rast sindikalnega članstva do prvega naftnega šoka in poznejše 

recesije na koncu dvajsetega stoletja, ko se je rast ustalila. Take povezave med gospodarskimi 
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gibanji in stanjem sindikalnega članstva niso povsem logične, ker bi pričakovali, da je ob 

negotovih gospodarskih razmerah v času recesij povečan interes za sindikalno organiziranost, 

saj so razmere povzročale naraščanje brezposelnosti in zmanjševanje plač. Analiza interesnih 

struktur in razmerja sil pokaţejo, da je v obdobjih recesije logičen upad sindikalnega članstva, 

ker je z vidika zaposlenih članstvo v sindikatih dodaten strošek in hkrati tveganje za izgubo 

sluţbe, kar sta tehtnejša razloga od  koristi, ki naj bi jih posameznik od sindikatov imel. 

Obdobja gospodarske rasti ta tveganja zniţujejo, verjetna korist zaposlenih v članstvu 

sindikata pa narašča (Stanojevič, 2004: 23–30).  

»V svetu, posebej tudi v Evropi in zlasti tudi v okviru Evropske skupnosti ter v drţavah 

članicah Sveta Evrope, je v zadnjih dvajsetih letih spet porasel interes, da bi sicer na različne 

načine in zaradi različnih ciljev ponovno začeli uresničevati idejo, da je treba omogočiti 

delavcem, da bi v različnih oblikah sodelovali pri odločanju v podjetju« (Končar, 1993: 5).  

»Participativnost – tj. udeleţenost zaposlenih – pomeni, da je tudi delavcem iz naslova dela 

priznana pravica, ki v zasebnolastniških in kapitalsko upravljanih druţbah praviloma pripada 

delodajalcem oziroma lastnikom kapitala. Stopnja uveljavljenosti participacije je odvisna od 

razvitosti socialne oz. industrijske demokracije posamezne drţave« (Meţnar, 1997: 2).  

Drţavljani kot taki imamo vsak svoje mnenje o delovanju sindikatov, zato so tudi 

mnogoštevilni razlogi za zaupanje ali nezaupanje v organizacijo kot tako. Današnja vloga 

sindikatov se je bistveno spremenila glede na njihovo vlogo v času komunizma; spremenilo 

pa se je tudi število članstva in število reprezentativnih sindikatov, ki so v zadnjih letih 

nastajali po cehovskem principu. 

Zaradi tega se je tudi njihov vpliv na gospodarske in politične akterje bistveno zmanjšal. Vse 

teţje je dosegati medsindikalna soglasja in tako zagotoviti potreben vpliv pri oblikovanju 

politik. Teţje je zagotavljati spodobne pravice za klasično skupino delavstva, integrativni 

učinki sindikalnega delovanja se slabijo na račun močnejših sindikalnih skupin, ki imajo 

podporo v članstvu in v sami politiki (Vehovar, 2011). 

V zadnjem obdobju je v javnosti mogoče zaznati nezadovoljstvo z delovanjem sindikatov. V 

javnem sektorju so prisotne tako kritike sindikatov kot tudi nezadovoljstvo zaposlenih, vezano 

na plačno reformo, ki se je uveljavila v letu 2008. V letu 2009 so bili predvsem v ospredju 

spontani upori zaposlenih v gospodarstvu (Mura, Gorenje, Steklarska Nova…), v letu 2010 pa 

stečaji velikih gradbenih podjetij (Vegrad, SCT…). Ta dogajanja kaţejo na nezadovoljstvo z 
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delovanjem sindikatov v Sloveniji, kar povzroča upad zaupanja in zelo verjetno tudi upad 

sindikalnega članstva. Prav tako se na področju slovenskega javnega sektorja srečujemo z 

nenehnimi pritiski vlade za zniţevanje stroškov dela, kjer sindikati javnega sektorja branijo 

materialnopravni poloţaj zaposlenih po dejavnostih, kot jih posamezni sindikati zastopajo. Ti 

pritiski so bili izraziti v letu 2010 in se nadaljujejo tudi v letu 2011 in 2012 ob vsakokratni 

proračunski razpravi oziroma ob rebalansih drţavnega proračuna. Zaradi svetovne 

gospodarske krize, ki se je v Sloveniji globoko zakoreninila v letu 2010 in se nadaljuje tudi v 

letu 2011 in 2012, smo priča številnim stečajem gospodarskih druţb, posebej v gradbeništvu 

in drugih delovno intenzivnih panogah z niţjo dodano vrednostjo. S tem povezano prihaja do 

velikih kršitev delavskih pravic, ogroţanja socialnega poloţaja delavstva, ki mu ni videti 

konca. 

Take spremembe so nenavadne, saj bi pričakovali, da se bo v sedanjem recesijskem obdobju 

interes za okrepitev članstva v sindikatih povečal; izrazito se je ustavila gospodarska rast, 

zaradi katere prihaja do naraščanja brezposelnosti, upadanja plač, pogostih kršitev 

delovnopravne zakonodaje ipd., čeprav so se bistveno izboljšale razmere glede varovanja 

človekovih pravic in svoboščin, kot so bile varovane v minulem stoletju.  

V teh okoliščinah opravimo raziskavo zaupanja v civilnodruţbene organizacije in empirično 

raziskavo zaupanja v slovenske sindikate in ugotavljamo upadanje članstva po predhodnem 

prikazu zaupanja v sindikate po drugih evropskih drţavah na podlagi ţe opravljenih raziskav.  

1.2  Raziskovalna vprašanja in hipotezi 

V raziskovalni nalogi predpostavimo, da je ugotovljen upad zaupanja v sindikate v 

obravnavanih evropskih drţavah in tudi v Sloveniji, kot kaţejo podatki iz dosedanjih raziskav 

European Values Survey (EVS) in Slovenskega javnega mnenja (SJM) od leta 1999 do 2005. 

Iz tega sledita raziskovalni vprašanji in hipotezi:  

I. Raziskovalno vprašanje  

Ali lahko govorimo o upadu zaupanja v sindikate v Evropi? Ali zaradi upada zaupanja upada 

tudi članstvo v sindikatih? 

Hipoteza 1: V Evropi upada zaupanje v sindikate, zaradi česar upada tudi članstvo v 

sindikatih. 

II. Raziskovalno vprašanje  
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Na kakšen način se vodstva slovenskih sindikatov soočajo z upadom zaupanja v sindikate? 

Ali način, kako se soočajo z upadom zaupanja, vpliva na število članov v sindikatu? 

Hipoteza 2: Vodstva slovenskih sindikatov se z upadanjem zaupanja v sindikate soočajo na 

različne načine. Način soočanja z upadom zaupanja vpliva na število članov v sindikatu. 

1.3  Cilji magistrskega dela 

V raziskavi bomo predstavili zgodovinski pregled razvoja civilne druţbe in njeno vlogo v 

druţbi. Predstavili bomo zavedanje o nujnosti obstoja civilne druţbe ter njeno utemeljitev v 

sedanjosti. Primarni cilj je raziskati, ali prihaja do upada zaupanja v sindikate v evropskih 

drţavah in v Sloveniji ter ali zaradi tega prihaja do upadanja sindikalnega članstva.  

Stagnacija sindikalne dejavnosti in upadanje članstva v sindikalnih organizacijah predstavljata 

izziv za proučevanje povezave večletnih trendov preoblikovanja slovenskega sindikalnega 

članstva v zvezi z zaupanjem v civilnodruţbeno organizacijo kot tako. 

Iz javno dostopne literature in virov nismo zaznali, da bi bila opravljena raziskava, ki bi 

obravnavala, kakšen pogled imajo na upad zaupanja v slovenske sindikate njihovi 

funkcionarji, kakšni so po njihovem mnenju razlogi za upad zaupanja in ali funkcionarji 

različnih sindikatov različno dojemajo upad zaupanja. 

Bistvo raziskave je v seznanitvi zainteresirane javnosti o primerljivosti zaupanja v sindikalne 

organizacije tako v obravnavanih evropskih drţavah kot v Sloveniji. Zanimalo nas bo, če je 

bil zaznan upad zaupanja, razlogi za upad zaupanja in različni pogledi na razloge za upad 

zaupanja, kot jih dojemajo slovenski sindikalni funkcionarji, prav tako nas bo zanimalo, če 

zato prihaja tudi do upadanja sindikalnega članstva v evropskih in slovenskih sindikatih. 

1.4  Uporabljene raziskovalne metode 

Kritičen pregled literature in obstoječih raziskav je bil prvi korak za izdelavo magistrskega 

dela, kjer smo pridobili tudi sama teoretska izhodišča in dosedanja spoznanja za obravnavano 

tematiko. V naslednjem koraku smo iz pridobljenih spoznanj oblikovali raziskovalni problem. 

Reševanje raziskovalnega problema smo opravili po oblikovanem načrtu raziskave. Empirični 

del naloge je zahteval izbiro inštrumenta za zbiranje podatkov in je zajemal analizo rezultatov 

dosedanjih raziskav zaupanja in gibanja članstva v sindikatih po evropskih drţavah, za katere 
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je mogoče pridobiti podatke iz sekundarnih virov – iz ţe opravljenih raziskav, kjer smo iskali 

odgovor na prvo raziskovalno vprašanje. 

Opravili smo tudi časovno primerjavo zbranih podatkov in primerjali zaupanje in članstvo v 

sindikatih. 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo pridobivali v študiji primera s kvalitativno 

raziskavo z metodo strukturiranih intervjujev, opravljenih s predsedniki sindikalnih central, ki 

pokrivajo večino sindikalnega članstva v Republiki Sloveniji.  

2. NEKAJ TEORETIČNIIH IZHODIŠČ O ZAUPANJU KOT 

VREDNOTI 

2.1 Opredelitev pojma zaupanje 

Glede na temeljni namen magistrskega dela, v katerem proučujemo zaupanje, bomo 

predstavili nekaj teoretičnih izhodišč o zaupanju kot vrednoti, pojmovano v sodobni druţbi.  

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je zaupanje definirano kot prepričanje, da je kdo 

sposoben ali voljan narediti, kar se pričakuje, da je nekdo pošten, iskren, da je kaj dobro in da 

bo dobro vplivalo na uresničitev pričakovanj (SSKJ, 2011).  

Zaupanje ima svoj izvor iz antropološke kategorije verovanja, ki kot tako zajema pet 

pomembnih elementov oziroma sestavnih delov, in sicer prepričanje, poverjanje, upanje, 

zaupanje in samozaupanje. Široko pomensko področje, ki ga predstavlja verovanje, zajema 

zavest o obstoju nadnaravnih sil, prepričanje o obstoju skrivnostnih, umišljenih, domnevnih, 

predpostavljenih dogodkov, kot tudi verovanje in prepričanje ljudi o njihovi poštenosti, 

iskrenosti, učinkovitosti in nadarjenosti. Takó je prepričanje verovanje, da je povedano ali 

navedeno skladno z resnico. Poverjanje pa pomeni, da verjamemo ali zaupamo, da bo 

dogovorjena naloga ali obljuba izpolnjena. Upanje pomeni pričakovanje, da bo dogovorjeno 

izvedeno oziroma da se bo nekaj pričakovanega uresničilo. Zaupanje vase opredeljuje 

samozaupanje, kjer je pomembno, da zaupamo v lastne sposobnosti in s tem pokaţemo, da 

smo svoje sposobnosti zmoţni dokazovati in izkazovati tudi drugim (Mayer, 2004: 57–61).  

Ko prevzamemo zaupanje kot gradivo, ki nas povezuje in s tem ustvarja red v druţbi, hkrati 

pa preprečuje kaos in anarhijo, prikazujemo zaupanje v luči, ki naj bi gradilo stabilnost, zato 

naj ne bi bilo samo nekaj abstraktnega ali nedoločljivega, česar se v praksi ne bi moglo 
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doseči. Táko zaupanje ali njegovo nasprotje – nezaupanje – sta prisotna v vseh naših dejanjih 

in sta pomembna pri oblikovanju medsebojnih razmerij (Sonnenberg, 1994: 187–188). 

Zaupanje lahko opredelimo kot pozitivno pričakovanje, da ne bo naš partner skozi besede, 

dejanja ali odločitve ravnal preračunljivo glede na moţnosti in priloţnosti. Zato 

predpostavljamo, da je zaupanje brezpogojno in omejeno. Obstajajo meje in omejitve, ki jih 

postavlja okolje zdruţbam in posameznikom pri zaznavi in razlagi zaupanja. Poznamo osebno 

in sistemsko zaupanje, pri čemer se osebno zaupanje pojmuje kot zaupanje med posamezniki 

in skupinami, sistemsko zaupanje pa je dojemanje zaupanja med posamezniki in institucijami 

(Kovač in Jesenko, 2004: 41–47). 

Lahko pa zaupanje označimo kot lastnost in proces, ki ga ne ustvarijo šolanje, znanje ali 

vednost, marveč je praksa medsebojne zanesljivosti, ki nastane s soodvisnostjo ljudi. 

Zaupanje mora biti vzpostavljeno na podlagi moralnih in etičnih vrednot članov druţbe in ne 

z ustvarjanjem pravil, saj ta predstavljajo samo osnovo za zaupanje. Zaupanja ni mogoče 

vsiliti, ker je tako zaupanje krhko in se nanj ni mogoče opirati (Mulej et al, 2004: 15–19).  

Človek je na začetku ţivljenja popolnoma odvisen od drugih ljudi. Začetna biološka potreba 

sčasoma prehaja v psihološko zahtevo, saj si vsak ţeli določeno stopnjo predvidljivosti, 

stabilnosti, zanesljivosti in varnosti. Zaupanje kot tako je biološko določeno in ima biološke 

posledice. Giddens meni, da je bistvena sestavina človekovega obstoja ontološka varnost, ki 

jo determinira varnost v svetu in temeljno zaupanje v druge ljudi. To pripomore k določeni 

stopnji čustvenega ravnovesja, ugodja in blagostanja (Layder, 1994: 135). 

 

Zaupanje je tudi temelj za samospoštovanje in temelj človeških medsebojnih odnosov. Odnosi 

brez zaupanja pa so bolj podobni transakcijam (Marshall, 2000: 49).  

Teoretična obravnava zaupanja je v glavnem zajeta v treh pogledih, ki zaupanje obravnavajo 

in proučujejo z različnih vrednostnih stališč v naslednjih smereh: 

- kalkulativna ali preračunljivostna smer, ki je vgrajena v ekonomsko teorijo, kjer 

zagovorniki izhajajo iz trditve, da je zaupanje rezultat med koristmi in stroški delovanja, 

kjer je v ospredju racionalnost odločanja; 

 

- vrednostno normativna smer izhaja iz vedenjskega vzorca in posameznih vrednot članov 

druţbe. Pri tem vidiku je zaupanje del celostne kulture, kjer člane druţbe veţejo skupne 

vrednote, ki jih delijo posamezniki druţbe tako navznoter kot navzven v posamičnem 
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kulturnem okolju. Pri tej obravnavi je pomembno proučevanje odnosov, vrednot in 

glavnih značilnosti posamezne kulture, ker so to glavne determinante zaupanja. Iz tega 

pogleda lahko opredelimo tradicionalno zaupljive, nezaupljive oziroma manj zaupljive 

druţbe; 

 

- spoznavna smer proučuje zaupanje v vidiku vplivov druţbenega sistema in 

institucionalnih mehanizmov. Ta teoretični vidik obravnava in proučuje druţbeno 

izmenjavo, narodno metodologijo ter sistemsko in strukturno teorijo zaupanja. Zaupanje 

v tej teoriji temelji na lastnostih druţbe, na procesih in institucijah v druţbi (Cousnis in 

Crone, 2003: 1453–1482). 

2.2 Dejavniki nizke stopnje zaupanja v institucije v Sloveniji 

Več raziskav slovenskega javnega mnenja kaţe na nizko stopnjo zaupanja v institucije drţave 

in prostovoljne organizacije civilne druţbe. Dejstvo, da je zaupanje pomembno za delovanje 

vsake organizacije, je splošno sprejet vrednostni kriterij. Zakaj prihaja do nizkega zaupanja do 

institucij drţave in civilnodruţbenih organizacij, je moţno utemeljiti tudi s spodnjo 

ugotovitvijo: 

»Socialni kapital v Sloveniji je, v primerjavi s številnimi zahodnoevropskimi državam, 

nizek. To odpira vprašanje mehanizmov, kako socialni kapital povečati. Obravnavamo 

dejavnike, ki vplivajo na enega najpomembnejših vidikov socialnega kapitala, na 

generalizirano zaupanje (tj. zaupanje v druge na splošno). V analizi podatkov, zbranih na 

vzorcu slovenske populacije, pokažemo, da se Putnamova teza o vplivu prostovoljnih 

organizacij na zaupanje v Sloveniji ne potrjuje. Socialna omrežja, ki sicer vplivajo na 

kohezivnost manjših skupin v delovnem okolju in lokalnih skupnostih, ne vplivajo na 

generalizirano zaupanje. Zaupanje je namesto tega rezultat zadovoljstva z življenjem, višje 

izobrazbe, vrednotnega sklopa, ki se odraža v post-materializmu in solidarnem 

individualizmu, ter kvalitete delovanja javnih institucij. Med institucionalnimi dejavniki, ki 

neposredno vplivajo na zaupanje, imajo osrednjo vlogo možnost vplivanja na javno 

življenje s strani navadnega državljana, spoštovanje človekovih pravic ter pravičnost in 

nepristranskost v delovanju institucij, katerih naloga je implementacija javnih politik. 

Zaupanje v institucije izobraževalnega sistema, socialnega skrbstva, zdravstva, lokalne 

samouprave in sodstva se preliva v generalizirano zaupanje« (Iglič, 2004: 149).  

 



8 

 

Ta ugotovitev je relevantna za obravnavo zaupanja v prostovoljne civilnodruţbene 

organizacije, kot so sindikati, saj je zaupanje v sindikate treba obravnavati z dveh vidikov, in 

sicer iz zaupanja, ki ga sindikati uţivajo v javnosti, in zaupanja samih članov sindikata. 

3. TEORETIČNI POGLED NA CIVILNO DRUŢBO 

3.1 Pojmovanje civilne druţbe 

Razmerja med civilno druţbo in drţavo so ţe od nekdaj proučevali različni filozofi, druţbeni 

teoretiki in drugi misleci. To proučevanje predmetne sfere je mogoče na splošno razdeliti v 

dve temeljni obdobji. Prvo obdobje zajema čas do sredine 18. stoletja in je zanj značilno, da 

so politični misleci civilno druţbo brez izjeme označevali kot vrsto političnega zdruţevanja, 

ki svoje člane podreja vplivu svojih zakonov. Na ta način je zagotavljala mirno ureditev in 

dobro vlado. Stara evropska tradicija je pojmovala, da je civilna druţba sovpadala z drţavo; 

po takem pojmovanju sta civilna druţba in drţava zamenljiva pojma. Članstvo v civilni druţbi 

je pomenilo biti drţavljan, ki mora ravnati po drţavnih zakonih tako, da ne škoduje drugim 

drţavljanom. Klasična koncepcija civilne druţbe se je začela spreminjati v drugi polovici 18. 

stoletja. Postopoma so spremembe privedle do modernega pojmovanja civilne druţbe, kar je 

bilo sčasoma pojmovano kot relativno osamosvojena druţbena sfera, ki je ločena od drţave v 

oţjem smislu oziroma predstavlja drţavi nasprotno stran. Danes v glavnem pojmujemo 

civilno druţbo kot sfero svobodnega povezovanja posameznikov v različna zdruţenja, ki 

zapolnjujejo vmesni prostor med posameznikom in njegovo druţino na eni strani ter drţavno 

oblastjo in njenimi organizacijami na drugi strani (Cerar, 2010 ). 

Rekova meni, da je problem z opredelitvijo civilne druţbe, saj se srečamo z zagato 

konceptualizacije civilne druţbe, predvsem z njeno kompleksnostjo in večdimenzionalnostjo. 

Ta vidik je pomemben predvsem zaradi metodološke jasnosti in zmoţnosti njenega 

empiričnega proučevanja. Teoretiki, kot so Salamon, Sokolovski ter Anheier, navajajo 

naslednjo definicijo civilnodruţbene sfere: »Civilna druţba je druţbena sfera vrednot, 

institucij, organizacij in posameznikov, ki je locirana med druţino, drţavo in trgom, v kateri 

se ljudje prostovoljno zdruţujejo z namenom zasledovanja skupnih interesov« (Rek, 2009: 7). 

Adam je razvil različne poglede na civilno druţbo, ki so kljub časovni oddaljenosti nastanka 

prispevka (leta 1987) in drugačni druţbeni ureditvi, kot jo imamo sedaj, še vedno aktualni in 

jih je mogoče sprejeti kot nastavek za nadgradnjo o razmisleku o civilni druţbi in sferi, ki jo 

le-ta pokriva. Uvodoma je avtor omenil Riedlovo navajanje pojma meščanska civilna druţba 
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v analizi zgodovinske geneze in poudaril aktualnost pojma civilne druţbe po 134 letih (do 

nastanka prispevka), ki je dejansko ţe takrat postal mobilizatorsko geslo posameznikov in 

druţbenih skupin, ki imajo pomembno vlogo v odnosu do drţave. Hkrati je civilna druţba 

sokreator gospodarskih, političnih in duhovnih preobrazb in posledično tudi reform. V času 

nastanka prispevka, ko je bil v nekdanji skupni drţavi vzpostavljen komunistični sistem, je 

bila diskurzivna artikulacija pojma civilna druţba uporabljena različno med akterji različnih 

orientacij. Predvsem so civilno druţbo iz različnih zornih kotov obravnavali v revijah, kot so: 

Mladina, Nova revija, Problemi in v nekaterih publikacijah mirovnih, ekoloških in duhovnih 

skupin. Prav tako je takratni komunistični funkcionar, bivši predsednik republike, Milan 

Kučan, javno oznanjal tujim medijem, da se je treba zavzemati za demokratizacijo politične 

civilne druţbe, kar je po današnjem razumevanju te sfere čisto nasprotje od njene temeljne 

pozicije, ki civilno druţbo opredeljuje kot prostor med političnimi in ekonomskimi subjekti z 

intermediarno funkcijo. Takratni ZSMS je edini zagovarjal samostojno, deregulirano civilno 

druţbo, kar je po mnenju avtorja edina politična organizacija na svetu, ki je imela to zapisano 

tudi v svojem programu. S temi različnimi pogledi se je odprl prostor za interpretativnost 

civilne druţbe, ki je v prispevku predstavljena v treh točkah, in sicer: 

- da je civilna druţba civilizirana druţba, ki ohranja in neguje dediščino civilizacijskega 

razvoja, s toleranco do drugače mislečih, 

- da je civilna druţba kot laična sekularizirana druţba nasprotje klerikalni po meri ideologije 

ukrojeni druţbi in 

- da je civilna druţba nosilec legitimnosti in sankcijski subjekt politične oblasti. 

Tako so se izoblikovali trije interpretacijski pogledi na civilno druţbo, ki so nastali v takratni 

Sloveniji in tudi v drugih delih bivše skupne drţave, še zlasti v Srbiji med beograjskimi 

intelektualci. Prvi pogled je pojmoval civilno druţbo kot druţbeno opozicijo, ki je sestavljena 

iz novih druţbenih gibanj. Sestavljale naj bi jo alternativne organizirane skupine in druţbena 

gibanja, ki so se predvsem razvila iz takratnega ZSMS, ki pa so delovala samostojno. Te nove 

organizirane oblike naj bi nastale predvsem kot opozicija politični oblasti v takratni drţavi in 

naj bi predvsem iskale kanale za konvencionalen pristop za uveljavitev lastnih interesov. 

Iskale so tudi zavarovan prostor za interesno in kulturno avtonomijo. Tak pristop antipolitične 

druţbene opozicije je zaţivel kot nova druţbena opozicija in ni bil posledica zgodovinskega 

in druţbenega razvoja. Avtor meni, da ta koncept civilne druţbe ni bil teoretsko elaboriran in 

da gre le za poskus samorazumevanja in samointerpretacije alternativnih dogajanj s strani 
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akterjev. Gotovo je bilo v takratnem komunističnem sistemu teţko biti popolnoma neodvisen 

in samostojen pri oblikovanju interesnih sfer civilne druţbe in bi si teţko predstavljali, da bi v 

tistih časih prišlo do javnega delovanja lezbičnih ali gejevskih civilnodruţbenih organizacij, 

saj je bilo bistveno drugačno pojmovanje človekovih pravic in svoboščin, kot je to v 

sedanjosti. Drugi pristop je pojmoval civilno druţbo kot samoupravno organizirano druţbo, ki 

je kot koncept vključeval takratno uradno zastopano ideologijo, katere cilj je bil vzpostavitev 

komunistične druţbe na asociacijskih temeljih. V tem pogledu so zagovorniki tega pristopa 

imeli v mislih civilno druţbo na samoupravnih temeljih, oblikovano po načelih takratnega 

socialističnega samoupravljanja, ki je temeljilo na delavski demokraciji in podruţbljanju 

politike in ekonomije. Ta vidik je temeljil na Marxovi viziji svobodne asociacije proizvajalcev 

in na teoretični dediščini Gramscija, da je civilna druţba kot kulturno-politična hegemonija, in 

na vlogi partije, ki naj bi zavzela civilnodruţbeni prostor in vzpostavila svojo hegemonijo. 

Tako pojmovanje civilne druţbe je slonelo na idejah neposredne demokracije, delegatskem 

sistemu in na ukinitvi dualizma med druţbo in drţavo. Tako integralno pojmovanje 

samoupravljanja tako v druţbenem sistemu in na področju civilne sfere je bilo problematično, 

saj se je v praksi pokazalo, da je tudi samoupravljanje imelo slabosti, predvsem na področju 

zastopanja interesov posameznika, saj delegatski sistem tega v glavnem ni omogočal. 

Takratne elite so poskrbele za tako zastopanost, da je ni ovirala pri uveljavljanju lastnih 

interesov. Poleg tega je na področju civilne sfere teţko delovati s temi principi na mnogih 

področjih, saj v glavnem člani civilne druţbe ţelijo predvsem aktivno sodelovati na področju 

lastne interesne sfere. Tretji pristop v prispevku obravnava civilno druţbo kot korelacijski 

pojem in kot rezultat procesa modernizacije. V tem kontekstu je civilna druţba pojmovana kot 

relacijski oziroma korelativni pojem in je predstavljena v kontekstu razločevanja med 

področjem avtonomnih druţbenih dejavnosti v odnosu do drţave in njenega političnega 

sistema. Tako razločevanje ni le metodološko, ampak je tudi podkrepljeno s strukturnimi 

mehanizmi delovanja civilne druţbe. Tako razumevanje civilne druţbe pomeni tudi 

zgodovinsko-civilizacijski razvoj, kakor tudi prehod od tradicionalne druţbe k moderni 

druţbi. Pri tem se srečamo z dvema ravnema obravnave civilne druţbe, in sicer s politološkim 

in sociološkim vidikom. Politološka raven zajema razločevanje med druţbo, drţavo oziroma 

politiko in ekonomskim sistemom ter med zasebnim in javnim interesom. Paradigma te 

obravnave je vezana na doktrino liberalizma 18. in 19. stoletja, ko se je vzpostavil sistem 

delitve oblasti, kar so obravnavali ţe mnogi teoretiki (Locke, Montesquieu, Mill, 

Tocqueville), prav tako se je vzpostavil  sistem ravnoteţja moči, neodvisna vloga trga ter  

univerzalno pravo, kar naj bi zagotavljalo enakost pred zakonom. Pomemben vidik pa je tudi 
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glede avtonomije in varnosti posameznika kot privatne osebe, podjetnika in drţavljana. V tej 

luči je liberalizem odprl pot za avtonomijo civilne druţbe in njeno ločitev od političnega in 

ekonomskega sistema. Ta nastavek je pomenil tudi razvoj pravne drţave in uvajal koncept 

drţavljanskih pravic in svoboščin. Avtor meni, da tukaj zgodovinsko gledano ne bi bilo 

pošteno te zasluge pripisati le liberalizmu, ki se je razvil predvsem v drţavah takratnih 

članicah OECD, ampak se je to v 70. in izraziteje v 80. letih prejšnjega stoletja vzpostavljalo 

tudi v postsocialističnem delu evropskih drţav. Na tem mestu se lahko spomnimo Gorbačova 

in njegove perestrojke in glasnosti. Sociološka obravnava civilne druţbe zajema 

modernizacijo druţbe in njenih strukturiranih mehanizmov in političnih institucij. V 

sociološkem pogledu je bistveno, da ne poudarja razlikovanja med druţbo in drţavo, ampak 

tematizira procese podsistemov in način koordinacije med njimi. Prav tako sociološka 

obravnava zajema predvsem dva procesa modernizacije druţbe, in sicer vidik funkcionalne 

diferenciacije in vidik emancipacije od tradicionalnih vzorcev vrednostnih orientacij. Prvi 

vidik predstavlja specializacijo podsistemov in njihovo avtonomijo in tudi ločevanje politike 

od gospodarstva. Drugi vidik pa je emancipacija v odnosu do tradicije oziroma razločitev 

druţbe od skupnosti, kjer prevladuje smotrno racionalno delovanje nad drugimi tipi delovanja 

ali kot sekularizacijo predstav o svetu kot racionalno ţivljenjskem svetu. V takratnem času so 

obstajale razlike v Jugoslaviji tako v gospodarskem kot tudi v različnem odnosu do tradicije 

in v aktiviranju progresivnih ali regresivnih elementov tradicije in spomina. Tako je na jugu 

drţave prevladoval predvsem paternalistični pogled na drţavo, medtem ko se je na severu 

pričela uveljavljati moderna vrednostna orientacija in njeni vzorci obnašanja. Avtor meni, da 

so iz inoviranega ţivljenjskega sveta in moderne civilne kulture podani impulzi za 

modernizacijo druţbe, ki jih politični sistem lahko sprejme ali pa blokira. V tem delu avtor 

vidi vlogo moderne civilne druţbe, ki je lahko pomemben dejavnik političnega odločanja 

(Adam, 1987: 5–15). 

Slednji vidik obravnave civilne druţbe se zdi racionalnejši od predhodnih, saj je civilna 

druţba celoviteje vpeta v obravnavo iz več zornih kotov, poleg tega je v sedanjosti, v času 

demokratičnih sistemov funkcionalni vidik civilne druţbe aktualiziran. V sedanjosti postaja v 

okviru evropskih integracij izrazitejša nadnacionalna raven odločanja, kjer nacionalne drţave 

izgubljajo moč in je zato civilna druţba v institucionalizirani obliki pomembna tudi za 

sprejemanje političnih in drugih odločitev tako na nacionalni kot nadnacionalni ravni. Od časa 

nastanka prispevka pa se je bistveno spremenil odnos do človekovih pravic in svoboščin, do 
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ravnanja z okoljem in s prostorom, do varstva in zdravja in še mnogih drugih področjih, kjer 

je velik manevrski prostor za delovanje civilne druţbe.  

3.1.1 Zgodovinski pogled na civilno družbo 

Ideja o civilni druţbi v političnem pojmovanju je ena od najstarejših v jeziku evropske 

politične filozofije. Pojavljati se je začela ţe v obdobju antike in se z različno intenzivnostjo 

pojavlja skozi celotno zgodovino. Civilna druţba je nastala skozi načrten proces civilizacije 

posameznikov in druţbenih odnosov (Tester, 1992: 2). 

Različni avtorji so zelo različno obravnavali civilno druţbo, saj so jo nekateri izenačevali s 

politično druţbo, drugi pa so povsem ločevali sfero civilne druţbe od sfere drţave.
1
 

Zgodovinski presek
2
 bomo prikazali skozi štiri poglavitna obdobja civilne druţbe, kot jih 

obravnavajo teoretiki: 

- od antike do 18. stoletja, 

- od leta 1750 do leta 1850, 

- civilna druţba v obdobju marksizma, 

- novodobna ideja civilne druţbe. 

3.1.2 Začetki civilne družbe – od antike do 18. stoletja 

Za začetnika ideje o civilni druţbi nesporno velja Aristotel. V njegovih antičnih prispevkih in  

do sredine 18. stoletja je bila civilna druţba v neposrednem odnosu z drţavo. Takrat je civilna 

druţba poistovetena s politično druţbo (Bibič, 1990: 26). 

S propadom grškega polisa razen redkih izjem po Aristotelu ni zaznati ideje o proučevanju 

civilne (politične) druţbe. Izjemoma je zaznati v 4. stoletju Avguština, ki je civilno druţbo 

(societas civilis v latinski obliki) zaznaval kot meščansko in kulturno skupnost v 

predkrščanski antiki. Tak pristop je mogoče pripisati dejstvu, da večina antičnih političnih 

terminov v Novi zavezi nima prvotnega pomena, ampak dobi algorijsko-mističen pomen 

(Riedel, 1991: 41). 

Ponovni pomen civilni druţbi obudita v 13. in 14. stoletju Albert Veliki in Tomaţ Avkinski, 

ko povezujeta pojem civilne druţbe z biblijsko-krščansko vsebino in posameznimi pravno-

                                                 
1  Gledano skozi zgodovino je mogoče civilno druţbo v sedanjosti spremljati skozi tri različne oblike: kot ne 

ločeno od drţave,  kot ločeno od drţave, a povezano z drţavo in kot ločeno od drţave in uperjeno proti njej 

(Jalušič, 2001: 175). 
2 O zgodovinskem pregledu razvoja ideje civilne druţbe je mogoče videti pri Bibiču, Civilno društvo i politički 

pluralizam, 1990. 
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političnimi elementi srednjeveškega mestnega ţivljenja. V tem času se ustroj politične 

filozofije giblje med dvema poloma: meščansko druţbo (communitas civilis) in 

transcendentno skupnostjo v bogu (communitac divina) (Riedel, 1991: 43–44). 

Aristotelov vpliv videnja civilne druţbe je pozneje mogoče zaznati pri Johnu Locku, ki jo še 

vedno izenačuje s politično druţbo.
3
 Locke civilno druţbo dojema kot mnoţico 

posameznikov, ki se prostovoljno povezujejo in vstopajo v razmerja recipročnosti. Meni, da 

pri tem pride med posamezniki do dogovora (druţbene pogodbe), na osnovi katerega ljudje 

izstopijo iz naravnega stanja in vstopijo v civilno (politično) druţbo (Tester, 1992: 44–45). 

3.1.3 Civilna družba od leta 1750 do leta 1850 

Evropski politični misleci so vse do sredine 18. stoletja skorajda brez izjeme izraz civilna 

druţba dojemali kot tip političnega zdruţenja, ki svoje člane podreja vplivu svojih zakonov in 

tako zagotavlja mirno ureditev in dobro vlado. Sovpadanje pojma civilne druţbe in drţave je 

bila za tisto obdobje značilno in sta tako postala zamenljiva pojma. Zato je pomenilo, da je 

biti član civilne druţbe hkrati pomenilo biti član drţave, ki je prisiljen ravnati v skladu z 

njenimi zakoni. V drugi polovici 18. stoletja je prišlo do razkroja tega pojmovanja, je pa 

civilna druţba ostala ključna beseda evropske politične misli v obdobju med leti 1750 in 

1850. Na civilno druţbo in drţavo, ki sta bili tradicionalno povezani, se je začelo gledati kot 

na različni entiteti (Keane, 1990: 13–14). 

Škotska socialna filozofija je doprinesla moderno razlikovanje med civilno druţbo in drţavo, 

kjer je vidno k temu prispeval Adam Ferguson. Njegovo razumevanje še ni dosledno 

razmejilo civilne druţbe in drţave, je pa civilno druţbo razumel kot novo fazo v 

zgodovinskem razvoju, ki je zasnovana na trţni proizvodnji, trgovini, zasebnih interesih, 

druţbeni delitvi dela in na modernem zasebnem lastništvu. Civilna druţba (za razliko od 

barbarstva in divjaštva) je pomenila civilizirano druţbo, politično ureditev, ki s pomočjo 

vlade, vladavine zakonov in močne vojske ščiti druţbene, tehnične in trgovske veščine, 

kulturne doseţke in čut za javno blaginjo (Keane, 1990: 19). 

Iz tistega obdobja velja izpostaviti Adama Smitha, ki je imel ideje o liberalno zasnovani 

politični ekonomiji. Izpostavljal je avtonomnost ekonomske sfere proti politični. Ob tem je 

                                                 
3  Locke je menil, da se posamezniki,  ki so vstopili v civilno druţbo, ne ţelijo več vrniti v naravno stanje, saj so 

lahko le v civilni druţbi naravne pravice,  kakor tudi lastnina zaščitene (Tester, 1992: 53-54). 
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civilno druţbo poimenoval za »trgovsko druţbo«.
4
 Poglavitna razlika med njim in 

Fergusonom kakor tudi Lockom je bila, da je Smith s svojo individualistično pozicijo 

nasprotoval povezovanju v civilni (trgovski) druţbi, kljub temu pa je dopuščal povezovanje 

na profesionalni bazi (Bibič, 1990: 27–28). 

Thomas Paine izraţa svoj pogled na civilno druţbo v luči ameriške revolucije in njenih 

doseţkov, kot so: deklaracija naravnih pravic človeka, suverenost ljudstva kot temeljno 

ustavno načelo, pravica do nasprotovanja nezakoniti vladi, vzpostavitev republikanske 

politične strukture. Menil je, da je treba drţavno oblast omejiti v korist civilne druţbe. Kot je 

slikovito pojasnil, je drţava nujno zlo, civilna druţba pa neomejeno dobro. Postavil je tezo, da 

bolj kot je civilna druţba popolna, v večji meri sama ureja zadeve in manjša je potreba po 

vladi (Keane, 1990: 25). 

Nesporno je bil med prvimi G. W. Hegel tisti, ki je terminološko in sistematično obdelal 

kategoriji civilno druţbo in politično drţavo. Razliko med civilno druţbo in politično drţavo 

je jemal kot protislovno in je njune specifične vezi poskušal vzpostaviti tako, da bi prišli v 

politični drţavi do izraza veliki interesi civilne druţbe (Bibič, 1987: 1607–1608). 

Hegel pa je pripisoval civilni druţbi manj pozitiven pomen kot predhodniki, saj gleda nanjo 

kot na telo, ki samo sebe hromi in nikakor ne more brez drţavnega nadziranja.
5
 Sama civilna 

druţba naj ne bi zmogla preseči notranjih konfliktov, če ni politično urejena in podvrţena 

drţavnemu nadzoru. Po Heglu je civilna druţba mozaik zasebnikov, razredov, skupin in 

institucij, kjer njihove potrebe in transakcije uravnava civilno pravo, kar pomeni, da niso 

neposredno odvisni od politične drţave (Keane, 2000: 31–35). 

Alexis de Tocqueville je kot klasični predstavnik liberalizma pribliţal svoje poglede diskurzu 

civilne druţbe skozi kontekst asociacij. Meni namreč, da ljudje lahko postanejo civilizirani le, 

če se med njimi razvije veščina povezovanja. Po njegovem mnenju je ideja asociacij povezana 

z njegovo splošno teorijo razvoja moderne druţbe, kjer je videl namen uveljavitve enakosti. 

Pri analizi ameriške druţbe se je ukvarjal predvsem s »stalnimi asociacijami«, ki so ustvarjene 

z zakonom in s tistimi, ki nastanejo na pobudo posameznikov. Pri tem ločuje civilne 

                                                 
4 Smith zavedajoč se svojega stališča glede politične ekonomije, se je zavedal, da lahko nastanejo pogubne 

posledice za svobodo posameznika, saj je tako utemeljena civilna druţba na osnovi individualizma lahko 

povod za razčlovečenje delovne sile (Tester, 1992: 50). 
5  Hegel vidi civilno druţbo kot nujno fazo, v kateri se človek skozi ekonomsko in socialno dejavnost emancipira, 

da bi se lahko s socializacijskimi mehanizmi druţbe pripravil za skupno ţivljenje v politični drţavi, kot najvišji 

obliki človekovega objektivnega ţivljenja (Bibič, 1990: 29) 
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asociacije in politične asociacije ter njihove vloge v moderni druţbi. Taka ločitev naj bi bila 

najpomembnejša pri ohranjanju svobode in demokracije (Bibič, 1990: 31).  

3.1.4 Marksistični pogled na civilno družbo 

Karl Marx je zasluţen za pogled na civilno druţbo, kjer mu lahko očitamo predvsem 

restriktivni pogled na civilno druţbo, ker se je omejeval predvsem na obdobje kapitalizma. 

Večina avtorjev iz tega obdobja, predvsem gre tu izpostaviti Gramscija, je civilno druţbo 

obravnavala pozitivno, saj so pričakovali, da bo dualizem med civilno druţbo in drţavo 

prevladal in bo zato nastopilo harmonično obdobje komunistične druţbe. Po Marxu je 

problematika civilne druţbe in drţave sodila v osrčje
6
 njegove politične misli. V 

problemskem kontekstu je v njegovih zgodnjih delih Marx videl vprašanje politične misli in 

prakse, pa tudi kasneje je poudarjal pomen razlikovanja med civilno druţbo in politično 

drţavo. Marx je civilno druţbo dojemal predvsem kot »meščansko« (burţoazno) druţbo. To 

kategorijo je sicer izpostavljal v dveh pomenih, v oţjem pomenu kot tvorbo, ki se kot taka 

razvija z burţoazijo, ko so se lastniški deleţi ţe izvili iz antičnega in srednjeveškega občestva. 

V širšem smislu pa civilna druţba po njegovem mnenju zajema vse materialno občevanje 

posameznikov znotraj določene razvojne stopnje produkcijskih sil (Bibič, 1987: 1608–1609). 

Antonio Gramsci je v svojih delih tematiziral in problematiziral koncept civilne druţbe in 

drţave. Tako je koncept civilne druţbe uporabljal ne samo za analizo preteklega obdobja, 

ampak tudi za opis socializma in vlogo civilne druţbe v njem. Pri Gramsciju je zelo 

pomemben moment njegove obravnave koncepta hegemonije, saj bi naj imela civilna druţba
7
 

funkcijo hegemonije, ki jo vladajoča skupina izvaja nad celotno druţbo (Bibič, 1990: 38–39). 

3.1.5 Novodobna ideja civilne družbe 

Novi val demokratizacije v Juţni Evropi se je začel sredi 70. let minulega stoletja in nato 

nadaljeval v Latinski Ameriki, vrhunec pa dosegel v letu 1989 in 1990 v srednji in vzhodni 

Evropi, kjer se je ponovno oţivila ideja civilne druţbe in se vrnila v politični besednjak 

(Bibič, 1994: 43, Bibič, 1997: 7). 

                                                 
6 Številni očitki konceptom civilne druţbe v marksizmu so zgrajeni ravno na spregledu Gramscijevega   

prispevka. Tisti, ki pa so kritizirali njegov koncept civilne druţbe, jemljejo v zakup samo nekatere elemente 

teorije civilne druţbe in ne celotne Gramscijeve teorije (Lukšič, 1990:127) 
7 Civilna druţba je po Gramsciju »politična in kulturna hegemonija neke druţbene skupine nad vso  druţbo« 

(Bibič, 1987:19) 
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Zaradi različnih druţbenopolitičnih razmer je civilna druţba v raznih drţavah odigrala 

različno vlogo. Beyme in Nohlen sta menila, da so bili transformacijski procesi v juţni Evropi 

in Latinski Ameriki usmerjeni le na politično institucionalno raven, medtem ko so bili v 

vzhodnoevropskih drţavah usmerjeni hkrati tudi v socialno-ekonomske in druţbene strukture. 

Tako je na tem mestu primerno govoriti o zamenjavi sistema, saj je šlo za sočasen tok 

različnih transformacijskih procesov v političnem, socialnem, ekonomskem in kulturnem 

podsistemu (Beyme in Nohlen v Bibič, 1997: II) . 

Tako je šlo v juţni Evropi in Latinski Ameriki predvsem za proces demokratizacije v 

kontekstu spreminjanja institucionalnih političnih okvirjev s ciljem uveljavitve pluralizacije 

druţbe, ne pa toliko za spreminjanje socialno-ekonomske strukture in odnosov, ki so ostali 

praktično nedotaknjeni. Medtem je v šlo v primeru transformacije socialističnih druţb 

predvsem za socialno-ekonomsko razpadanje teh druţb. Temu razpadu je sledilo še politično 

prestrukturiranje. Ti dogodki so konec osemdesetih let v socialističnih sistemih posegli 

globoko v podstat druţb, saj so stare, razpadle druţbene, ekonomske, kulturne in politične 

strukture nadomestile nove (Toš v Bibič, 1997: III). 

Adam meni, da je šlo pri reţimih juţne Evrope za relativno nebolečo transformacijo iz 

avtoritarnih v demokratične sisteme. To pripisuje razvoju civilne druţbe v teh drţavah, ki je 

bil ţe na taki stopnji, da je enostavno civilna druţba vase posrkala avtoritarno politično 

drţavo in jo nadomestila z demokratičnimi političnimi institucijami (Adam v Konrad, 1998: 

XIII). 

Dokaj podobno vlogo pa naj bi civilna druţba odigrala tudi v socialističnih drţavah, kar bo v 

nadaljevanju omenjeno tudi ob primeru Slovenije. 

3.2  Zavedanje o nujnosti civilne druţbe 

Ukinitev gild in tradicionalne lokalne organiziranosti drţave, zadnjih ostankov v srednjeveški 

druţbi močno razvitih vmesnih institucij, je za druţbo problematična, saj je privedla do 

problemov druţbene solidarnosti in integracije. Če nekaj izgine, mora to nadomestiti drugo – 

prevzeti njegove naloge. V tem smislu Durkheim opozori na nevarnosti razraščanja drţave. 

Druţba, sestavljena iz neizmernega števila neorganiziranih posameznikov, ki jih razvita 

drţava obvladuje, tlači in zatira, osnuje pravo sociološko pošast. Kolektivna dejavnost je 

preveč kompleksna, da bi jo lahko vodila ena organizacija. Drţava je predaleč od 

posameznika. Nacija se lahko ohrani le, če med drţavo in posameznikom obstaja vrsta 
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sekundarnih skupin, ki so dovolj blizu posameznikom, da jih privlačijo s tako močjo, da se 

vključijo v dejavnost njihovega področja in jih na ta način silijo v splošni tok druţbenega 

ţivljenja. Po Durkheimu so poklicne skupine natančno tiste, ki so tega zmoţne in za to 

primerne (Bahovec, 2005: 36–39).  

V današnjem času je ta vidik pomemben, saj drţava kot taka s svojo regulativno funkcijo 

pomembno vpliva na poloţaj zaposlenih. Zaradi tega so sindikalne organizacije v vlogi 

intermediarne institucije pomemben dejavnik in vezni člen med posameznikom in drţavo pri 

urejanju poloţaja predvsem zaposlenih in drugih interesnih skupin. Pri tem se postavlja 

vprašanje, ali je ustrezno delovanje današnjih sindikatov, ki so odvisni tudi od zaupanja 

posameznikov v organizacijo kot tako. Če izpostavimo današnje izvajanje medgeneracijskega 

sporazuma, ki vse bolj razdvaja generacije, je moţno sklepati, da meji ţe na medgeneracijski 

nesporazum. Sčasoma se z upokojevanjem starejše generacije zmanjšujejo stabilna delovna 

mesta, kar povzroča večje delovne obremenitve mlajše generacije. Sindikati imajo svoje sile 

preteţno usmerjene v varovanje teh stabilnih delovnih mest starejših, kar pa glede na novo 

nastalo zaposlitveno politiko ni dolgoročno pravilna usmerjenost, saj se zaradi tega povečuje 

število nestabilnih delovnih mest in zaposlitev v manjših podjetjih, kjer praviloma ni prisotne 

sindikalne zaščite. Taka ravnanja kaţejo na določeno dezorientiranost sindikalnih organizacij, 

ki so pri svojem delovanju postale rigidne in kjer je teţko vpeljati nove smernice delovanja. 

Nasprotna paradigma se pri vsesplošni dezorientaciji in različnem posredovanju smisla v 

sedanjosti pojavlja v vmesnih institucijah, ki predstavljajo vmesno raven med posameznikom 

in velikimi druţbenimi strukturami. Te institucije omogočajo, da se osebna identiteta 

posameznika odraţa v nekih majhnih svetovih in da vzpostavljajo komunikacijo z večjimi 

abstraktnejšimi strukturami. Pri njihovi obravnavi je pomembna njihova funkcija. 

Ţe Durkheimova opredelitev vmesnih – intermediarnih institucij je bila, da so to le tiste, pri 

katerih poteka komunikacija v obe smeri. Druţbe, ki imajo bogato mreţo intermediarnih 

institucij, z njimi vzpostavljajo imunski sistem pred druţbeno anemijo. Njihov obstoj je 

pomemben za posredovanje smisla in druţbeno orientiranost posameznika, ki prek preteţno 

civilnih organizacij vzpostavlja stik z večjimi birokratskimi sistemi, ki se odmikajo od 

posameznika. Intermediarne institucije so pomembne tudi zaradi socialnega kapitala druţbe in 

zdrave demokracije (Luckmann, 2004: 113–130). 

Nevladne organizacije, socialni partnerji, panoţne organizacije, humanitarne organizacije, 

potrošniška zdruţenja, verske skupnosti, mediji so akterji civilne druţbe, ki so bistveni del 
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evropskega javnega ţivljenja. Omogočajo dialog z organizacijami in dejavno udejstvovanje 

drţavljanov pri oblikovanju in izvajanju politik tako Evropske unije kot tudi nacionalnih 

drţav (Bahovec, 2005:  38). 

Prav tako ne gre zanemariti Luckmannove misli o globalizaciji, ki je zajela dinamiko 

kulturnih in druţbenih sprememb in vpliva na modernizacijo in razne diferenciacije med 

druţbami, kakor tudi znotraj druţb. Ti vplivi na posameznika niso le materialni, ampak tudi 

duševni, saj je posameznik nemočen in ne more vplivati na spremembe. Zaradi tega prihaja 

tudi do pretresov v druţbi, ki zajemajo širši krog posameznikov, kot je bilo to v preteklosti, 

ko so posamezniki ţiveli v svojih malih svetovih (Bahovec, 2005: 146). 

Salamon in Sokolovski menita, da druţbena sfera institucij, organizacij in posameznikov, ki 

je locirana med druţino, drţavo in trgom in deluje prek konfliktov nacionalnih druţb, politik 

in ekonomij, se v vlogi civilne druţbe ponuja kot recept za izhod iz krizne situacije 

demokratičnega deficita in krize moderne drţave blaginje (Salamon in Sokolovski, 2004: 20). 

Problemi sodobnih druţb so vedno bolj kompleksni, temu primerne so tudi rešitve, saj jih je 

vedno teţje iskati v izboru različnih moţnosti. Različnost interesov in vrednot je pogosto 

teţavno postavljati na stičišča interesov različnih druţbenih skupin. Misel teoretikov o 

sedanjosti stanja v druţbah je na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj Mulejeva 

povzela z naslednjo ugotovitvijo:  

»Čas, v katerem živimo, je v družboslovju (zlasti sociologiji) poimenovan kot postmoderna 

doba, doba preseganja nečesa, doba poseganja »onkraj«. Seveda vsi teoretiki ne 

zagovarjajo postmoderne kot »preseganja«, kot neko entiteto, ki je po kvaliteti takšna, da 

se lahko od prejšnji dob prikaže kot različna. Lyotard (Konec velikih zgodb), Fukuyama 

(Konec zgodovine) izkazujeta kritično naravnanost do »družb blaginje«, ki se v besedilih 

Becka odrazijo kot družbe tveganja« (Mulej, 2006).  

Prehod k novi druţbi spremlja obseţna druţbena kriza. Bahovec navaja, da je v preteklosti ţe 

Durkheim polagal veliko upanje v korporativno povezovanje na intermediarni ravni, ki pa 

samo po sebi ne daje polne rešitve. Tudi če bi se korporacije dobro razvile, niso zdravilo za 

vse – kriza, skozi katero gremo, ne izvira le iz enega in edinstvenega vzroka. Obstaja mnogo 

vzrokov, med katerimi je zelo pomembno tudi vprašanje pravičnosti: pravičnost mora 
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prevladati. Dokler so po rojstvu ljudje bogati in revni, ne more biti pravične pogodbe niti 

pravične razporeditve druţbenih dobrin. Ne glede na omejitve pa je Durkheim vseeno postavil 

tezo, da je kooperativna reforma prvi pogoj učinkovitosti vseh drugih reform. V tem smislu ne 

vidi druge moţnosti kot ponovno uveljavitev novih vmesnih institucij – v prvi vrsti zdruţenj 

zaposlenih. Upanje vidi tudi v skupni skupini zaposlenih in delodajalcev, kjer bi se razvil 

njihov vzajemni medsebojni odnos (Bahovec, 2005: 36–39). 

3.3  Politična in ekonomska kultura kot podlaga za razvoj civilne druţbe 

Razvoj trţnogospodarskih institucij in ekonomska uspešnost sta odvisni od mnogih 

dejavnikov. Almond in Verba sta ekonomsko kulturo skozi  njun koncept navezala na 

politično kulturo, medtem ko se je Berger osredotočil na teorijo ekonomske kulture 

kapitalizma,  ko je obravnaval socialni, politični in kulturni vidik celovito in v tem kontekstu 

proučeval, kako v tem skupnem kontekstu ekonomski procesi delujejo. Tudi ostali 

raziskovalci, kot so Di Maggio, Hohmann in Cornelssen, so menili, da je pomemben dejavnik 

ekonomskega razvoja prav ekonomska kultura, ki ima svoje konstitutivne in regulativne 

elemente in usmerja procese evolucije ekonomskega sistema. Prav tako ne gre zanemariti 

ugotovitev, da kulturni dejavniki celostno vplivajo na proces nastajanja in strukturo poteka 

odvisnih mreţ znotraj formalnega okvirja nekega ekonomskega sistema, kakor tudi vplivajo 

na učinkovitost formalnih institucij in njihovo formalno moč (Zver et al, 2005). 

Skoraj pet desetletij komunističnega tipa gospodarstva, ki je vključeval drţavno lastništvo 

industrijskih obratov in etatistično-centralistično ureditev gospodarske dejavnosti, je bil 

prevladujoč element gospodarskih sistemov v drţavah vzhodne in srednje Evrope. Ta tip je bil 

značilen, kjer je šlo za drţavno lastništvo premoţenja, na drugi strani pa je bilo prisotno 

pomanjkanje zasebne pobude, konkurence in samozaupanja. Ta načela so bila večinoma 

nezdruţljiva z načeli kapitalističnega gospodarskega sistema, ki temelji na zasebni lastnini in 

zasebnih pobudah ter ureditvi prostega trga. Po padcu komunizma so bila uporabljena tudi v 

drţavah VSE, saj so opustile komunistični tip druţbene ureditve (Rek, 2009). 

Zapuščina te zgodovinske dediščine nas uči, kako so gospodarske kulture vzhodnih in 

srednjeevropskih drţav zdruţljive s trţnimi standardi in vrednotami, kot obstajajo v druţbah 

zahodne Evrope, ki so se pridruţile EU maja 2004. To je bil tudi eden izmed glavnih ciljev 

raziskav DIOSCURI projekta, financiranega s strani EU. Namen tega projekta je bil raziskati 

dinamiko kulturne izmenjave med "vzhodom" in "zahodom" v evropskem gospodarstvu, 
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vključno z opredelitvijo glavnih vrst kulturnih srečanj med obema polovicama Evrope med 

širitvijo EU in po njej (Rek, 2009). 

Raziskava je bila narejena v štirih centralnih vzhodnih evropskih drţavah (Češka, Madţarska, 

Poljska in Slovenija) in v štirih drţavah jugovzhodne Evrope (Bolgarija, Hrvaška, Romunija 

in Srbija in Črna gora) (Rek, 2009).  

Profesor Adam s sodelavci ugotavlja, da pripada Slovenija dvema kulturnima območjema, 

območju bivših komunističnih drţav ter območju katoliške Evrope. Zaradi tega dosega 

zmerne ocene na obeh razseţnostih, čeprav je na kontinuumu tradicionalni proti sekularno-

racionalni usmeritvi oziroma vrednotam uvrščena relativno visoko. Mogoče se je tudi strinjati 

z ugotovitvijo Adama in sodelavcev, da imamo v primeru vseh druţb vzhodne in srednje 

Evrope opraviti s kulturnim zaostankom, kar naj bi predstavljalo nesinhronizirano razmerje 

med novo vzpostavljeno institucionalno strukturo in kulturnimi oziroma vrednotnimi vzorci, 

kar pomeni, da predpostavljamo, da morajo obstajati kulturni predpogoji učinkovitega 

delovanja institucionalnega okvira in da šele ti pogoji omogočajo relativno optimalne 

izkoristke novo vzpostavljene institucionalne ureditve (Adam et al, 2005: 1). 

»V tem dekadentnem procesu, v katerega se na vso moč vključuje tudi Slovenija, je 

odsotnost inteligentne, družbeno odgovorne in kritične civilne družbe velika 

pomanjkljivost. Civilna družba se sicer v Sloveniji postopoma ponovno krepi, vendar pa 

njen vpliv še zdaleč ne izpolnjuje celotne potrebe po politično neodvisni ter inteligentni 

protiuteži državnim politikam in njenim akterjem. Civilnodružbena združenja so premalo 

povezana in medsebojno uglašena glede temeljnih civilizacijskih in vrednostnih vprašanj in 

usmeritev, pri čemer se mnoga bolj ali manj povezujejo tudi z akterji iz sfere politike 

oziroma države in se jim tako ali drugače tudi podrejajo ter tako izrazito slabijo svoj 

civilnodružbeni (beri: moralni) potencial« (Cerar, 2010).  

3.4  Nastajanje civilne druţbe v novejši evropski in slovenski zgodovini 

Koncepcija civilne druţbe je bila v vzhodni Evropi na novo odkrita v sedemdesetih letih 

dvajsetega stoletja, ko je pričela z usmerjanjem akcije in demokratične opozicije proti 

komunističnemu reţimu. To akcijo so vsi pisci ocenjevali kot ključ do razumevanja novejše 

vzhodnoevropske zgodovine (Mastnak v Brglez, 2004: 6). 

Frangeš je menil, da bi bilo mogoče opisati zgodovino zadnjih desetletij vzhodne in srednje 

Evrope kot zgodbo bojev za civilno druţbo, da je imela civilna druţba osrednje mesto v 
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opozicijski misli osemdesetih let ter da je leto 1989 pomenilo pomlad druţb, ki so hoteli 

postati civilne (Frangeš v Brglez, 2004: 9). 

Društvo slovenskih pisateljev je leta 1988 pričelo pripravljati Gradivo za slovensko ustavo, ki 

je bilo postavljeno na principe modernega liberalizma. Pri tem gre za omejevanje drţave in 

zaščito pravic posameznika. S temi smernicami je postavljen nov temelj za delovanje civilne 

druţbe, ki se je udejanjil z osamosvojitvijo Slovenije. V tistem obdobju je bila izjemno 

pomembna ustanovitev Slovenske kmečke zveze in kasneje Bavčarjevega Odbora za 

človekove pravice, kar je pomenilo tudi preobrat na podobo civilne sfere, kakršno smo 

poznali do osamosvojitve Slovenije (Rupel, 1998: 46). 

»Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine (5. Člen 

slovenske Ustave). To je pojmovanje pri Slovencih. Prejšnja država Jugoslavija je bila 

utemeljena na prednostni svobodi nekega določenega družbenega sloja, tj. delavskega 

razreda, h kateremu pa sta navsezadnje spadala tudi komunistična partija in država. Tako 

je bilo navsezadnje potrebno varovati državo in partijo pred državljani, včasih celo pred 

delavskim razredom« (Rupel, 1998: 46–47). 

 

O pojmu nevladnih organizacij v 90. letih prejšnjega stoletja ni bilo mogoče govoriti. Kako 

naj se organizira civilna druţba, se formira in vede so pričeli predavati drugi. Potenciali 

oziroma subjekti civilne druţbe pa so se odzivali kaotično in individualistično. Nevladne 

organizacije so delovale nepovezano tako sektorsko kot regionalno. S tem je bilo tudi zelo 

malo nevladnih organizacij, ki so temeljile na članstvu in financiranju iz članarin, kar bi 

zagotavljalo notranjo solidarnost in temeljni vir preţivetja (Hren, 2001: 2). 

3.5  Pravna ureditev civilne druţbe v Republiki Sloveniji 

Slovensko upravno pravo obravnava naslednje druţbene skupine: politične stranke, društva in 

verske skupnosti. Verske skupnosti se uvrščajo med civilnodruţbene organizacije, čeprav bi 

naj bil njihov neposredni namen oznanjanje ali poglabljanje določene vere in so obrnjene 

predvsem k posameznikom – vernikom. Zlasti v zadnjem času se močneje ukvarjajo tudi z 

druţbenimi vprašanji. V nekaterih zgodovinskih in tudi sedanjih druţbah pa so celo 

obvladovale oblastno in civilno sfero. Civilnodruţbene organizacije se ustanavljajo kot 

društva, kar pravno ureja zakon o društvih. 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Upravno_pravo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Verstvo
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4. ZAUPANJE IN VKLJUČENOST V SINDIKATE V SLOVENIJI IN V 

DRŢAVAH ČLANICAH EUROPSKE UNIJE (EU) 

 

Zaupanje v civilnodruţbene organizacije je zelo odvisno od stanja druţbene kohezivnosti v 

druţbi, ki jo je mogoče meriti z več kazalniki kot npr. z indeksom človekovega razvoja (HDI), 

z indikatorjem razmerja med dohodki in porabo – Ginijev koeficient, s stopnjo revščine, 

kazalniki aktivnega članstva v skupnostno naravnanih nevladnih organizacijah in še 

nekaterimi drugimi, ki pa niso pomembni za našo obravnavo (Adam et al, 2005: 1). 

Zaradi tega bomo obravnavali zaupanje v sindikate z empiričnimi podatki o stanju po 

tranzicijskih drţavah in ostalih drţavah EU, kjer bo prikazan tudi vidik vključevanja 

posameznikov v civilnodruţbene organizacije. V tem delu bomo skušali ugotoviti, ali 

dejansko upada zaupanje v sindikalne organizacije v evropskih drţavah in kakšno je zaradi 

tega gibanje števila članstva po obravnavanih drţavah.  

4.1  Pregled zaupanja v sindikate v izbranih evropskih drţavah  

Za izhodišče primerjave zaupanja v sindikate smo iz javno dostopnih podatkov izbrali 

primerjavo zaupanja iz časov velikih politično-ekonomskih sprememb v Sloveniji in šestih 

zahodnoevropskih drţav (glej tabelo 4.1). 
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Tabela 4.1:  Zaupanje v institucije v izbranih zahodnoevropskih drţavah v letih 1990/92 in v 

Sloveniji v letih 1992, 1995 in 1999 

  Švedska Nemčija Nizozemska Velika 

Britanija 

Francija Italija Evropa Slovenija 

1992 1995 1999 

Cerkev 38 40 32 43 50 63 50 39 37 35 

Vojska 49 40 32 81 56 48 50 45 43 42 

Izobraţevalni 

sistem 

70 54 65 47 66 49 67 67 72 80 

Pravni sistem 56 65 63 54 58 32 64 50 34 44 

Tisk 33 34 36 14 38 39 33 49 42 61 

Sindikati 40 36 53 26 32 34 40 27 23 31 

Policija 74 70 73 77 67 67 75 51 46 50 

Parlament 47 51 54 46 48 32 50 36 24 25 

Javne sluţbe 44 39 46 44 49 27 45 40 27 25 

Velika podjetja 53 38 49 48 67 62 41 33 37 - 

 

Vir: Mednarodna raziskava vrednot
8
, SJM 92, SJM 95 in SJM 99. Toš, N., ur., 

Vrednote v prehodu I–III, Dokumenti SJM, Ljubljana 1997–2004. 

 

Zaupanje v institucije na ravni povprečij opazovanih zahodnoevropskih drţav je po stopnji 

izraţenega zaupanja tako: na prvem mestu policija, sledijo ji izobraţevalni sistem, pravosodni  

sistem, vojska, cerkev, velika podjetja, nato parlament, sindikati in tisk itd. V evropskem 

povprečju je tisk deleţen najmanj zaupanja med vsemi opazovanimi institucijami, sledijo pa 

mu sindikati, medtem ko je parlament uvrščen na šesto mesto med desetimi opazovanimi 

institucijami. Primerjava meritev v Sloveniji (WVS: 1992) s prikazanimi zahodnoevropskimi 

drţavami v istem časovnem izseku (1990–1992) opozarja na razlike in posebnosti. Tako je 

zaupanje v parlament v Sloveniji le na polovici evropskega povprečja in daleč najniţje v 

primerjavi z opazovanimi drţavami. Od evropskih povprečij Slovenija odstopa po manjšem 

zaupanju policiji, pravnemu sistemu, sindikatom, cerkvi in podjetjem. V obdobju 2001–2002 

                                                 
8 V primerjalni tabeli 4.1 so odgovori respondentov s prikazanimi odgovori na vprašanje ali zaupajo navedenim  

institucijam, odgovorili: "zaupanje je veliko" in "zaupanje je precejšnje" – v %. Zbir podatkov Mednarodne 

raziskave vrednot, ki so povzeti v sumarniku: Zaupanje v institucije sistema, nam  nazorno prikazuje deleţ 

zaupanja v institucije sistema, ki se skozi časovno obdobje meri po standardiziranem postopku in zajema 

enotno metodološko, kot tudi sistematično merjenje vrednot ter se izvaja kontinuirano tako v evropskem kot 

tudi v svetovnem merilu. Pridobljeni podatki o deleţu zaupanja med respondenti nakazuje na razlike med 

drţavami, kjer izstopajo razlike v zaupanju v sindikate tudi na nivoju t.i. starih evropskih 

demokracij. Raziskave v Zahodni Evropi. V okviru raziskave Zaupanje v politični sistem je bil v devetdesetih 

letih izveden poizkus do tedaj najširšega empiričnega ovrednotenja problemazaupanja  v  institucije  (Listhaug,

Wiberg,  1995).  Raziskava  je  temeljila  na  obseţnemempiričnem gradivu, zbranem v štirinajstih evropskih 

v dveh časovnih presekih. Analiza je zajemala deset institucij; med njimi cerkev, vojska, sindikati, policija, 

parlament, velika podjetja itd. 
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je bila Slovenija uvrščena nekoliko pod povprečjem med petnajsterico primerjanih drţav, kjer 

je še opazno, da je izkazano manjše zaupanje v sindikate v tranzicijskih drţavah, z izjemo 

Slovaške, ki se uvršča po zaupanju v sindikate v sam vrh primerjanih drţav (Toš, 2006: 8).  

 

Naslednja primerjava stopnje zaupanja v sindikate iz raziskave nam daje širši pregled 

zaupanja v sindikate po evropskih drţavah, kjer lahko vidimo identične podatke za iste 

drţave. V spodnjem grafu (glej graf 4.2) lahko vidimo, kolikšno stopnjo zaupanja so uţivali 

sindikati v petnajstih evropskih drţavah v letu 1999. 

 

Graf 4.2: Stopnja zaupanja v sindikate v petnajstih evropskih drţavah 

 

Vir: Evropska druţboslovna raziskava EVS. Zaupanje v institucije sistema
9
 – SJM 1999/1  

                                                 
9 
 V primerjalni tabeli 4.1 so odgovori respondentov s prikazanimi odgovori na vprašanje ali zaupajo navedenim  

institucijam, odgovorili: "zaupanje je veliko" in "zaupanje je precejšnje" – v %. Zbir podatkov Mednarodne 

raziskave vrednot, ki so povzeti v sumarniku: Zaupanje v institucije sistema, nam  nazorno prikazuje deleţ 

zaupanja v institucije sistema, ki se skozi časovno obdobje meri po standardiziranem postopku in zajema 

enotno metodološko, kot tudi sistematično merjenje vrednot ter se izvaja kontinuirano tako v evropskem kot 

tudi v svetovnem merilu. Pridobljeni podatki o deleţu zaupanja med respondenti nakazuje na razlike med 

drţavami, kjer izstopajo razlike v zaupanju v sindikate tudi na nivoju t.i. starih evropskih 

demokracij. Raziskave v Zahodni Evropi. V okviru raziskave Zaupanje v politični sistem je bil v devetdesetih 

letih izveden poizkus do tedaj najširšega empiričnega ovrednotenja problemazaupanja  v  institucije  (Listhau

g, Wiberg  1995).  Raziskava  je  temeljila  na  obseţnemempiričnem gradivu, zbranem v štirinajstih evropski

h dveh časovnih presekih. Analiza  je zajemala  deset  institucij;  med  njimi  cerkev,  vojska,  sindikati,  polic

ija,parlament, velika podjetja itd. 
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4.2  Zaupanje v slovenske sindikate 

Tabela 4.3: Rezultati meritev zaupanja v institucije v obdobju 1991–2003 

 

(seštevek odgovorov "zaupanje je veliko" in "zaupanje je precejšnje" – v %) 

 
  SJM91/2 SJM93/1 SJM95/1 SJM97/1 SJM98/2 SJM00/1 SJM01/2 SJM03/3+4 

bogu 30,3 26 32,1  33,5 44 41,8 38,9 

sosedom 38 33,9 37,2 28,9 45,4 50,3 48,6 53 

druţini in 

sorodnikom 

87,9 87,8 89,7 86,7 89 93,6 91 94,1 

cerkvi in 

duhovnikom 

25,7 17,4 21,1 17,4 21,5 30,1 26,8 23,8 

televiziji 25,5 19 25,7 31,8 34,7 52,2 46,1 45,1 

izobraţevalnim 

ustanovam 

52,7 56,7 71,6 69,8 76,1 82,7 80,3 82,4 

sindikatom 16,2 11,5 14,5 12,8 29 39,9 36,3 42,6 

političnim 

strankam 

11,3 3,2 4,5 6,4 4,3 13,6 9,4 8,9 

drţavnemu zboru 1 15 10,1 13 9,1 23,6 17,7 21,5 

predsedniku 

republike 

67,82 46,6 36,3 41,7 44 59,2 55,6 41 

vladi 32,5 13,6 27,9 27,6 26,3 43,9 41,3 34,9 

predsedniku 

vlade 

  32,4 30,9 33 48,3 48,6 37,4 

vojski 69 41,8 29 31,6 35,2 53,3 45,9 55,4 

sodiščem 34,7 24,5 25,7 29,6 33,2 45,3 41,7 34,4 

policiji 37,7 20,7 28,3 33,5 36,8 53,1 46,9 44,8 

bankam 11,6 27,7 40,2 46,4 52,7 65,5 65,5 54,9 

gospodarstvu 16,8 13,8 28,8 26,8 32,8 53,2 45,3 50 

slovenskemu 

tolarju 

- - 55,2 52,6 63,3 69,2 69,8 64,4 

Banki Slovenije - - 45,8 50,4 59,6 68,7 68,2 57,9 

Natu - - - 28,2 - 44,7 38,4 40,1 

EU - - - 33,4 - 41 41,8 55,8 

 

Vir: Toš, Niko: Zaupanje v institucije sistema, Raziskave SJM 1991–2003
10

; CJMMK FDV 

 

Na točki sistemskega prehoda (1991), kot izhaja iz zgornje primerjalne tabele (glej tabelo 

4.3.), so sindikati deleţni nizkega izhodiščnega zaupanja, ki je sčasoma naraslo in se povzpelo 

na visoko raven. Učinki tranzicije se izraţajo v zaostrenih socialnih razmerjih med 

zaposlenimi in delodajalci. Sindikat v udejanjanju svoje vloge varuha socialnih pravic 

zaposlenih pridobiva pomen in zaupanje. Seveda tudi za sindikat velja, da je obremenjen s 

konkretnimi pričakovanji, ki izhajajo iz visokega vrednotenja prvin socialne drţave in načela 

                                                 
10 Na Longitudinalne meritve zaupanja v slovenske sindikate kaţejo na vzpone in padce zaupanja, ki se je 

spreminjalo glede na splošne druţbene razmere in dojemanjem pomena sindikatov pri kolektivnem 

dogovarjanju s socialnimi partnerji.  Prikazan  deleţ respondentov v tabeli 4.3, ki so na vprašanje o zaupanju 

v institucije sistema podali odgovore: "zaupanje je veliko" in "zaupanje je precejšnje" – v %. 
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enakosti. Sindikati doţivijo v poznejšem obdobju (do leta 2002) izrazit vzpon zaupanja, kot je 

razvidno iz podatkov opravljene raziskave (Malnar, 2006). 

 

V časovnem izseku 1991–1997 so institucije deleţne zmanjševanja zaupanja. V tem obdobju 

se pokaţejo negativni trendi tudi v izraţanju zaupanja v sindikate. Sindikati v obdobju do leta 

2003 doţivijo izrazit vzpon zaupanja. Kot posebnost pa je vidno, da so v letih od 1991 do leta 

1998 drţavne institucije dosegale visoko stopnjo zaupanja, medtem ko so sindikati beleţili 

bistveno niţje zaupanje.  



27 

 

Tabela 4.4: Pregled zaupanja v sindikate in druge institucije za obdobje od leta 1991 do 2006 

  1991/2 1992/3 1993/1 1994/4 1995/1 1996/1 1997/1 1998/2 1999/4 2000/1 2001/2 2002/1 2003/3+4 2005/1+2 2006/2 
Povpre

čje 

bogu 30,3 28,1 26 29,2 32,1 29,3 - 33,5 35,5 44 41,8 33,8 38,9 42,2 39 34,5 

sosedom 38 38,9 33,9 38,8 37,2 35,2 28,9 45,4 47 50,3 48,6 43,2 53 52,2 - 42,2 

druţini in sorodnikom 87,9 88,9 87,8 89,4 89,7 86,9 86,7 89 92 93,6 91 88,1 94,1 94,3 94,6 90,3 

cerkvi in duhovnikom 25,7 20,3 17,4 19,4 21,1 22,2 17,4 21,5 23,6 30,1 26,8 21,4 23,8 25,2 23,3 22,6 

televiziji 25,5 23,1 19 23,7 25,7 28,2 31,8 34,7 43,7 52,2 46,1 36,1 45,1 38,6 35,9 34 

izobraţevalnim ustanovam 52,7 56,7 56,7 67,4 71,6 68,8 69,8 76,1 73 82,7 80,3 77,2 82,4 77,2 80,3 71,5 

sindikatom 16,2 13,1 11,5 12 14,5 14,2 12,8 29 29,2 39,9 36,3 40,6 42,6 44,4 39,4 26,4 

političnim strankam 11,3 7,7 3,2 4,7 4,5 4,4 6,4 4,3 6 13,6 9,4 6,3 8,9 11,4 7,6 7,3 

drţavnemu zboru 33,6 20,1 15 15 10,1 11,2 13 9,1 11,7 23,6 17,7 14,6 21,5 20,7 16,8 16,9 

predsedniku republike 67,8 59,1 46,6 45,3 36,3 40,2 41,7 44 44,8 59,2 55,6 45,9 41 41 37,3 47,1 

vladi 32,5 34,4 13,6 14,3 27,9 28,7 27,6 26,3 29,7 43,9 41,3 29,7 34,9 35 29,9 30 

predsedniku vlade - - - - 32,4 34,7 30,9 33 36,1 48,3 48,6 36,2 37,4 35 31,1 36,7 

vojski 69 59,8 41,8 48,7 29 33,1 31,6 35,2 39,3 53,3 45,9 38,9 55,4 47,8 38 44,5 

sodiščem 34,7 31,4 24,5 26,2 25,7 24,3 29,6 33,2 31,6 45,3 41,7 35,6 34,4 32,6 37,5 32,6 

policiji 37,7 31,2 20,7 27,9 28,3 34 33,5 36,8 37,3 53,1 46,9 40 44,8 40,8 41,4 37 

bankam 11,6 21,4 27,7 35,2 40,2 44,2 46,4 52,7 54,6 65,5 65,5 58 54,9 59,1 59,4 46,4 

gospodarstvu 16,8 15,6 13,8 28,8 28,8 28,8 26,8 32,8 37,1 53,2 45,3 42,4 50 50,8 51 34,6 

slovenskemu tolarju - - - - 55,2 53,6 52,6 63,3 61,8 69,2 69,8 64,6 64,4 64,2 62,8 62 

Banki Slovenije - - - - 45,8 48,8 50,4 59,6 61,5 68,7 68,2 60 57,9 61,9 - 58,3 

Natu - - - - - - 28,2 - 42,8 44,7 38,4 31,5 40,1 42,5 34,9 37,9 

EU - - - 33,4 - 47,6 33,4 - 47,6 41 41,8 42,2 55,8 55,2 52,8 46,2 

OZN - - - - - - 37,2 - 48,1 51 49,9 41,6 52,3 51,3 44,1 46,9 

Skupaj povprečje 37 34,4 28,7 32,7 34,5 35,3 35,1 40 42,4 51,2 48 42,2 47 46,5 42,9   

Vir: Toš, Niko (2006): Potek demokratične institucionalizacije
11

 – Zaupanje v institucije sistema 

                                                 
11 V tabeli 4.4 so podani odgovori na izraţeno zaupanje respondentov, ki so odgovorili z na vprašanje ali zaupajo navedenim  institucijam, 

odgovorili "zaupanje je veliko" in "zaupanje je precejšnje" – v %. Potek demokratične institucionalizacije je opazen pri tudi pri civilno druţbenih institucijah,  
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Sindikati sodijo v skupino civilnodruţbenih organizacij, ki so bili v slovenskem prostoru v 

obdobju do konca 90-ih let nizko uvrščeni (glej tabelo 4.4), s prehodom v novo desetletje do 

danes se uvrščajo visoko, v zgornji rob srednje tretjine. Medčasovne primerjave nakaţejo 

visok poloţaj in stabilnost takega uvrščanja od leta 2000 do 2006. Tako se tokrat sindikati 

uvrstijo bistveno višje kot večina drţavnih institucij in višje kot vojska, NATO, sodišča, 

mediji in policija.  

 

V opravljeni raziskavi vrednot (World value survey, WWS 2005) se je na enako vprašanje o 

zaupanju v sindikate deleţ anketiranih zniţal na 26 % (Toš et al., 2005: 187). Leta 2006 je 

bilo v mednarodni raziskavi (SJM 2006/2) glede vloge drţave na vprašanje o stališču do 

vpliva sindikatov spremenjeno stališče respondentov glede na raziskavo iz leta 2005, saj se je 

deleţ, ki je bil proti zmanjšanju vpliva sindikatov zniţal na 60,2 % , čeprav se je zaupanje v 

sindikate odrazilo s 50,1 % deleţem anketiranih (Malnar in Hafner, 2007: 297, 309). 

 

V letu 2008 je zaupanje v sindikate izrazilo 49,1 % respondentov, kar je bilo izmerjeno v 

raziskavi SJM 2008/1 (European values study, EVS) (Malnar, 2007: 377). 

 

Mednarodna raziskava volilnih sistemov (The comparative study of electoral system, CSES 

2009) je vsebovala tudi merjenje zaupanja v institucije, kjer je bil sindikatom naklonjen 29,3 

% deleţ zaupanja med anketiranimi (Toš, 2009: 497). 

 

4.3  Predstavitev podatkov raziskav sindikaliziranosti v drţavah EU  

V 19. stoletju so bili mnoţični konflikti med delodajalci in zaposlenimi. Ker je sindikat 

primarno ščitil zaposlene, preteţno industrijske delavce, je sčasoma prevzel vlogo pogajalca 

pri kolektivnem dogovarjanju in pridobil ustrezno pogajalsko moč v odnosu do lastnikov. 

Današnji sindikati imajo predvsem moč veta, kar pomeni, da lahko zaustavijo za zaposlene 

neugodne odločitve vodstev, mnogo manj vloge pa imajo pri oblikovanju politike podjetja. 

Izjema v Evropi je zlasti Skandinavija (Giddens, 1993: 504).  

 

 

kot je sindikat, a kjer je še posebej v obdobju med letoma 2002 in 2006 izmerjen izrazit vzpon zaupanja. V tem 

obdobju se je konsolidirala sindikalna organiziranost in ustalilo sindikalno članstvo, kar je prispevalo tudi k rasti 

zaupanja. Proti reformna naravnanost na področju trga dela pa je bila večinsko podprta v raziskavi o stališčih o 

reformah, katera je bila izvedena v okviru SJM leta 2005, kjer se je deleţ 66,3% respondentov opredelilo proti 

zmanjševanju vpliva sindikatov, 69,4% jih je bilo proti dvigu starostne upokojitve (Toš, 2005: 219). 

 



29 

 

Sodobni sindikati so vedno bolj zbirokratizirani, kar povzroča, da so njihova vodstva pogosto 

odtujena od problemov članstva. Visoka nezaposlenost slabi pogajalsko moč sindikatov poleg 

fleksibilnega zaposlovanja in fleksibilizacije delovnega časa. Zmanjševanje obsega 

predelovalne industrije in s tem tradicionalnega delavstva je tudi pomemben dejavnik 

zmanjšanega vpliva sindikatov. Naslednji dejavnik zmanjšanega vpliva v nekaterih drţavah je 

tudi vse večja tuja konkurenca delovne sile proti domačemu trgu delovne sile. Tako se 

industrijske drţave danes soočajo s trendom upadanja članstva v sindikatih in zmanjševanjem 

njihovega vpliva (Malnar, 2006: 67). 

 

Na zaupanje v sindikate je vezana tudi vključenost posameznikov v sindikalne organizacije. 

Spodnji podatki (glej tabelo 4.5) iz opravljenih evropskih druţboslovnih raziskav in raziskav 

slovenskega javnega mnenja nam ponazarjajo vključenost zaposlenih v sindikalne 

organizacije v drţavah članicah EU.  

 

Tabela 4.5: Ilustrativni prikaz: seštevek članov + delujočih članov (%) leta 2002 

F28 Ali ste zdaj, oziroma ali ste kdaj bili član sindikata ali podobne organizacije? 

Ilustrativni prikaz: delež odgovorov 'da, sedaj sem' (1) (%) 

0-9 ES, FR, GR, PL, PT 50-59 SE 

10-19 CH, CZ, DE, GB, HU, IL, IT 60-69 DK 

20-29 AT, BE, IE, NL, SI 70-79 

30-39 80-89 

40-49 FI, NO 90-100 

 

Vir: (Malnar, Brina: Zaključno raziskovalno poročilo
12

 – evropska druţboslovna raziskava 

2002) 

 

V tabeli (glej tabelo 4.6) so prikazani podatki o vključenosti v sindikate ali njim sorodne 

organizacije po drţavah članicah EU iz evropske raziskave EVS iz leta 2004.  

 

  

                                                 
12 V tabeli 4.5 so respondenti odgovarjali na vprašanje: Ali ste zdaj, oziroma ste kdaj bili član sindikata ali 

podobne organizacije? Prikazan je deleţ respondentov po drţavah, ki  predstavlja deleţ odgovorov: da, sedaj 

sem v (%). Izrazit je velik razpon razlik, kjer je vidna zelo visoka sindikalna vključenost  v Skandinaviji, kjer 

je vključenost (po merilu seštevka članstva in aktivnosti) 49% na Finskem, 57% na Norveškem, 62% na 

Švedskem in 75%  na Danskem. Medtem, ko je v  ostalih evropskih drţavah sindikalna vključenost bistveno 

manjša, kjer so deleţi vključenosti praviloma med 10 in 30%, medtem ko so v petih drţavah pod 10%. V 

Sloveniji je deleţ vključenih 22% (Malnar, 2002). 
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Tabela 4.6: Včlanjenost drţavljanov evropskih drţav v sindikate v letu 2004 

Deleţ članstva v sindikatih ali njim podobnih zdruţenjih in organizacijah 

Drţava Da - trenutno Da - v preteklosti Ne Skupaj 

AVSTRIJA 18,4 15,5 66,1 100 % 

BELGIJA 31,5 14,8 53,7 100 % 

ŠVICA 11,5 9 79,5 100 % 

ČEŠKA 8 37,7 54,4 100 % 

NEMČIJA  11,1 21,4 67,5 100 % 

DANSKA 63,3 19,7 17 100 % 

ESTONIJA 5,7 55,6 38,7 100 % 

ŠPANIJA 7,5 9,9 82,6 100 % 

FINSKA 47,7 21,1 31,2 100 % 

FRANCIJA 6,6 15,2 78,2 100 % 

VELIKA BRITANIJA 14,5 25,5 60 100 % 

GRČIJA 8,6 8,5 82,8 100 % 

MADŢARSKA 9 45 46 100 % 

IRSKA 19,8 21 59,23 100 % 

ISLANDIJA 72,7 19,1 8,2 100 % 

LUKSENBURG 33,3 8,1 58,5 100 % 

NIZOZEMSKA 20,1 11,3 68,6 100 % 

NORVEŠKA 47,2 21,4 31,4 100 % 

POLJSKA 7,7 22,3 69,9 100 % 

PORTUGALSKA 8,5 8,6 82,9 100 % 

ŠVEDSKA 57,8 23 19,2 100 % 

SLOVENIJA 20,3 32,1 47,6 100 % 

SLOVAŠKA 8,8 37,6 53,6 100 % 

UKRAJINA 22,1 45 32,9 100 % 

SKUPAJ 21 22,9 56,1 100 % 

 

Vir: Evropska druţboslovna raziskava
13

 – EUROPEAN SOCIAL SURVEY – 2004/2, 

mednarodni primerjalni sumarnik (24 drţav) 

 

Iz opravljene raziskave v letu 2002 (EVS) in raziskave v letu 2004 (EVS) izhaja (glej tabelo 

4.7), da je leta 2004 bilo zaznati upad vključenosti v sindikate v Sloveniji, in sicer z 22 % na 

20,3 % zaposlenih. Upad vključenosti je na posplošenem vzorcu izkazan za 1,7 %. V tem 

obdobju so se intenzivirala pogajanja v javnem sektorju (pribl. 130.000 zaposlenih), kjer je 

prihajalo do velikih medsindikalnih nesoglasij, po čemur bi lahko sklepali, da je prišlo do 

                                                 
13 Tabela  4.6 prikazuje deleţ respondentov, ki so na vprašanje o vključenosti v sindikate ali njim podobne 

zdruţenja in organizacije potrdili svojo pripadnost navedenim institucijam. Posebnost pridobljenih 

odgovorov respondentov v tabeli 4.6 je v tem, da poleg takratne vključenosti v sindikate, njim podobne 

organizacije in zdruţenja ponuja tudi odgovore na predhodno članstvo v sindikatih respondentov, kakor tudi 

tistih, ki niso bili nikoli vključeni v sindikate. Med drţavami so zaznavne razlike po vključenosti v sindikate, 

še večje razlike pa obstajajo med drţavami, kjer so respondenti izstopili iz sindikatov oziroma niso bili nikoli 

njihovi člani. 
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upadanja sindikalnega članstva predvsem v javnem sektorju. V tistem obdobju so se prvič 

pokazale slabosti sindikalne razdrobljenosti in prevlada močnejših, bolje organiziranih 

sindikatov (Sindikat vzgoje in izobraţevanja SVIZ, Sindikat zdravnikov FIDES), kakor tudi 

drugih poklicnih skupin, organiziranih v zbornice (Sodniška zbornica). 

»Neposredneje kot Inglehart se vrednostnih usmeritev Slovencev lotevata norveška 

sociologa U. Listhaug in K. Ringdal, ki v svojo analizo na podlagi raziskav ESS in WVS 

vključita petnajst evropskih držav. Njuna analiza opozori na visoko vrednotenje enakosti 

ter ureditve in akterjev, ki ji jo zagotavljajo. Slovenci skupaj z Grki, s Portugalci, Španci, 

Madžari, Izraelci in Finci poudarjajo odgovornost vlade za zmanjševanje dohodkovnih 

razlik in potrebo po močnih sindikatih – ob hkratni usmerjenosti k zagotavljanju enakosti. 

Težnja po enakosti torej ni zgolj oz. predvsem pokomunistična vrednotna usedlina, temveč 

značilna evropska, tudi zahodnoevropska, vrednostna usmeritev« (Toš, 2005: 37). 

 

Tabela 4.7: Stopnja sindikalne organiziranosti po organizacijah 

E37 Ali imate v vašem podjetju oziroma organizaciji sindikat? 

Ilustrativni prikaz: delež odgovorov 'da' (1) (%) 

0-9 50-59 DE, IE 

10-19 60-69 AT, BE, DK, FR, IT, NL 

20-29 70-79 NO, SI 

30-39 PT 80-89 FI, SE 

40-49 IL, CH, CZ, ES, GB, GR, HU, PL 90-100 

 

Vir: (Toš, Niko: Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999–2003)
14

 

 

Zveza evropskih delodajalcev (FeDEE) je v svoji analizi sindikaliziranosti po drţavah 

evropske skupnosti ugotovila, da je v zadnjih dvajsetih letih zaznati precejšen upad 

sindikalnega članstva v večini drţav zahodne Evrope. Od padca ţelezne zavese pa se je padec 

sindikalnega članstva še izraziteje odrazil v vzhodnoevropskih drţavah. Največji padec 

                                                 
14 Tabela 4.7 prikazuje deleţ respondentov po drţavah, ki so odgovarjali na vprašanje: Ali imate v vašem 

podjetju oziroma organizaciji sindikat? Visoka sindikalna organiziranost po podjetjih v Sloveniji, ki se je v 

obravnavanem obdobju med leti 1999 in 2003 pokazala z odgovori respondentov in kaţe na obstoj sindikalne 

organiziranosti v podjetjih, kar je potrdilo od 70-79% respondentov v navedenem obdobju ni nobena 

posebnost v evropskem prostoru. 

» Neposredneje kot Inglehart se vrednostnih usmeritev Slovencev lotevata norveška sociologa U. Listhaug in 

K. Ringdal, ki v svojo analizo na podlagi raziskav ESS in WVS vključita petnajst evropskih drţav Njuna 

analiza opozori na visoko vrednotenje enakosti ter ureditve in akterjev, ki ji jo zagotavljajo. Slovenci skupaj z 

Grki, Portugalci, Španci, Madţari, Izraelci in Finci poudarjajo odgovornost vlade za zmanjševanje 

dohodkovnih razlik in potrebo po močnih sindikatih – ob hkratni usmerjenosti k zagotavljanju enakosti. 

Teţnja po enakosti torej ni zgolj oz. predvsem pokomunistična vrednotna usedlina, temveč značilna 

evropska, tudi zahodnoevropska, vrednostna usmeritev« (Toš, N.:2005). 
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sindikalnega članstva so doţiveli poljski sindikati, v letu 2005 so beleţili le 14 % deleţ 

zaposlenih včlanjenih v sindikate, medtem ko so bili v obdobju socialistične drţave in 

sovjetskega nadzora praktično vsi zaposleni člani sindikata. Preostanek sindikalnega članstva 

je le med zaposlenimi v drţavnih podjetjih. V osmih drţavah od sedemindvajseterice drţav 

članic EU so imele leta 2005 50 % deleţ zaposlenih, včlanjenih v sindikate, medtem ko 

najgosteje poseljene evropske drţave beleţijo nizko sindikaliziranost, kot npr. Italija 30 %, 

Velika Britanija 29 %, Nemčija 27 % in Francija le 9 % sindikalnega članstva. Na ravni EU je 

v povprečju vsak četrti zaposleni član sindikata. V EU trendi po letu 2005 še vedno padajo, 

ponekod so statični, razen v skandinavskih drţavah z izjemo Belgije. FedEE ocenjuje, da bo v 

srednjeročnem obdobju povprečna stopnja sindikalnega članstva v EU še padala s 26,3 % v 

letu 2005, na pribliţno 20 % deleţ do leta 2010 (Zveza evropskih delodajalcev FeDEE). 

 

Podatke iz tabele (glej tabelo 4.8) so v večini primerov sporočali sindikati sami.  V nekaterih 

primerih so podatki iz centralnih registrov sindikalnega članstva ali iz drţavnih evidenc 

(Ciper, Malta in  Velika Britanija), medtem ko nacionalne statistične evidence zagotavljajo vir 

podatkov na Danskem, Nizozemskem, Norveškem in Švedskem. Na podlagi uradnih popisov 

prebivalstva je povzeto stanje članstva v Bolgariji. Ker ni bilo na voljo uradnih podatkov, so 

bili podatki za Poljsko, Portugalsko, Romunijo in Slovenijo pridobljeni na podlagi raziskav 

(Evropska opazovalnica za spremljanje industrijskih odnosov EIRO).  

 

 

Tabela 4.8: Stanje članstva v sindikatih po drţavah EU v letih 2003–2008  

Drţava 
Sindikalne konfederacije in 

sindikalne centrale 
2003* 2008** 

Spremembe števila 

članstva v obdobju 

Avstrija 
ÖGB 1,385,200 1,247,795 -9.9 % 

skupaj 1,385,200 1,247,795 -9.9 % 

Belgija 

CSC/ACV 1,563,935 1,635,579 +4.6 % 

FGTB/ABVV 1,141,380 1,248,500 +9.4 % 

CGSLB/ACLVB 204,526 225,733 +10.4 % 

skupaj 2,909,841 3,109,812 +6.8 % 

Bolgarija 

CITUB 393,191 328,232 -16.5 % 

CL Podkrepa 106,309 91,738 -13.7 % 

Promyana 58,613 50,000 -14.7 % 

Ostali 10,000 6,000 -40.0 % 

skupaj 568,113 475,970 -16.2 % 

Ciper 

PEO 74,646 81,473 +9.1 % 

SEK 71,980 71,574 -0.6 % 

DEOK 7,903 8,807 +11.4 % 
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POAS 206 164 -20.4 % 

Ostali 39,948 43,834 +9.7 % 

Skupaj 194,683 205,852 +5.7 % 

Češka 

republika 

ČMKOS 611,000 520,000 -14.9 % 

ASO 170,000 210,000 +23.5 % 

KUK 59,000 42,000 -28.8 % 

OS ČMS 15,000 10,000 -33.3 % 

KOK 9,000 5,000 -44.4 % 

Ostali n.d. 150,000 - 

Skupaj - 937,000 - 

Danska 

LO 1,197,000 1,017,000 -15.0 % 

FTF 362,300 359,300 -0.8 % 

AC 178,500 174,100 -2.5 % 

LH 76,500 76,200 -0.4 % 

Ostali 76,400 202,100 +164.5 % 

Skupaj 1,890,700 1,828,700 -3.3 % 

Estonija 

EAKL 47,460 39,185 -17.4 % 

TALO 16,536 13,009 -21.3 % 

Skupaj 63,996 52,194 -18.4 % 

Finska 

SAK 1,057,000 1,046,445 -1.0 % 

STTK 601,000 640,000 +6.5 % 

AKAVA 449,000 540,000 +20.3 % 

Skupaj 2,107,000 2,226,445 +5.7 % 

Francija 

CFDT n.d. 808,720 - 

CGT-FO n.d. 800,000 - 

CGT n.d. 711,000 - 

UNSA n.d. 360,000 - 

FSU n.d. 163,000 - 

CFTC n.d. 132,000 - 

CFE-CC 130,000 n.d. - 

Solidaires n.d. 90,000 - 

Nemčija 

DGB 7,363,147 6,371,475 -13.5 % 

dbb 1,257,983 1,280,802 +1.8 % 

CGB 307,000 278,412 -9.3 % 

Ostali n.d. 270,000 - 

Skupaj - 8,200,689 - 

Grčija 

GSEE 450,160 472,304 +4.9 % 

ADEDY 289,125 311,202 +7.6 % 

Skupaj 739,285 783,506 +6.0 % 

Madţarska 

SZEF 270,000 225,000 -16.7 % 

MSZOSZ 240,000 205,000 -14.6 % 

ASZSZ 120,000 120,000 0.0 

LIGA 100,000 100,644 +0.6 % 

ÉSZT 85,000 85,000 0.0 
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MOSZ 51,472 50,360 -2.2 % 

Skupaj 866,472 786,004 -9.3 % 

Irska 

ICTU 543,882 602,035 +10.7 % 

Ostali n.d. 30,000 - 

Skupaj - 632,035 - 

Italija 

Cgil 5,458,710 5,604,741 +2.7 % 

Cisl 4,078,663 4,304,050 +5.5 % 

Uil 1,697,214 1,810,904 +6.7 % 

Skupaj 11,234,587 11,719,695 +4.3 % 

Latvija 
LBAS 179,614 151,222 -15.8 % 

Skupaj 179,614 151,222 -15.8 % 

Litvanija 

LPSK 113,384 90,000 -20.6 % 

LDF 17,000 23,000 +35.3 % 

LPS ‘Solidarumas’ 52,000 7,200 -86.2 % 

Skupaj 182,384 120,200 -34.1 % 

Luksemburg 

CGT-L 61,000 66,000 +8.2 % 

LCGB 40,000 n.d. - 

CGFP 24,200 27,300 +12.8 % 

ALEBA/UEP-NGL-SNEP 20,000 20,000 0.0 

Skupaj 145,200 - - 

Malta 

CMTU 35,819 37,842 +5.6 % 

Ostali 50,242 46,505 -7.4 % 

Skupaj 86,061 84,347 -2.0 % 

Nizozemska 

FNV 1,205,200 1,192,000 -1.1 % 

CNV 355,500 333,900 -6.1 % 

MHP 169,100 169,200 +0.6 % 

Ostali 190,900 202,900 +6.3 % 

Skupaj 1,920,700 1,898,000 -1.2 % 

Norveška 

LO 838,749 844,438 +0.7 % 

Unio 232,016 274,175 +18.2 % 

YS 201,552 209,334 +3.9 % 

Akademikerne 132,756 137,250 +3.4 % 

Ostali 103,339 111,058 +7.5 % 

Skupaj 1,508,412 1,576,255 +4.5 % 

Poljska 

NSZZ Solidarność 695,762 854,204 +22.8 % 

OPZZ 666,772 763,633 +14.5 % 

FZZ 231,920 134,968 -41.8 % 

Ostali 521,821 23,087 -95.6 % 

Skupaj 2,116,275 1,775,892 -16.1 % 

Portugalska 

CGTP 525,000 537,000 +2.3 % 

UGT 205,000 210,000 +2.4 % 

USI 14,000 15,000 +7.1 % 

CGSI 5,000 5,000 0.0 

Ostali 87,000 87,000 0.0 
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Skupaj 836,000 854,000 +2.2 % 

Romunija 

CNSLR Frăţia 800,000 800,000 0.0 

Cartel Alfa 325,000 400,000 +23.1 % 

BNS 375,000 375,000 0.0 

CSDR 345,000 345,000 0.0 

CSN Meridian 170,000 170,000 0.0 

Ostali 20,000 30,000 +50.0 % 

Skupaj 2,035,000 2,120,000 +4.2 % 

Slovaška 

KOZ SR 553,860 365,541 -34.0 % 

NKOS 13,000 12,000 -7.7 % 

KUK 1,500 1,000 -33.3% 

Ostali 7,000 500 -92.9 % 

Skupaj 575,360 379,041 -34.1 % 

Slovenija 

ZSSS 187,500 192,200 +2.5 % 

KSJSS 0 73,725 - 

KNSS 17,500 19,000 +8.6 % 

Pergam 17,500 19,000 +8.6 % 

Konfederacija ’90 12,500 14,000 +12.0 % 

Solidarnost 3,000 3,100 +3.3 % 

Alternativa 3,000 3,100 +3.3 % 

Ostali 124,000 50,275 -59.5 % 

Skupaj 365,000 374,400 +2.6 % 

Španija 

CC.OO 956,713 1,141,321 +19.3 % 

UGT 810,000 810,000 0.0 

USO 104,893 121,389 +15.7 % 

ELA/STV n.d. 109,318 - 

CGT 100,000 100,000 0.0 

Ostali n.d. 320,000 - 

Skupaj - 2,602,028 - 

Švedska 

LO 1,638,600 1,442,300 -12.0 % 

TCO 1,276,000 1,175,300 -7.9 % 

SACO 556,000 588,300 +5.8 % 

Ostali 89,000 112,500 +26.4 % 

Skupaj 3,559,600 3,318,400 -6.8 % 

Velika 

Britanija 

TUC 6,672,815 6,471,030 -3.0 % 

Ostali 714,440 965,245 +35.1 % 

Skupaj 7,387,255 7,436,275 +0.7 % 

Vir:  Evropska opazovalnica za spremljanje industrijskih odnosov (EIRO)
15

 

                                                 
15 

 
EIRO je Evropska opazovalnica industrijskih odnosov, katera je delujoča tudi  na spletu od leta 1997. EIRO je 

del omreţja fundacije Eurofound in sodi v skupino evropskih opazovalnic (NEO), skupaj z evropsko 

opazovalnico o delovnih razmerah  (EWCO) in Evropsko opazovalnico za spremljanje prestrukturiranja (ERM). 

Njen namen je zbiranje, analiziranje in prenašanje visokokakovostnih informacij o ključnih dogodkih v 
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V sedemnajstih drţavah (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, Grčija, Italija, 

Latvija, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Švedska in Velika 

Britanija) je moţno primerjati podatke tudi s podatki iz predhodne raziskave, ki je bila 

opravljena za obdobje 1993–2003, ki jih je opravila Evropska opazovalnica za spremljanje 

industrijskih odnosov (EIRO). V tistih drţavah, kjer se je članstvo v sindikatu povečalo v 

obdobju med leti 1993 in 2003, so bili raznoliki trendi o gibanju članstva sindikata. V 

obdobju 2003–2008 se je članstvo okrepilo v Belgiji in na Finskem, medtem ko je bilo 

članstvo stabilno na Cipru, v Italiji in na Portugalskem. Negativen trend pa je bil na Danskem, 

Malti, Nizozemskem in Norveškem. Podatki, ki so na voljo za obdobje 2003–2008, 

prikazujejo stanje sindikalnega članstva za 97 od skupno 112 sindikalnih konfederacij in 

sindikalnih centrov ali drugih oblik sindikalnih asociacij.  Članstvo se je povečalo v 47 

primerih, v 39 primerih se je članstvo zmanjšalo, v 11 primerih je ostalo na isti ravni. Na 

splošno je bil zaznan upad v vseh oblikah sindikalnih asociacij v obdobju 2003–2008, za 

katere so bili na voljo podatki, članstva za 1,9 %.  V drţavah starih članicah EU-15 in na 

Norveškem je znašal upad članstva v sindikatih pribliţno 0,4 %, medtem ko je v novih 

drţavah članicah EU znašal upad članstva okoli 10,6 % (Evropska opazovalnica za 

spremljanje industrijskih odnosov EIRO). 

 

                                                                                                                                                         
industrijskih odnosih v Evropi. Ključna naloga opazovalnice EIRO je predvsem v delovanju za potrebe drţavnih 

in evropskih organizacij na ravni socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in institucij EU. 
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Graf 4.9: Gibanje števila članstva v sindikatih v obdobju 2003–2008 (%) glede na obdobje 

1993–2003

 

 Vir: Evropska opazovalnica za spremljanje industrijskih odnosov (EIRO)
16

 

 

Gornji graf (glej graf 4.9) prikazuje spremembe stanj sindikalnega članstva po drţavah EU za 

obdobje od 2003 do 2008 glede na obdobje 1993 do 2003. 

4.4  Sindikalna organiziranost v Sloveniji sredi devetdesetih let 

Leta 1994 je bila opravljena raziskava javnega mnenja o podobi sindikatov v slovenski 

javnosti, ki je zajemala poglobljeno raziskavo o sindikalni organiziranosti in percepcijo o 

delovanju slovenskih sindikatov. Takratno stanje sindikalne organiziranosti je bilo nekoliko 

drugačno od današnjega glede na število sindikatov, organiziranih v sindikalne centrale.  

 

Podatki so pokazali, da 48,2 % deleţ sindikalnega članstva deluje pod okriljem največje 

sindikalne centrale ZSSS, naslednja skupina članstva je predstavljala 23,1 % deleţ, ki je 

deloval avtonomno v samostojnih sindikatih brez okrilja sindikalnih central, 10,8 % deleţ 

članstva je deloval pod okriljem KNSS, kar je predstavljalo takratno glavnino organiziranega 

sindikalnega članstva. Delujoči sta bili še sindikalni centrali Pergam in KS 90, ki sta pokrivali 

le manjši deleţ članstva. Med (po velikosti) primerljivimi avtonomnimi sindikati s slednjima 

                                                 
16 Grafični prikaz v tabeli 4.9 prikazuje gibanja članstva v obdobju med letoma 2003-2008 glede na obdobje 

1993-2003, kot ga beleţi EIRO, glede na zbrane podatke po drţavah in kaţe na velik osip sindikalnega 

članstva na Slovaškem in Litvi, znaten upad sindikalnega članstva so v navedenem obdobju beleţili tudi v 

Bolgariji, na Poljskem in v Latviji, medtem, ko so v Belgiji, Grčiji, na Cipru, Finskem, Norveškem in Italiji 

beleţili rast članstva med 4% in 7%, v Sloveniji je bila v navedenem obdobju cca. 2,5%. 
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centralama so bili sindikati vzgoje in izobraţevanja ter zdravstva. Pokazala se je močna 

sindikalna razdrobljenost sindikalnih organizacij, ki so bile avtonomne od takratnih 

sindikalnih central, katerim so pripisovali tudi različno politično usmerjenost, saj se je 

odraţala v njihovem delovanju. Ta delitev je bila izraziteje pripisana največjima sindikalnima 

centralama ZSSS in KNSS, ki naj bi bili tudi največji konkurentki na slovenski sindikalni 

sceni. Kar 70,6 % respondentov je takrat menilo, da so sindikati pri svojem delovanju odvisni 

od političnih strank, od katerih jih je 57,3 % menila, da je taka odvisnost nesprejemljiva in ni 

dobra za sindikalno delovanje. Prav tako je 54,1 % sodelujočih nasprotovalo temu, da bi bili 

sindikalni funkcionarji hkrati člani političnih strank. Delitev po politični pripadnosti 

sindikatov je bila za 84 % anketiranih prepoznana kot lastnost sindikatov, ki ne prispeva k 

njihovemu enotnemu delovanju in zastopanju interesov njihovega članstva. Taki podatki so 

kazali interes po depolitizaciji sindikatov in uresničevanju ekonomsko pravnega poloţaja 

zaposlenih, čemur naj bi bili sindikati zavezani. V raziskavi se je pokazalo, da je med 

respondenti prevladalo mnenje, da so sindikati organizirani za pravno in ekonomsko zaščito 

delavstva, za boj proti nezaposlenosti in za zaščito brezposelnih. Taka percepcija je bistveno 

odstopala od načina sindikalnega delovanja v času pred osamosvojitvijo drţave, v časih 

socializma, kjer so bili sindikati funkcionalno usmerjeni v povsem drugačne cilje in niso imeli 

dosti skupnega z zaščito delavstva. Raziskava je pokazala, da je prevladalo mnenje o nujnosti 

sindikatov, kar je potrdila kar 79,8 % večina sodelujočih in 46 % jih je menilo, da bo v 

prihodnosti vloga sindikatov še večja kot do tedaj. Pravo nasprotje navedenega pa so pokazali 

rezultati o takratni učinkovitosti sindikatov, saj je 77 % anketiranih menilo, da sindikati niso 

učinkoviti in ne ščitijo v zadostni meri interesov zaposlenih. Velik deleţ, kar 68,6 % 

anketirancev je menilo, da sindikati preveč tekmujejo med seboj, in 64 % jih je menilo, da 

vodstva sindikatov ščitijo predvsem lastne interese. Slab rezultat je za sindikate predstavljal 

podatek, da je 58,7 % anketiranih menilo, da na delovanje sindikatov bolj vplivajo politične 

stranke kot njihovo članstvo. Takratna podoba, dobljena skozi rezultate raziskave, meče na 

sindikate slabo luč, saj so prikazali sindikate kot neučinkovite, politično odvisne organizacije, 

ki skrbijo bolj za lastno birokratsko organizacijo, kot za lastne člane in poloţaj slovenskega 

delavstva v druţbi. Pri organiziranju stavk je četrtina anketirancev menila, da so sindikati 

pobudniki stavk in kar 43,3 % jih je menila, da so sindikati prispevali k umirjanju v 

konfliktnih situacijah in preprečevali stavke. Rezultati raziskave so zajemali tudi takratno 

razpoloţenost za javne shode sindikatov, katerim anketiranci niso bili naklonjeni. V tistem 

obdobju je bil zelo aktualen odnos do divje privatizacije slovenskega gospodarstva, ki so ga 
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anketiranci prepoznali kot mnoţičen pojav in nelegitimen druţbeni pojav (Stanojević in 

Omerzu, 1994: 120–140). 

4.5  Pogledi na sindikate in članstvo v sindikatih po letu 2000 

Številne raziskave javnih mnenj, ki so jih izvedli v okviru mednarodnih in domačih raziskav 

na Fakulteti za druţbene vede v okviru Inštituta za druţbene vede, Centra za raziskavo 

javnega mnenja, dajejo obseţen vir podatkov o sindikalni vključenosti drţavljanov Republike 

Slovenije. S predhodnimi tabelaričnimi prikazi smo zajeli nekaj raziskav, ki so prikazovale 

stanje slovenskega sindikalnega članstva do leta 2003 (glej tabelo 4.10). Kako se je gibalo 

članstvo od leta 2004 do leta 2009, bomo prikazali v spodnji tabeli, ki bo zajela podatke iz 

objavljenih podatkov raziskav, kot so zapisani v dokumentih SJM in zbrani v zbiru podatkov 

raziskav »Vrednote v prehodu IV, SJM 2004–2009«. V tabeli so prikazani rezultati članstva v 

sindikatih kot deleţi anketirancev, ki so se v raziskavah opredelili kot člani sindikata. 

 

Tabela 4.10: Podatki opravljenih raziskav o deleţu članstva v sindikatih v obdobju 2004–

2009 

NAZIV RAZISKAVE LETO 

RAZISKAVE 

DELEŢ ČLANOV 

SINDIKATA V 

SLOVENIJI 

European social Survey, ESS 2004 (SJM 2004/2) 2004 19,9 % 

Work orientation, ISSP2005 (SJM 2005/1) 2005 23,3 % 

The comparative study of electoral system, CSES (2005) (SJM 

2005/1) 

2005 26,7 % 

World value Survey, WVS 2005 (SJM 2005/3) 2005 20 % 

Slovensko javno mnenje 2005/4, Stališča o reformah 2005 21,2 % 

European social Survey, ESS 2006 (SJM 2006/1) 2006 16,7 % 

Role of government ISSP 006 (SJM 2006/2) 2006 18,3 % 

Slovensko javno mnenje 2007/1, Raziskava o nacionalni in 

mednarodni varnost (SJM 2007/1) 

2007 18,6 % 

Slovensko javno mnenje 2007/2, Vrednote, pogledi na druţbene 

razmere in odnos do strank (SJM 2007/2) 

2007 18,6 % 

European values study, EVS 2008 (SJM 2008/1) 2008 13,4 % 

European social Survey, ESS 2008 (SJM 2008/2) 2008 15,6 % 

Social inequality, ISSP 2009 (SJM 2009/1) 2009 20,2 % 

The comparative study of electoral system, CSES 2009 (SJM 

2009/2) 

2009 20,4 % 

Vir: (Toš, Niko: Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004–2009)
17

 

                                                 
17 Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004–2009 zbirnik avtorja Nika Toša zajema zbir 

opravljenih raziskav vrednot, kjer so med drugim zajete raziskave v katerih so se meritve nanašale tudi na 
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Iz podatkov omenjenih raziskav je mogoče sklepati, da se je članstvo v sindikatih v Sloveniji 

spreminjalo tako, da je upadalo med leti 2004 in 2008, kjer je zaznan najbolj občuten padec 

prav v letu 2008. V Sloveniji je bilo to volilno leto, ko so se pričele naglo slabšati 

gospodarske in splošne druţbene razmere. Prihajalo je tudi do večjih odpuščanj zaposlenih v 

delovno intenzivnih panogah in v gradbeništvu, kar je močno naraslo še v letu 2009. V letu 

2009 je poraslo števila članstva v sindikatih, kar je verjetno posledica strahu pred izgubo 

delovnega mesta in ţelje po uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja. 

5. ŠTUDIJA PRIMERA ZAUPANJA V SINDIKATE V SLOVENIJI 

5.1  Opredelitev raziskovalnega problema 

Poloţaj sindikatov v Sloveniji in drţavah EU, način volitev sindikalnih funkcionarjev in tudi 

način komuniciranja sindikata s svojimi člani in drugimi deleţniki, so vprašanja, s katerimi se 

ţelimo seznaniti in osvetliti vidik sindikalnih funkcionarjev do zaupanja v sindikate v 

evropskih drţavah in v Sloveniji. Na zaupanje je posledično vezana tudi rast oziroma 

upadanje članstva v sindikalnih organizacijah. Ti podatki iz omenjenih organizacij niso javno 

dostopni, zato smo to tematiko uvrstili med vprašanja intervjujev. 

 

Celovite raziskave o vidiku zaupanja s strani vidnejših sindikalnih funkcionarjev v Sloveniji 

nismo zaznali med javno dostopnimi viri. Zaradi tega ţelimo seznaniti zainteresirano javnost 

o rezultatih raziskave, ki bi podali analizo in odgovore na stanje zaupanja v slovenskih 

sindikatih in o gibanju njihovega članstva iz kvalificiranih virov obravnavanega področja. S 

sklepnimi ugotovitvami bomo podali oceno stanja in predlog izboljšav pri ustvarjanju 

zaupanja in rasti članstva v slovenskih sindikatih. 

5.2  Raziskovalna vprašanja v študiji primera 

Sama raziskava temelji na dveh sklopih raziskovalnih vprašanj, pri čemer bomo odgovore na 

prvi sklop raziskovalnih vprašanj iskali med ţe obravnavanimi sekundarnimi viri in intervjuji 

s sindikalnimi funkcionarji in se glasita: 

Ali lahko govorimo o upadu zaupanja v sindikate v Evropi? Ali kot posledica upada zaupanja 

prihaja do upada članstva v sindikatih? 

                                                                                                                                                         
vprašanja o zaupanju in članstvo v sindikatih, o vplivu sindikatov na politične odločitve in na sindikalno 

organiziranost v podjetjih. V tabeli 4.10 smo zajeli deleţe respondentov v  Sloveniji, kateri so se izrekli za 

člane sindikata v navedenih raziskavah, ki so se izvajale med leti 2004 in 2009. 
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Medtem pa študija primera sloni izključno na informacijah iz izvedenih intervjujev, pri čemer 

je drugi sklop raziskovalnih vprašanj z naslednjo vsebino:  

Na kakšen način se vodstva slovenskih sindikatov soočajo z upadom zaupanja v sindikate? 

Ali način soočanja z upadom zaupanja vpliva na število članov v sindikatu? 

Izbira raziskovalnih vprašanj je temeljila na obravnavani tematiki zaupanja v civilnodruţbene 

organizacije s študijo primera – zaupanje v slovenske sindikate zaradi aktualnosti te tematike 

v sedanjosti, ko se v druţbi zaradi svetovne gospodarske in ekonomske krize srečujemo tudi s 

krizo vrednot in z vplivom na zaupanje posameznikov. Na raziskovalna vprašanja bomo 

odgovorili z odgovori intervjujev s strukturiranimi intervjuji. 

5.3  Izbira raziskovalnega vzorca 

Iz razpoloţljivih pisnih in elektronskih virov smo pridobili podatke o sindikalni 

organiziranosti v Republiki Sloveniji. Osrednji pomen je bil pridobiti kvalificirane 

sogovornike za namen raziskave. Pri tem smo se oprli na podatke Ministrstva za delo, druţino 

in socialne zadeve, ki v okviru svojih pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o reprezentativnosti 

sindikatov (Uradni list RS, št. 13/1993), na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, 

določenih z zakonom, izdaja odločbe o reprezentativnosti sindikatov, in sicer za zveze 

oziroma konfederacije sindikatov in za samostojne sindikate, ki so reprezentativni v panogi, 

dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti. Reprezentativnost sindikata za 

posamezno dejavnost ali poklic se ugotavlja v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in s 

standardno klasifikacijo poklicev, kot izhaja iz tabele v nadaljevanju. 

Izbor reprezentativnega vzorca smo opravili glede na število sindikalnega članstva ter na 

podlagi reprezentativnosti dejavnosti, kar predstavlja najširšo obliko zastopanja sindikalnega 

članstva. Izbrali smo 7 predsednikov sindikalnih central, ki zastopajo glavnino sindikatov 

dejavnosti in poklicev v Sloveniji in so člani ekonomsko-socialnega sveta, kjer se sprejemajo 

najširši druţbeni dogovori med predstavniki delodajalcev, delojemalcev in Vlade Republike 

Slovenije. 

Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) je tristranski organ socialnih 

partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, 

povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna 

področja dogovarjanja partnerjev. Ekonomsko-socialni svet spremlja stanje na ekonomskem 

in socialnem področju, ga obravnava ter oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi področji 
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in področji, ki imajo širok pomen za vse tri partnerje. Temeljna področja delovanja ESS so 

predvsem: socialni sporazum, socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja, kot so 

pokojnine, invalidnine, socialne pomoči, nadomestila in drugo, problematika zaposlovanja in 

delovnih razmerij, sistem kolektivnega dogovarjanja, cene in davki, ekonomski sistem in 

ekonomska politika, pravna varnost, sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela in Svetom 

Evrope ter sorodnimi institucijami v Evropski uniji in drţavah članicah Evropske unije, 

soupravljanje delavcev, sindikalne pravice in svoboščine. Poleg področij, ki se nanašajo na 

tristransko sporazumevanje, lahko ESS obravnava tudi druge zadeve, ki niso povezane s 

tristranskim sporazumevanjem, se pa nanašajo na ekonomsko-socialne zadeve. ESS pri 

svojem delovanju sodeluje pri pripravi zakonodaje ter daje mnenja in priporočila v zvezi z 

njo, daje pobude za sprejetje novih zakonov ali predlaga spremembo veljavnih zakonov, 

oblikuje stališča in mnenja o delovnem gradivu, osnutkih in predlogih uredb, odredb in 

zakonov, oblikuje stališča in mnenja o proračunskem memorandumu in drţavnem proračunu. 

Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS pošilja Drţavnemu zboru Republike Slovenije, 

Drţavnemu svetu Republike Slovenije, strokovni in širši javnosti. Odločitve ESS zavezujejo 

organe in delovna telesa vseh treh partnerjev. Tristranska sestava ESS kaţe enakopravno 

zastopanost treh partnerjev, in sicer predstavnikov delojemalcev, delodajalcev in vlade. Vsak 

izmed partnerjev imenuje v ESS svoje predstavnike. Vsak partner ima največ 8 članov. Vsak 

član ima lahko namestnika. Pravice in pooblastila namestnikov ESS so enake pravicam 

njegovih članov. Predstavnike delojemalcev imenujejo reprezentativne zveze in konfederacije 

sindikatov za območje drţave, in sicer vsaka reprezentativna zveza ali konfederacija najmanj 

enega člana, predstavnike delodajalcev pa zdruţenja delodajalcev in zbornice, ki delujejo na 

območju drţave. Sestava predstavnikov vsakega izmed partnerjev mora zagotavljati 

zastopanje interesov vsakega partnerja, ki je udeleţen v tristranskem socialnem dogovarjanju 

(Ekonomsko-socialni svet).  

5.4  Opis vzorca 

K sodelovanju v raziskavi je bilo povabljenih vseh sedem predsednikov delujočih sindikalnih 

central, ki vključujejo glavnino vseh sindikalnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer: 

1. ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, 

2. KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE, 

3. KNSS – NEODVISNOST, konfederacija novih sindikatov Slovenije, 

4. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, 
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5. KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM, 

6. Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA,  

7. Zveza delavskih sindikatov Slovenije – SOLIDARNOST.  

Od sedmih predsednikov se jih je vabilu odzvalo pet, ki zastopajo interese naslednjih 

sindikalnih central, pri katerih navajamo število zastopanih članov po javno dostopnih 

podatkih: 

1. ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (zastopajo čez 300.000 članov), 

2. KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE (zastopajo   

          73.421 članov),  

3. KNSS – NEODVISNOST, konfederacija novih sindikatov Slovenije  

(ni podatka o številu članov, na predstavitveni spletni strani navajajo, da so 

druga največja centrala v Sloveniji, v intervjuju predsednik navaja 37.000 

članov), 

4. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije  

(ni javno objavljenega podatka o številu članov), 

5. KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM 

(ni javno objavljenega podatka o številu članov). 

Poudariti je treba, da navedene sindikalne centrale pokrivajo tudi večino sindikalnega članstva 

v Republiki Sloveniji in so članice ekonomsko-socialnega sveta
18

 (glej prilogo 5).  

5.5  Metoda raziskovanja 

Sama vsebina raziskovalnega področja in raziskovalnih vprašanj nas je vodila do kombinirane 

uporabe raziskovalnih metod, in sicer pri prvem raziskovalnem vprašanju bomo odgovore 

iskali z analizo in primerjavo iz ţe opravljenih raziskav. Na drugo raziskovalno vprašanje pa 

bomo iskali rešitev s kvalitativno raziskavo – z metodo študije primera. 

Pri študiji primera gre za podrobno raziskavo primera, največkrat s podatki, ki jih zbiramo 

daljše obdobje iz ene ali več organizacij ali skupin v organizacijah in pri tem skušamo 

analizirati kontekst in procese, ki jih vključuje pojav, ki je predmet proučevanja. Pojava ne 

                                                 
18 Sindikati delujoči v ekonomsko socialnem svetu imajo status reprezentativnega sindikata poklica ali 

dejavnosti, kar je pomembno v kolektivnem dogovarjanju, ter pri oblikovanju politik, ki so predmet 

obravnave ESS 

 



44 

 

proučujemo izolirano od konteksta, ampak nas zanima natanko takšen, kot je v odnosu do 

konteksta (Cassell in Symon, 1994: 208).  

5.6  Potek kvalitativne analize 

Izbranim predsednikom sindikalnih central smo po elektronski pošti poslali vabila in se 

dogovorili za intervjuje, ki so bili opravljeni v prostorih sedeţev sindikalnih central. Intervjuji 

so bili opravljeni v obdobju od aprila 2011 do januarja 2012. Zaradi aktivnosti sindikatov v 

zvezi s pokojninsko reformo je bilo teţko vzpostavljati stik s predsedniki sindikatov in dobiti 

prosti termin za izvedbo intervjuja, ki je trajal pribliţno eno uro. Intervju je bil s soglasjem 

zvočno posnet. Od vseh sodelujočih je bilo podano ustno soglasje za javno objavo pričujočega 

dela z vključenimi transkripti intervjujev, ki so bili narejeni po zvočnih zapisih. 

V raziskavi smo se drţali navodil po učnem gradivu (Šinkovec, povzeto po Mesec). Postopek 

kvalitativne analize smo razdelili v 6 korakov:  

1. urejanje gradiva,  

2. določitev enot kodiranja,  

3. odprto kodiranje,  

4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij,  

5. odnosno kodiranje in  

6. oblikovanje končne teoretične formulacije.  

Osnovno zvočno posneto empirično gradivo smo uredili in prepisali. Besedilo smo najprej 

razčlenili na sestavne dele, tako da smo dobili enote kodiranja in nato smo izdelali tabelo in 

na desno stran vpisovali kode (pojme). Enota kodiranja so lahko fraza, stavek, odstavek; bolje 

je, če enote določimo smiselno, ne mehanično. Ko smo posameznim delom besedila pripisali 

pojme, smo besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zbrali in jih ločili od besedil, ki spadajo 

pod drug pojem in tako organizirali podatke. Nato smo izbrali tiste, ki so videti relevantni 

glede na problem in namen raziskave, ostale smo izločili. Nato smo skušali izraziti bistvo 

pojma in podati njegovo definicijo v obliki realne definicije. To smo storili tako, da smo 

zbrali enote besedila, ob katerih smo jim pripisali isti pojem. Prej smo po pomenu sorodnim 

empiričnim postavkam pripisali isti pojem, nato smo pri vsakem pojmu navedli vse empirične 

postavke, ki sodijo vanj ter jih dopolnili. Nato smo se lotili paradigmatskega modela odnosov 

med kategorijami. Kategorije smo povezali tako, da smo jim določili mesto znotraj standardne 

sheme ali paradigmatskega modela. Iz ustvarjenega modela smo izdelali teorijo, ki je vezana 
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na raziskovalna vprašanja in jo poskušali podpreti s teoretičnimi dognanji (Šinkovec, povzeto 

po Mesec). 

5.7  Analiza pridobljenih odgovorov z intervjuji 

Analizo smo opravili iz odgovorov na dvanajst usmeritvenih vprašanj, ki smo jih uporabili za 

vse udeleţence raziskave z enako vsebino in v enakem zaporedju postavljenih vprašanj. 

Udeleţenci raziskave so na postavljena vprašanja odgovarjali brez predhodne priprave in brez 

sprotnega preverjanja podanih informacij.  

Udeleţenci intervjujev menijo, da imajo sindikati v Sloveniji primeren poloţaj, ki je 

primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih evropskih drţavah. Poudarjajo, da imajo sindikati 

prevladujoč vpliv na druţbeno dogajanje glede na druge civilnodruţbene organizacije v 

drţavi. Lastno legitimnost utemeljujejo sindikati s prostovoljnim članstvom v organizacijah 

sindikata, za katerega člani plačujejo članarino. Po njihovem mnenju je visoka sindikalna 

vključenost zaposlenih in mobilizacijska sposobnost sindikatov odraz zaupanja članstva. Eden 

izmed udeleţencev meni, da se ne strinja z rezultati mnenjskih raziskav, ki sindikatom 

namenjajo nizko stopnjo zaupanja. To se odraţa tudi skozi večkratne voljene mandate mnogih 

predsednikov sindikalnih central. So pomemben akter za urejanje materialnopravnega 

poloţaja zaposlenih in socialni partner v razmerju do vlade. Za svoj poloţaj v druţbi se 

morajo boriti, čeprav je njihov poloţaj pravno formalno urejen. S svojim delovanjem 

prispevajo k uresničevanju socialne in pravne drţave. Svojo vlogo so spreminjali skozi čas 

zaradi spremenjenih druţbenih razmer. Pomembne spremembe so sindikati doţiveli po 

osamosvojitvi s prehodom na kolektivno dogovarjanje urejanja socialnih pravic zaposlenih. V 

primerjavi z drugimi zahodnimi demokracijami imajo slovenski sindikati drugačno tradicijo, 

ki se je spremenila po načinu delovanja in pluralnosti organizacij. Čeprav so se ohranili skozi 

različna zgodovinska obdobja, se strinjajo, da bodo morali spremeniti paradigmo delovanja v 

prihodnosti. 

Ne glede na to, da predsedniki sindikalnih central zastopajo različne dejavnosti v svojih 

organizacijah, so si enotni, da je temeljni dialog vzpostavljen s člani zaradi vzpostavljanja 

dialoga s predstavniki delodajalcev, zaradi razreševanja tekočih problemov in kolektivnega 

dogovarjanja. Pomembni deleţniki sindikatov so predstavniki delodajalcev na vseh ravneh, 

zdruţenja delodajalcev in vlada. Sindikalne centrale imajo preteţno komunikacijo s svojimi 

zaupniki po organizacijah, ki imajo sindikalno imuniteto, nekatere med njimi imajo tudi 

regijsko organiziranost, kjer so voljeni funkcionarji regij, ki so podrejeni sindikalni centrali. 
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Taka organiziranost izhaja predvsem po vzoru organiziranosti sindikatov iz drugih evropskih 

drţav. Sindikalni zaupniki so nosilci sindikalnih aktivnosti v skladu s pooblastili. Ker se 

socialno partnerstvo odvija na več ravneh, se tako izvajajo tudi aktivnosti med sindikalnimi 

zaupniki in predstavniki sindikalnih central. Aktivnosti se koordinirajo tudi na ravni 

dejavnosti. Predstavnik ene sindikalne centrale je ob zadnjih volitvah vzpostavil stik s 

predstavniki političnih strank in predstavljal aktualno problematiko zaposlenih, njihova 

stališča in predlog rešitev. Meni, da je s takim proaktivnim pristopom poskušal spremeniti 

ustaljeno prakso vzpostavljanja odnosov in tako vplivati na odločanje o relevantnih 

vprašanjih, vezanih na sindikalno problematiko. Za vidnejše spremembe pri vzpostavljanju 

odnosov pa je potreben čas kot tudi za relevantno urejanje sindikalnih vprašanj, ki so predmet 

dolgoročnejših sprememb. 

Intervjuvanci izhajajo iz različnih izhodišč in poznavanja poloţaja sindikatov v drugih 

drţavah članicah EU. Nekateri menijo, da je osnovni poloţaj in namen sindikatov enak in 

primerljiv s poloţajem sindikatov v Sloveniji, ostali pa so menili, da je poloţaj drugačen 

predvsem zaradi različne sindikalne vključenosti zaposlenih v drţavah in zaradi različnih 

upravičenj zaposlenih do izborjenih sindikalnih pravic. Za Slovenijo prevladuje mnenje, da je 

sindikalna vključenost zaposlenih v sindikate enako velika kot v Franciji, manjša kot je v 

Nemčiji, izpostavili pa visoko sindikaliziranost v skandinavskih drţavah. Glede sindikalnih 

vrednot, načina in ciljev sindikalnega delovanja so si udeleţenci enotni, da so primerljivi po 

evropskih drţavah, pri čemer navajamo eno izmed izjav v intervjujih: »Poloţaj je primerljiv, 

to zagotovo. Zame dobesedno zagotovo. Mi smo imeli pred 15 dnevi kongres evropskih 

sindikatov v Atenah in lahko rečem, da so ideali in cilji sindikalnega dela v praktično vseh 

evropskih drţavah znotraj EU identični, vrednote so enake, cilji enaki in tudi boj proti 

nekaterim, ki se ponujajo v imenu razvoja, ki pa so izrazito neoliberalno naravnani.« 

Izpostavljena je bila dobra organiziranost čeških sindikatov. Kot posebnost navedejo glede 

načina vodenja socialnega dialoga na najvišji ravni v Sloveniji v okviru ustanovljenega 

Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), česar ni zaznati v drugih evropski drţavah. Pri načinu 

delovanja in nastajanja pluralnosti sindikatov v Sloveniji navajajo različna zgodovinska 

izhodišča za delovanje sindikatov v drţavah zahodnoevropskih drţav v primerjavi z 

vzhodnoevropskimi drţavami. Menijo, da imajo v Sloveniji sindikati večji vpliv na socialni 

dialog kot sindikati v drugih evropskih drţavah, čeprav se na njih izvajajo pritiski zaradi 

neoliberalnega načina vodenja drţave, a kljub temu ostajajo neomajni pri zaščiti delavskih 

pravic in so vedno prisotni pri odločanju o socialnem poloţaju zaposlenih. Eden izmed 
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intervjuvancev je menil, da obstajajo v nekaterih evropskih drţavah prakse, da so sindikati 

priveski političnih strank in tudi obratno, da sindikati obvladujejo določene politične stranke. 

Za Slovenijo je menil, da je bilo mogoče zaznati pri največji sindikalni centrali naklonjenost 

eni izmed političnih opcij, kar pa se je z leti spremenilo, zato meni, da so sindikati v Sloveniji 

avtonomni in suvereni pri odločanju. Navedeno je bilo, da se slovenski sindikati zaradi svoje 

primerljivosti s sindikati drugih evropskih drţav enakopravno vključujejo v nadnacionalne 

sindikalne in druge asociacije na nivoju drţav članic EU. 

Pri vprašanju o mednarodnih izkušnjah delovanja sindikatov je bilo očitno, da imata le dva 

intervjuvanca praktične izkušnje z delovanjem sindikatov v nadnacionalnih zdruţenjih. Oba 

menita, da je tako vključevanje pomembno in koristno za delovanje v domačem okolju. 

Izpostavila sta pomen sindikalne izkušnje drugih drţav in moţnost vplivanja na odločitve 

nadnacionalnih sindikalnih organizacij, ki imajo vpliv na odločanje inštitucij EU. 

Dragocenost prenesenih izkušenj po mnenju enega izmed intervjuvancev je bila posebej 

dragocena pri vstopu Slovenije v Evropsko Unijo in v zadnjem času pri opredeljevanju 

sindikatov do pokojninskih reform, ki se zelo različno izvajajo po drţavah članicah EU. Drugi 

intervjuvanec pa je menil, da ima táko zdruţevanje pomemben vpliv na delovanje domačih 

sindikatov, saj ko so se postavljali sindikati v Sloveniji, so se prevzemale zahodne sindikalne 

vrednote v neodvisnosti od politike, takrat je bila pomoč izkušenih sindikatov s sto- ali 

večletno tradicijo nenadomestljiva. Predvsem so pomagali z izkušnjami in z izobraţevanjem, 

z informacijami, zato meni, da so ti sindikati (v drţavah z dolgoletno demokratično tradicijo) 

imeli prevladujoč vpliv na slovenske sindikate. Preostali trije predsedniki sindikalnih central, 

ki nimajo posebnih izkušenj z delovanjem v evropskih zdruţenjih, pa so menili, da je tako 

delovanje pomembno in ga bodo morali v prihodnosti vzpostaviti zaradi vpliva na 

odločevalce v inštitucijah EU, kot tudi zaradi tujih izkušenj in enotnega delovanja. Ena 

sindikalna centrala je po navedbi vključena v mednarodno organizacijo dela, kjer pa ni 

aktivno vključena v njeno delovanje. Izpostavljena je bila visoka članarina v evropskih 

sindikalnih zdruţenjih, kar je tudi med odločilnimi dejavniki za nevključenost v take 

asociacije. Podano je bilo mnenje, da zaradi različnih izhodiščnih stanj po drţavah EU 

nadnacionalna sindikalna zdruţenja ne morejo vplivati na sindikalni boj in delovanje 

slovenskih sindikatov, čeprav je tako zdruţevanje za perspektivo sindikatov pomembno. 

Prevladujoče mnenje sodelujočih v raziskavi je bilo, da so se po osamosvojitvi na področju 

sindikalizma v Sloveniji zgodile korenite spremembe. V bivši drţavi niso sindikati odločali 

ali sodelovali pri odločanju glede socialnih in drugih pravic zaposlenih. Obstajala je le ena 
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sindikalna centrala, medtem ko se je po osamosvojitvi pričel razvijati sindikalni pluralizem in 

socialni dialog. Pomemben je preskok na socialni dialog s socialnimi partnerji in urejanju 

odnosov med delodajalci in zaposlenimi s kolektivnim dogovarjanjem o materialnopravnem 

poloţaju zaposlenih. Prišlo je do sodelovanja z oblastnimi inštitucijami pri oblikovanju 

reform in trga dela in oblikovanju politik, ki se tičejo socialnega poloţaja drţavljanov. 

Posledično je do tega prišlo zaradi prehoda v nov druţbeno ekonomski sistem in prehoda v 

nov sistem ekonomskih in drugih vrednot. Pojavili so se novi centri moči in prevladujoč vpliv 

kapitala, kar je sindikatom nalagalo drugačno organiziranost, drugačen način delovanja in 

posledično je prišlo do ţe omenjene pluralnosti sindikatov z nastankom več sindikalnih 

organizacij in sindikalnih central. S prehodom v nov druţbeni sistem se je pretrgala naveza 

med prejšnjimi oblikami sindikatov in oblastnimi strukturami, ker je prišlo do nove vloge 

sindikatov v druţbi. 

O gibanju članstva v sindikatih v preteklih letih dajejo sodelujoči v raziskavi različne 

odgovore; omenijo vprašljivost javnih podatkov o sindikalni vključenosti zaposlenih pred 

osamosvojitvijo. Hkrati pa vsi povedo, da natančnih podatkov nimajo in tega podrobno ne 

spremljajo. Primerjava s sindikalno vključenostjo zaposlenih v sindikate v primerjavi z leti 

1992, 1993 je izrazita in kaţe na velik upad članstva. Kot ključen razlog navajajo velik upad 

članstva zaradi propada velikih industrijskih sistemov in prestrukturiranja ali propada cele 

vrste industrijskih dejavnosti, kjer je bilo v preteklosti zaposlenih veliko zaposlenih. Poleg 

tega je do upadanja članstva v sindikatih prišlo zaradi novih fleksibilnih oblik zaposlovanja, 

kjer prevladujejo začasne oblike zaposlitev in zato manjše zanimanje za sindikalno 

vključevanje. Pri tem je izpostavljena nezainteresiranost mladih za sindikate, vsaj v začetku 

njihovih zaposlitev. Strukturne spremembe so prinesle večje zaposlovanje v javnem sektorju, 

kjer je na tem področju v določenih dejavnostih prišlo do povečanja članstva, v nekaterih pa 

do njihovega upada. Z nastankom zasebnih podjetij, manjših zaposlovalcev, se je pojavila tudi 

nezaţelenost s strani lastnikov do vključevanja zaposlenih v sindikate. V nekaterih okoljih je 

prihajalo tudi do groţenj z odpustom zaposlenih zaradi sindikalnega delovanja. Med 

dejavnostmi bi še najbolj stabilno članstvo izpostavili na področju šolstva, kjer beleţijo v 

zadnjem času celo porast članstva. Eden izmed udeleţencev omeni razloge za upadanje 

članstva tudi na sindikalni strani zaradi razdrobljenosti sindikatov po dejavnostih in poklicih 

ter v javnosti različno predstavljenih stališčih, ki kaţejo na teţavnost medsindikalnega 

usklajevanja in poenotenja stališč. S tem ko se drobijo interesi, je teţje izboriti pravice 
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zaposlenih v razmerju do vlade in delodajalcev. Ne zanemarijo tudi dejstva, da marsikomu 

predstavlja članarina sindikata oviro za članstvo v sindikatu. 

Pri odgovorih o podatkih strukture sindikalnega članstva so vsi sodelujoči povedali, da 

natančnih podatkov o starostni in izobrazbeni strukturi ne spremljajo. Odgovori so bili podani 

na podlagi njihovih ocen, ki so se lahko izoblikovale v stiku s članstvom in v poznavanju tega 

področja v preteklosti. Večinsko so menili, da se dviga starostna struktura članov sindikata, v 

nekaterih dejavnostih pa se dviga tudi deleţ višje in visoko izobraţenih članov. Prav na 

področju šolstva in drugih delov javnega sektorja beleţijo večjo rast članstva v sindikatih bolj 

izobraţenih zaposlenih, medtem ko se pri industrijskih panogah struktura članstva ni bistveno 

spreminjala. V zadnjih 20. letih se je spremenila starostna struktura zaposlenih, predvsem 

zaradi odnosa mladih do sindikatov in njihove zmanjšane vključenosti v sindikate. Ponovno 

so navedli kot razlog začasno zaposlitev mladih in drugih oblik fleksibilnega zaposlovanja. 

Omenjena je tudi izobrazbena struktura sindikalnih zaupnikov in skrb za njihovo 

funkcionalno izobraţevanje za področja sindikalnega delovanja. Predvsem je mogoče zaznati 

splošno rast izobrazbene strukture sindikalnega članstva po dejavnostih v javnem sektorju in 

splošno staranje članstva. 

Sindikati imajo več ravni vodstev in raznolike oblike komuniciranja s članstvom, kar je 

odvisno od namena komuniciranja in aktivnosti, ki jih sindikat izvaja. V vseh sindikalnih 

centralah omogočajo stik s članstvom, kadar se zgodi, da je treba pomagati članom  pri 

razreševanju njihovih problemov ali nudenju pravne pomoči. V eni centrali imajo po drţavi 

regijske pisarne s svojimi vodstvi in s tem laţjo dostopnost članstva do sindikalnih storitev. V 

dejavnostih javnega sektorja se preteţno komunicira s članstvom prek elektronskih medijev, 

ne zanemarjajo pa pomena ţivih stikov, ki ji skušajo s svojim članstvom vzpostavljati na 

terenu, kar je seveda tudi odvisno od sindikalnih aktivnosti, ki se v danem trenutku izvajajo. 

Sindikalne centrale zagotavljajo pravno pomoč pri kolektivnih pogodbah tako na ravni 

dejavnosti kot poklicev in podjetniških kolektivnih pogodbah. Poleg navedenih oblik so s 

članstvom organizirana priloţnostna srečanja zaradi sindikalnih aktivnosti in tudi druţabnih 

srečanj. V eni izmed central je članom omogočeno tudi elektronsko glasovanje pri 

sprejemanju odločitev tako,  kot potekajo drţavnozborske volitve (volilni imeniki, elektronski 

podpisi). 

V vseh petih sindikalnih centralah potekajo volitve na različne načine. Seveda velja opozoriti, 

da znotraj sindikalnih central potekajo volitve vodstev na različnih ravneh sindikalnega 
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delovanja. Tako potekajo volitve zaupnikov v samih delovnih organizacijah, volitve potekajo 

v sindikalnih zdruţenjih na ravni dejavnosti, poleg tega pa se volijo tudi predsedniki 

sindikalnih central in nadzorni odbori. V dveh sindikalnih centralah poleg predsednika volijo 

tudi sekretarje, drugod so pa imenovani na predlog predsednikov za obdobje mandata 

predsednika. Kot ţe navedeno, se volitve na ravni vodstev sindikalnih central odvijajo 

različno, in sicer od posredniške demokracije, kjer delegati skupščine ali kongresa kot 

najvišjega organa prihajajo iz različnih okolij in organizacij sindikata z mandatom 

sindikalnega članstva. Drugi zaznani način volitev je nominacijski postopek, kjer se zbira 

podpora iz organizacij sindikata, ki so vključeni v sindikalno centralo, nato se preveri zbrana 

podpora potrdi na izbranega kandidata na kongresu. Naslednji predstavljeni način je podoben 

predhodnemu, razlikuje pa se po tem, da se mora v nominacijskem postopku izbrani kandidat 

predstaviti po okoljih, ki so zdruţeni v sindikalno centralo in tako pridobiti podporo, ki jo 

zbira volilna komisija in jo nato s formalno razglasitvijo potrdijo na skupščini sindikata.  

Z izjemo enega predsednika sindikalne centrale so ostali štirje predsedniki na teh poloţajih ţe 

več mandatov. Iz tega izhodišča so menili, da je zaupanje lastnega članstva prisotno, da pa ni 

brezpogojno in ni vnaprej dano. Na ravni central je treba iskati soglasje iz širokega kroga 

sindikalnih organizacij, ki se med seboj razlikujejo po dejavnostih in tudi različnih 

materialnopravnih izhodiščih zaposlenih. To je teţavno opravilo, zato prihaja tudi do 

nesoglasij. Pri odločanju na ravni lastnih organov se v primeru nesoglasij odloča z 

glasovanjem in sprejema večinske odločitve. Za odločitve prevzemajo vodstva sindikatov 

odgovornost, pri čemur se izpostavljajo tudi z moţnostjo odpoklica oziroma razrešitve s 

funkcij. Predsedniki sindikatov menijo, da bi lahko zaupanje utemeljili tudi z njihovo 

večkratno izvolitvijo, medtem ko eden izmed predsednikov, ki je pred kratkim nastopil svoj 

prvi mandat, meni, da ljudje zaupajo različno in da je to odvisno od splošnega stanja v drţavi. 

Zaupanje se kaţe tudi skozi aktivnosti sindikatov, ko so odprta pomembnejša druţbena 

vprašanja in socialni poloţaj zaposlenih. Ţe omenjeni predsednik, ki je nastopil prvi mandat, 

je povedal, da je ţe doţivel prvo preizkušnjo zaupanja, ko je opravljal pogovore s političnimi 

strankami v obdobju pred drţavnozborskimi volitvami, ko je med članstvom prišlo do 

negativnih odzivov, saj so ga pričeli povezovati z eno izmed političnih opcij. Pri tem je 

izpostavil nekorektno poročanje medijev, kar je članstvo napačno razumelo in se negativno 

odzvalo. 

Intervjuvanci so menili, da je treba ločevati zaupanje v sindikate, ki je merjeno v javnosti in 

zaupanje v sindikate v lastnem članstvu. V obeh primerih je zaupanje spremenljivo in je 
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odvisno od splošnih ekonomsko socialnih razmer v druţbi, od večjih aktivnosti sindikatov pri 

sprejemanju reformne zakonodaje ali drugih druţbenih spremembah z negativnimi 

posledicami za zaposlene. Pri teh vprašanjih ljudje ocenjujejo njihovo drţo v konfliktih z 

vlado. Na splošno podajajo ocene, da je zaupanje v primerjavi z drugimi civilnodruţbenimi 

organizacijami ali s političnimi subjekti in drţavnim aparatom še vedno na dostojni ravni, to 

utemeljujejo s stabilnim članstvom v zadnjem obdobju in z mobilizacijskimi sposobnostmi 

proti drugim organizacijam civilne druţbe. Vseeno pa zaznavajo upad zaupanja predvsem v 

zadnjem času, ko so splošne druţbene in ekonomske razmere slabe, razlikuje se poloţaj 

zaposlenih tako med dejavnostmi kot tudi med samimi gospodarskimi subjekti. Poleg 

navedenega so menili, da ne glede na manjši upad zaupanja še niso izgubili svojega vpliva v 

druţbi in je omogočeno stabilno delovanje sindikatov, ki so sistematizirali svojo dejavnost in 

uperili moči v formalno vpetost soodločanja v socialnem dialogu. Menili so, da se mnogokrat 

v javnosti manipulira z zaupanjem v sindikate. Svoj mobilizacijski vpliv so nazadnje izkazali 

pri zbiranju podpisov za referendum o pokojninski reformi, ko so v petih dneh uspeli zbrati 

potrebne podpise za vloţitev pobude za referendum. S tem dejstvom negirajo podobo 

sindikatov, ki je prikazana v javnosti. K takim akcijam jih silijo vlade, ko z restriktivnimi 

ukrepi nepravično obremenjujejo in poslabšujejo poloţaj slovenskega delavstva, s tem da 

sama ni sposobna urediti stvari pri sebi. Eden izmed intervjuvancev navaja, da je treba ločiti 

tudi med splošnim zaupanjem v sindikate s strani članstva in zaupanjem, ki ga uţiva 

sindikalna centrala v lastnem članstvu.  Če tega zaupanja v lastni organizaciji ne bi bilo, bi 

prihajalo do selitve članstva. Ob tem izpostavi, da med sindikati prihaja do medsebojnih bojev 

glede lastne pomembnosti, predvsem se to odraţa med samimi vodstvi sindikatov, kjer se 

odvija boj za reprezentativnost, ki bi ga nekateri spremenili iz sedanje ureditve, kjer se 

reprezentativnost sindikata normativno obravnava glede na število dejavnosti, ki jih pokriva, 

medtem ko bi le-to nekateri ţeleli spremeniti tako, da bi se upoštevala reprezentativnost glede 

na število sindikalnega članstva. Meni, da bo v prihodnosti treba razmišljati o manj formalnih 

oblikah sindikalne organiziranosti po dejavnostih. 

S podobnimi teţavami, kot so prisotne v Sloveniji, se ukvarjajo tudi v večini drugih drţav EU. 

Temu primerno se kaţe tudi trend zaupanja v sindikate, ki pada. Ob tem je zanimiva navedba 

predsednika centrale, ki je vključena v evropsko konfederacijo sindikatov: »Namreč teţko je 

govoriti o Evropi kar počez, ker tudi ta Evropa je sestavljena iz različnih drţav in znotraj, 

torej v teh drţavah so izjemno različne razmere od Francije, ki ima 8–9 % članstva, do 

skandinavskih drţav, kjer je članstvo tudi 90–95 % vseh zaposlenih. S tem pa je treba biti pri 
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zaključkih zelo previden, kajti tudi 9 % članstva v Franciji, ta številka se ne sme podcenjevati, 

ker so oni zmoţni mobilizirati mnogo več delavstva, kot ta številka nakazuje. In to počenjajo 

zelo pogosto. Medtem ko je v skandinavskih drţavah ta procent 90–95 %, ampak je spet 

pogojen z nekaterimi druţbenimi razvojnimi trendi, ki jih je postavil sindikat, v pozicijo, ki 

omogoča te velike številke. Na primer, v skandinavskih drţavah so mnoge delavske pravice 

direktno vezane na članstvo v sindikatih. Ko si brezposeln, če si član sindikata, imaš 

neprimerno večjo socialno varnost nadomestila, kot pa če nisi član.« Prevladovalo je mnenje, 

da se tudi drugod srečujejo s problemom vključevanja mladih v sindikate iz istih razlogov, kot 

so v Sloveniji. Izpostavijo premalo socialnega čuta nacionalnih vlad in inštitucij EU, saj je 

bila predlagana rast evropskega proračuna za 7 % ne glede na splošno svetovno gospodarsko 

in ekonomsko krizo, ob tem pa si evropski birokrati niso zniţevali ne prejemkov in ne bonitet, 

kljub temu da je delavstvo v večini drţav moralo pristajati na zniţevanje plač in dvig 

upokojitvene starosti. Za perspektivo sindikatov je bila podana zanimiva teza intervjuvanca, 

ki je dejal, da »je treba preseči to organizacijsko, to navezanost nacionalnosti, kajti dejstvo je, 

da se pomembne odločitve sprejemajo na ravni EU in sindikati, ki smo sedaj organizirani v 

okviru nacionalnih povezav, bi se morali podobno organizirati in zgolj skupni nastopi lahko 

ohranjajo poloţaj zaposlenih v Evropi tak, kot je bil, da prekinejo ta trend, kjer je v bruto 

produktu zmeraj večji deleţ za dobičke in zmeraj manjši za plače. To je osnovna naloga 

evropskih sindikatov naslednjih deset let, da se te škarje, ki se odpirajo v škodo zaposlenih, in 

se seveda zaprejo.« 

5.8  Predlog sprememb 

Sodobni sindikati bodo pri izvajanju svojega temeljnega poslanstva še vedno zasledovali cilje, 

kot so: varovanje pravic iz delovnih razmerij, boj za zagotavljanje primernega 

materialnopravnega poloţaja zaposlenih, upokojencev in nezaposlenih, nudenje pravne 

pomoči svojim članom, nudenje solidarnostne pomoči svojim članom, vodili bodo kolektivno 

dogovarjanje in sodelovanje pri vzpostavljanju ekonomsko socialnih politik s socialnimi 

partnerji in drugimi ţe uveljavljenimi oblikami delovanja, kakor je to mogoče zaslediti iz 

njihovih programov delovanja. 

Iz same raziskave pa je mogoče zaslediti njihovo preteţno rigidnost in neprilagodljivost na 

novonastale druţbene spremembe. Če se dotaknemo same organiziranosti sindikatov, bo v 

prihodnosti nujno povezovanje med sindikati na način, ko ne bo moţno izsiljevati z rešitvami 

za posamične skupine zaposlenih, kot se to v sedanjosti dogaja, ko lahko določeni 
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privilegirani cehovsko organizirani sindikati izsiljujejo socialne partnerje z nerazumnimi 

zahtevami. To se dogaja predvsem na področju sindikatov zdravstva, šolstva in nekaterih 

področjih javnega sektorja.  

V komunikaciji s članstvom si sindikati prizadevajo k odprtosti pri nudenju strokovne pomoči 

lastnemu članstvu. Nimajo pa izdelanega sistema neposredne komunikacije s predstavniki 

vodstev sindikalnih central in neposrednega seznanjanja s problemi po delovnih sredinah. To 

je zlasti pomembno pri graditvi zaupanja in ustvarjanja občutka zaposlenim, da je nekomu res 

mar za njihove teţave. To se je zlasti izkazalo pri stavkah v Muri in Gorenju, pa Steklarski 

Novi, kjer so bili zaposleni prikrajšani za plačila prispevkov za pokojninsko zavarovanje. 

Glede na izpostavljenost sindikalnih zaupnikov v sredinah, kjer so sami zaposleni, bi v 

današnjem času pričakovali hitrejše in odločnejše ukrepanje vodstev sindikalnih central, ki so 

ekonomsko neodvisni od delovnih okolij, kjer se teţave zaposlenih pojavljajo. Ponekod se je 

to pokazalo kot izliv nezadovoljstva zaposlenih, ko so se zaposleni pojavili v njihovih 

sredinah, kjer so sindikalni zaupniki samostojno delovali v kriznih razmerah, pa je prihajalo 

do ekscesov, ko so zaupniki branili celo interese vodstev podjetij, kot se je to na očeh javnosti 

zgodilo v Vegradu leta 2010. Sindikalna vodstva bodo morala aktivneje sodelovati pri 

reševanju akutnih stanj v delovnih sredinah. 

Prav tako v oči bodejo dolgoletni sindikalni funkcionarji z večkratnimi mandati vodenja in 

kreiranja sindikalne politike. Način volitev sindikalnih funkcionarjev in politika sindikatov je 

v marsičem preţiveta in nujno potrebna tako miselne kot kadrovske prenove. Volitve 

sindikalnih funkcionarjev bi bilo treba demokratizirati na izvedbeni ravni, ne pa 

demokratičnosti volitev postavljati pod vprašaj zaradi zaščitništva dolgoletnih sindikalnih 

funkcionarjev, ki niso odvisni od izidov kolektivnih pogajanj in uspehov pri zagotavljanju 

zaščite svojega članstva. Ti pomisleki dajejo odgovor o neprimernem vodenju sindikatov in 

neustrezni sindikalni politiki, ki deluje v precejšnji smeri samozaščite in samozadostnosti. Pri 

takih pomislekih gre med drugim tudi iskati vzroke za upadanje zaupanja v sindikate in 

posledično padanje sindikalnega članstva. 

Delovanje sindikatov se mora intenzivirati tudi na druga problemska področja, ki se v 

sodobnosti odpirajo in na katerih sindikati ne delujejo ali pa jih pokrivajo le na deklarativni 

ravni. Sindikati bi morali  aktivneje vključevati mlajše in izobraţene populacije, ne glede na 

obliko njihove zaposlitve, prav tako nezaposlene kot potencialne člane in nosilce sindikalne 

ideje. Smiseln bi bil aktivnejši pristop sindikatov do tovrstne problematike. 
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Interesi članstva so različno uveljavljeni, saj v gospodarskih druţbah v veliki meri prevladuje 

strah pred delodajalci in njihovim ravnanjem v primeru aktivne sindikalne dejavnosti, medtem 

ko v javnem sektorju prevladujejo skupine sindikalnega članstva, ki so zadovoljne z 

delovanjem sindikata in na drugi strani velike skupine nezadovoljnih članov. Zelo slabo so se 

sindikati izkazali s svojo organiziranostjo v manjših zasebnih gospodarskih druţbah ali pri 

zasebnikih, kjer se dogajajo največje kršitve pravic zaposlenih, šikaniranja in nezakonita 

odpuščanja iz delovnih razmerij. V sedanjosti, ko imajo sindikati monopol nad kolektivnim 

dogovarjanjem, bi se morali ponotranjiti z ekonomskim poloţajem lastnega članstva in to 

upoštevati v kolektivnih pogajanjih in njihovih izhodiščih znotraj Ekonomsko-socialnega 

sveta. 

Nerazumno je vztrajanje sindikatov pri monopolizaciji v kolektivnem dogovarjanju, saj niso 

vsi zaposleni vključeni v sindikate. Potreben bo razmislek tudi o drugih oblikah delavske 

participacije v kolektivnem dogovarjanju in ostalih oblikah socialnih dogovorov med 

socialnimi partnerji. V tem delu bi sindikati zagotovo imeli prednost pred novo nastalimi 

oblikami zaradi izkušenj in strokovnih znanj na omenjenih področjih, ki jih sindikati 

nedvomno imajo. 

V obdobju svetovne ekonomske in gospodarske krize bi od sindikalnih funkcionarjev 

pričakovali simbolno solidarnostno zniţanje dohodkov, kot je v teh časih prisotno pri večini 

zaposlenih na vseh področjih delovanja. V tem delu so vodstva sindikatov netransparentna in 

ne ponujajo lastnemu članstvu javno dostopnih informacij o svojem finančnem poslovanju. 

Financiranje sindikalne dejavnosti je v Sloveniji od nekdaj slonelo na članarinah članov 

sindikata, od katerih ima članstvo tudi določene ugodnosti, vendar pa ni mogoče pridobiti 

javnih podatkov, kakšen deleţ predstavljajo v skupnih prihodkih sindikatov. Nedvomno gre 

na tem področju povečati transparentnost poslovanja sindikatov in prejemkov njihovih 

funkcionarjev. 

Predlagano smer razvoja sindikatov med drugimi deloma potrjuje spodnja navedba 

poznavalca razmer v slovenskih sindikatih: 

»Poudarjam, da sindikate potrebujemo, da so nujen dejavnik nacionalnega razvojnega 

konsenza, vendar za kaj takšnega v tem trenutku niso sposobni. Najprej morajo premisliti 

svoje dosedanje ravnanje in učinke tega ravnanja, zamenjati svoje vodstvo, retoriko in 

mentalni okvir. Svoje delovanje morajo prilagoditi novo nastajajočim razmerjem med delom 

in kapitalom. Če ţelimo deliti, moramo namreč najprej tudi ustvariti (Vehovar, 2011: 63). 
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6. ZAKLJUČEK 

 

Zgodovinski pogled na različno razumevanje civilne druţbe in vloge civilnodruţbenih 

organizacij v druţbi nam v današnjem konceptu razumevanja tega druţbenega pojava odstira 

nov koncept o organiziranem institucionalnem participiranju posameznika pri druţbenih 

spremembah. Glede na drţavni regulativni način urejanja odnosov med drţavo in 

posameznikom je razvoj civilne druţbe odgovor na premočan vpliv drţave. Vpliv drţave pri 

urejanju razmerij do posameznika je bil izdatnejši v komunističnem tipu gospodarstva. 

Ta je vključeval drţavno lastništvo industrijskih obratov in etatistično – centralistično 

ureditev gospodarskih sistemov v drţavah vzhodne in srednje Evrope. Ta tip lastništva 

drţavnega premoţenja je pogojeval pomanjkanje zasebne pobude, konkurence in 

samozaupanja. Načela kot taka so bila nezdruţljiva z načeli kapitalističnega gospodarskega 

sistema, ki temelji na zasebni lastnini, zasebnih pobudah in ureditvi prostega trga (Rek, 2009). 

Po osamosvojitvi Slovenije je bil v novo nastali drţavi vzpostavljen demokratičen tip oblasti 

in začeli so se prevzemati politični in ekonomski vzorci delovanja drţav zahodne Evrope. 

Temelj osamosvojitve pa je nastajal prav na pobudo civilne druţbe: Društva slovenskih 

pisateljev s pripravo gradiva za novo slovensko ustavo, z ustanovitvijo Bavčarjevega odbora 

za človekove pravice in z ustanovitvijo Slovenske kmečke zveze. 

Posledično je z nastankom demokratičnih institucij drţave in vzpostavitvijo prostega trga 

nastala potreba po vzpostavitvi sindikatov, utemeljenih na demokratičnih principih in na novi 

druţbeni vlogi glede na vlogo v predhodni skupni drţavi.  

Z osamosvojitvijo Slovenije in ob prehodu iz totalitarnega v nov politični demokratični sistem 

in iz gospodarsko planskega sistema v ekonomski, trţnogospodarski sistem, se je vloga 

sindikatov bistveno spremenila. Zavedanje o spremenjeni vlogi delovanja sindikatov je 

potekalo postopoma. Prišlo je do ustanovitve novih sindikatov in sindikalnih zdruţenj, ki so 

se skozi čas različno pozicionirali in profilirali v novi drţavi. 

Adam meni, da je šlo pri reţimih juţne Evrope za relativno nebolečo transformacijo 

avtoritarnih v demokratične sisteme prav zaradi razvitosti civilne druţbe do take stopnje, da je 

posrkala avtoritarno politično drţavo in jo nadomestila z demokratičnimi političnimi 

institucijami (Adam v  Konrad, 1998: XIII).  
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Sindikati so nedvomno odigrali svojo vlogo v začetku nastajanja nove drţave, pri 

uresničevanju pravic zaposlenih, ki so bile ob prvih privatizacijah mnoţično kršene. Nesporna 

je tudi njihova vloga pri vzpostavljanju socialnega dialoga s socialnimi partnerji in 

oblikovanju socialne politike. Sindikati kot civilnodruţbene organizacije temeljijo na 

prostovoljnem članstvu, njihovo delovanje pa financirajo člani s plačilom članarine. 

Sindikalno članstvo je v posameznih organizacijah v določeni meri povezano tudi z 

zaupanjem v organizacijo. 

Po opredelitvi zaupanja, kot ga navaja Sonnenberg (1994,187–188), ko je zaupanje jemati kot 

gradivo, ki nas povezuje in ustvarja red v druţbi, hkrati pa preprečuje kaos in anarhijo, je 

mogoče opredeliti vlogo sindikatov, ki črpa zaupanje v lastnem članstvu in v njihovem imenu 

zastopa interese s področja materialnopravnega poloţaja delavstva in ostalih druţbenih 

skupin. 

Kot izhaja iz raziskave, ko predsednik sindikalne centrale meni, da (glej prilogo 3, I2): 

»Delavci so vendarle šibkejši člen te druţbe in organizirani v sindikatih kot prostovoljnih 

delavskih organizacijah, si lahko izborijo kakšno pravico, delavske pravice niso podarjene, 

nobena ni večna, za vsako se je treba boriti in to je naloga sindikatov kot prostovoljnih 

delavskih organizacij«, je jasno, da je zaupanje treba graditi, si zanj prizadevati in ga 

vzdrţevati in nadgrajevati«.  

 

V tem pomenu je vloga sindikata kot intermediarne institucije posredovanje med socialnimi 

partnerji in uporabljati zaupanje kot primarni atribut, s katerim črpa svojo moč navznoter v 

razmerju do lastnega članstva in navzven do socialnih partnerjev, kakor tudi uporablja taisto 

zaupanje za ustvarjanje lastnega ugleda v javnosti. 

 

Po Durkhemovem razumevanju intermediarnih institucij mora potekati komunikacija v obe 

smeri (Luckmann, 2004: 113–130) in na tak način vzpostavljati imunski sistem pred druţbeno 

anemijo ter posredovati smisel in druţbeno orientiranost posameznika, ki prek 

civilnodruţbenih organizacij vzpostavlja stik z večjimi birokratskimi sistemi, ki se odmikajo 

od posameznika. Tak vizionarski pogled je zelo aktualen v današnjih, modernih druţbah, 

prepletenih z neštetimi interesi političnih in ekonomskih elit, ki krojijo usodo tako druţb kot 

posameznikov. Civilnodruţbene institucije v tem pogledu predstavljajo pomembno vez med 

posameznikom in drţavo na eni strani, kot vez v obratni smeri, ko odločevalci iščejo mnenja 

in podporo za določena vprašanja prek institucij civilne druţbe.  
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Pri sindikatih gre za organizacijo civilne druţbe, ki svojo intermediarno vlogo med lastnim 

članstvom in drugimi socialnimi partnerji izvaja na organiziran način v skladu z veljavnimi 

predpisi.  

Zaupanje v sindikate je, tako kot v druge civilnodruţbene organizacije, odvisno od stanja 

druţbene kohezivnosti, ki jo je mogoče meriti z več kazalniki (Adam et al, 2005). 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Ali lahko govorimo o upadu zaupanja v 

sindikate v Evropi?«, je naslednji: iz različnih opravljenih mednarodnih raziskav je mogoče 

ugotoviti, da se je stanje zaupanja v sindikate po drţavah EU v zadnjih dvajsetih letih zelo 

različno gibalo po posameznih drţavah, prav tako pa je različno tudi gibanje števila članstva. 

Na vprašanje: »Ali kot posledica upada zaupanja prihaja do upada članstva v sindikatih?« 

dobimo pritrdilen odgovor, saj se trendi v EU po letu 2005 še vedno spuščajo, ponekod so 

statični, najbolj v skandinavskih drţavah, vendar z izjemo Belgije, Grčije, Cipra, Finske, 

Norveške, kjer se je članstvo okrepilo. 

Potrjuje se teza, da je v zadnjih dvajsetih letih prišlo do upada zaupanja in zato do upadanja 

sindikalnega članstva v drţavah EU, kar je najbolj nazorno prikazano v raziskavi EIRO, kjer 

je longitudinalna raziskava med obdobjema med leti 1993–2003 in 2003–2008 prikazala 

znaten upad članstva v drţavah: na Slovaškem in Litvi, v Bolgariji, na Poljskem in v Latviji, 

kjer se je deleţ izstopa članov gibal do 34 %. V Belgiji, Grčiji, na Cipru, Finskem, 

Norveškem in Italiji so beleţili rast članstva med 4 % in 7 %, v Sloveniji je bila rast v 

navedenem obdobju pribliţno 2,5 % (glej graf 4,9). 

Če pogledamo primerjalne podatke za slovenske sindikate v zadnjih 20 letih, pridemo do 

različnih izmerjenih vrednosti stanja zaupanja in članstva po različnih časovnih obdobjih, ki 

pa se tudi nekoliko razlikujejo od ene do druge raziskave. 

Potrjuje se teza, da je tudi med slovenskimi sindikati prišlo do upada zaupanja in zato do 

upada sindikalnega članstva. Potrditev teze razkrivajo tudi podatki iz ţe opravljenih raziskav. 

Največji upad zaupanja so slovenski sindikati doţiveli v obdobju sistemskega prehoda od leta 

1992 do leta 1999, po letu 2000 pa je zaupanje naraščalo do leta 2006, ko je trend zaupanja 

pričel upadati. Mednarodna raziskava (CSES 2009) je zaznala velik upad zaupanja v 

sindikate, beleţila je le 29,3 % deleţ zaupanja med anketiranimi (Toš, 2009: 497). 

 

V obdobju od leta 1992 do leta 2004 se je po opravljenih raziskavah v podobnih trendih 

gibalo tudi število članstva v sindikatih. V slovenskih sindikatih se je deleţ članstva v 
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povprečju gibal med 20 % in 23 % od leta 2004, ko je članstvo v sindikatih upadalo, do leta 

2008, v letu 2009 pa se je deleţ članstva zopet povzpel na 20 %. 

Podatki iz opravljenih raziskav so od raziskave do raziskave pokazali, da je članstvo v 

sindikatih nihalo podobno gibanju zaupanja v sindikate, kar se pa pri posameznih merjenjih ni 

povsem izkazalo, saj je zaupanje v sindikate naraščalo vse do leta 2006, medtem ko so je upad 

članstva pričel leta 2004. 

V študiji primera, ki sloni izključno na informacijah, pridobljenih iz intervjujev petih 

predsednikov največjih slovenskih sindikalnih central, smo pridobili odgovore na naslednja 

raziskovalna vprašanja: Na kakšen način se vodstva slovenskih sindikatov soočajo z upadom 

zaupanja v sindikate? Ali način soočanja z upadom zaupanja vpliva na število članov v 

sindikatu? Tako kot opravljene raziskave tudi študija primera potrjuje tezo, da se tudi v 

slovenskih sindikatih soočajo z upadom zaupanja in z upadom sindikalnega članstva ter da se 

s tem pojavom sindikati soočajo na različne načine. 

Ob primernem poloţaju slovenskih sindikatov v druţbi, ki je primerljiv s poloţajem drugih 

sindikatov po evropskih drţavah, udeleţenci raziskave menijo, da imajo prevladujoč vpliv 

glede na ostale civilnodruţbene organizacije v Sloveniji, vendar se morajo za svoj poloţaj 

boriti. Njihova legitimnost temelji na zaupanju lastnega članstva, saj so akter v socialnem 

partnerstvu pri urejanju materialnopravnih vprašanj zaposlenih. Njihovi deleţniki so 

predstavniki delodajalcev na vseh ravneh in predstavniki drţave. Seveda so pomembni 

deleţniki sindikalnega delovanja člani sindikata, s katerimi vzpostavljajo odnose na več 

načinov prek lastne infrastrukture in z neposrednimi stiki. Udeleţenci raziskave niso delili 

enotnega mnenja o primerljivosti slovenskih sindikatov s sindikati po drugih drţavah EU. 

Čeprav so enotno menili, da je osnovi poloţaj sindikatov po drţavah enak, se razlikujejo 

stališča glede tega, kako delujejo sindikati zaradi različnega števila članstva po drţavah in 

glede izhodiščnega poloţaja socialnih pravic ter organizacije delovanja samih sindikatov. Kot 

posebnost navedejo delovanje Ekonomsko-socialnega sveta, ki je slovenska posebnost. Le 

dve sindikalni centrali imata izkušnje na področju vključenosti v evropske sindikalne 

integracije. V obeh primerih tako vključevanje ocenjujejo kot pomembno in koristno. Posebej 

je bila izpostavljena pomoč ob vključevanju Slovenije v EU in prenos izkušenj tujih 

sindikatov z dolgoletno tradicijo pri vzpostavljanju socialnega dialoga na domače sindikate 

glede prevzemanja evropskih demokratičnih standardov. Po osamosvojitvi Slovenije sta se 

bistveno spremenila sindikalna organiziranost in način delovanja sindikatov. Iz predhodne ene 
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sindikalne centrale se je z ustanavljanjem novih sindikatov pojavil sindikalni pluralizem. Po 

osamosvojitvi so slovenski sindikati prvič vzpostavljali sindikalni dialog s socialnimi partnerji 

in pričeli skrbeti za socialne pravice zaposlenih. V bivši drţavi sindikati niso bili vključeni pri 

odločanju o socialnih in drugih pravicah zaposlenih. Postopoma so soustvarjali socialno 

politiko in bili akterji pri vzpostavitvi reform trga dela. S prehodom v nov druţbeno 

ekonomski sistem so sindikati prevzeli novo druţbeno vlogo in delovanje na podlagi 

drugačnih druţbenih vrednot. Glede gibanja članstva sodelujoči povedo, da je v primerjavi z 

leti 1992, 1993 zaznaven bistven upad sindikalnega članstva. V sami raziskavi niso 

razpolagali z natančnimi podatki, ker naj tega ne bi spremljali. Kot razloge za upad članstva 

navajajo propad velikih industrijskih sistemov in prestrukturiranje gospodarstva ter propad 

cele vrste delovno intenzivnih panog, ki so imele veliko zaposlenih. V druţbi je prevladal 

neoliberalni koncept upravljanja drţave. Poleg tega je velik problem nevključevanje mladih v 

sindikate. Mladi se praviloma zaposlujejo za določen čas ali so deleţni ostalih oblik 

prekernega dela. Z nastankom zasebnih gospodarskih subjektov se je pojavila nezaţelenost 

sindikalnega delovanja v zasebnem sektorju s strani lastnikov. Ne zanemarjajo tudi dejstva, da 

je lahko tudi sindikalna članarina razlog za nevčlanjenost v sindikate. Izobrazbena struktura se 

razlikuje od dejavnosti do dejavnosti, v javnem sektorju beleţijo rast višje izobraţenega 

članstva. Pri starostni strukturi pa je ponekod ţe opazno staranje članstva, predvsem v 

sindikatih realnega sektorja, medtem ko je v sindikatih javnega sektorja dokaj uravnoteţeno 

članstvo po starostnem kriteriju. Vodstva sindikatov komunicirajo s člani na različne načine – 

odvisno od potreb. Vsi imajo zagotovljen dostop članstva do neposrednega stika in nudenja 

pravnih in tudi finančnih pomoči. Kjer je to mogoče, imajo vzpostavljeno elektronsko 

komunikacijo s članstvom, ne zanemarjajo pa tudi ţivih stikov. Volitve v sindikatih potekajo 

na različne načine, v glavnem na osnovi posredne demokracije. Sindikalni funkcionarji 

utemeljujejo zaupanje članstva v vodstvo sindikatov tudi z njihovimi večkratnimi izvolitvami. 

Menijo, da to zaupanje ni brezpogojno in vnaprej dano, zanj se je treba truditi z iskanjem 

soglasja širokega kroga sindikalnih organizacij. Zaupanje se kaţe tudi skozi širše sindikalne 

aktivnosti in z mobilizacijskim potencialom sindikatov. Menili so, da je treba ločevati 

zaupanje v sindikate v očeh javnosti od zaupanja lastnega članstva. V obeh primerih naj bi 

bilo zaupanje spremenljivo in odvisno od splošnih ekonomskih in socialnih razmer v drţavi. 

Prav tako na zaupanje vplivajo uspešne sindikalne aktivnosti pri sprejemanju reformne 

zakonodaje ali drugih druţbenih sprememb, ki so negativne za zaposlene. To so slednjič 

dokazali ob referendumu pri predlogu sprememb pokojninske reforme v letu 2011. 

Predsednik sindikalne centrale, ki je nedavno nastopil svoj prvi mandat, je poskušal delovati 
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proaktivno in je v obdobju pred volitvami decembra 2011 vzpostavil stike s političnimi 

strankami in tako predstavljal problematiko delavstva ter iskal zaveznike za iskanje rešitev. 

Vseeno pa sindikati kritično priznajo, da zaznavajo upad zaupanja v zadnjem času, predvsem 

zaradi slabšanja ekonomskega poloţaja zaposlenih in različnega poloţaja zaposlenih po 

dejavnostih, glede na krizne razmere na ekonomsko gospodarskem področju. Prevladovalo je 

mnenje, da se tudi drugod po evropskih drţavah srečujejo z upadanjem zaupanja, saj se 

srečujejo s podobnimi problemi kot v Sloveniji. Udeleţenec raziskave z izkušnjami iz 

evropske sindikalne konfederacije je izpostavil, da ne gre enačiti zaupanja po evropskih 

drţavah, ker gre za različna ekonomska in socialna izhodišča in upravičenja zaposlenih; 

različno pa so urejena tudi upravičenja zaposlenih na podlagi sindikalno izborjenih pravic. Ob 

tem izpostavijo premalo socialnega čuta nacionalnih vlad in evropskih institucij. Izpostavljena 

je bila zanimiva teza enega izmed udeleţencev raziskave, ki je menil, da: 

"je treba preseči to organizacijsko navezanost, to navezanost nacionalnosti, kajti dejstvo 

je, da se pomembne odločitve sprejemajo na ravni EU, in sindikati, ki smo sedaj 

organizirani v okviru nacionalnih povezav, bi se morali podobno organizirati. Zgolj 

skupni nastopi lahko ohranjajo položaj zaposlenih v Evropi tak, kot je bil in prekinejo ta 

trend, da je v bruto produktu zmeraj večji delež za dobičke in zmeraj manjši za plače. To 

je osnovna naloga evropskih sindikatov naslednjih deset let, da se te škarje, ki se 

odpirajo v škodo zaposlenih, seveda zaprejo. 
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Priloga 1:  Prošnja za sodelovanje v raziskavi z naslovniki 

 

Prošnja za intervju 

Spoštovani!  

Na vas se obračam kot absolvent Fakultete za uporabne druţbene študije iz Nove Gorice s 

prošnjo za intervju za potrebe raziskave pri izdelavi magistrske naloge z naslovom:  

ZAUPANJE V CIVILNODRUŢBENE ORGANIZACIJE – 

ŠTUDIJA PRIMERA ZAUPANJA V SINDIKATE V SLOVENIJI 

Zanima me predvsem vaš pogled na sindikalizem in zaupanje v to pomembno 

civilnodruţbeno institucijo v Sloveniji. Glede na to, da ste dolgoletni sindikalni funkcionar in 

poznavalec sindikalnega področja v Sloveniji, sem prepričan, da ste zelo primeren sogovornik 

za obravnavano problematiko. Vaše dolgoletne izkušnje lahko pripomorejo pri razjasnitvi 

poloţaja slovenskih sindikatov in zaupanja vanje, kot ga vidite kot sindikalni funkcionar, 

kakor nas tudi zanima primerjalni vidik sindikatov v drţavah članicah EU z razliko od 

javnomnenjskih raziskav, ki obravnavajo tovrstno problematiko. 

Če ste pripravljeni sodelovati pri izvedbi raziskave, Vas vljudno prosim za intervju, ki bi ga 

opravil z vami v terminu, ki ste mi pripravljeni nakloniti. 

Prosim, da me obvestite o vaši pripravljenosti za sodelovanje 

do srede, 20. aprila 2011, 

na e-mail naslov: edi.vivoda@gmail.com ali GSM 041 633 964. 

Glede na obravnavano tematiko predvidevam, da bo za izvedbo intervjuja treba nameniti 

pribliţno eno uro vašega časa. Vaše mnenje bo uporabljeno izključno za potrebe navedeno 

raziskavo in ne bo posredovana tretjim osebam brez vašega soglasja. 

V upanju na vašo pripravljenost za sodelovanje, Vas lepo pozdravljam.  

Koper, 14. 4. 2011       Edi Vivoda 

  

mailto:edi.vivoda@gmail.com


 

 

1. ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE 

Dalmatinova 4 

1000 LJUBLJANA 

Dušan Semolić – osebno 

2. KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM 

Trg Osvobodilne fronte 14 

1000 Ljubljana 

Dušan Rebolj – osebno 

3. KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE 

Dalmatinova ulica 4 

1000 Ljubljana 

Branimir Štrukelj – osebno 

4. KNSS - NEODVISNOST, KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV 

SLOVENIJE 

Linhartova cesta 13 

1000 Ljubljana 

Drago Lombar – osebno 

5. SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV ALTERNATIVA  

Trg OF 7 

1000 Ljubljana 

Zdenko Lorber - osebno 

6. KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 

GREGORČIČEVA ULICA 7 

1000 LJUBLJANA 

PETER MAJCEN – osebno 

7. ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE - SOLIDARNOST  

Trg OF 7 

1000 Ljubljana 

BRANKO CELINŠEK – osebno 



 

 

Priloga 2: Usmeritvena vprašanja 

 

 

USMERITVENA VPRAŠANJA: 

ZAUPANJE V CIVILNODRUŢBENE ORGANIZACIJE – 

ŠTUDIJA PRIMERA ZAUPANJA V SINDIKATE V SLOVENIJI 

1. Kakšen je poloţaj sindikatov kot civilnodruţbenih organizacij v slovenski druţbi? 

2. Kdo so po vašem mnenju najpomembnejši deleţniki sindikatov? Na kakšen način v vaši 

organizaciji vzpostavljate odnose z njimi?  

3. Ali je poloţaj slovenskih sindikatov primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih drţavah 

članicah EU? 

4. Kako članstvo v evropskih zdruţenjih vpliva na delovanje vašega sindikata?  

5. Katere so ključne spremembe v delovanju vašega sindikata, s katerimi ste bili soočeni po 

osamosvojitvi Slovenije? 

6. Kakšno je gibanje številčnosti članstva v vašem sindikatu v preteklih dvajsetih letih? 

Kakšni so po vašem mnenju razlogi za upadanje/naraščanje/stabilnost številčnosti 

članstva? 

7. Kakšna je struktura (izobrazbena in starostna) članstva v vašem sindikatu? Ali se je ta 

struktura v zadnjih 20-ih letih spreminjala? 

8. Na kakšen način in kako pogosto vodstvo sindikata komunicira s članstvom? 

9. Na kakšen način članstvo sodeluje pri volitvah vodstva sindikata?  

10. Ali menite, da člani sindikata zaupajo vodstvu? Prosimo, da odgovor podrobneje 

utemeljite. 

11. Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v slovenski druţbi upada/narašča/ostaja 

stabilno? Prosimo, da odgovor utemeljite. 

12. Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v EU upada/narašča/ostaja stabilno? Prosimo, 

da odgovor utemeljite.  



 

 

Priloga 3:  Transkripti intervjujev 

 

Intervju: I1 

1. Kakšen je poloţaj sindikatov kot civilnodruţbenih organizacij v slovenski druţbi? 

Najprej bi povedal to, da je to, ti podatki o merljivosti priljubljenosti samih sindikatov zelo 

sporno, če primerjamo podatke, koliko pa je ljudi, se pravi delavcev, včlanjeno v sindikate, če 

je v tem trenutku preko 75 % delavcev včlanjene v sindikate, to pomeni, da je zaupanje v to 

organizacijo. Omenil bi tudi dolgoletno predsedovanje določenih predsednikov vključeno z 

mano, ker jaz sem od petka ţe četrti mandat, v petek sem pač imel kongres in morate se 

zavedati, da to ni sluţba, da je to funkcija in to voljena funkcija, mandat. In če od svojega 

članstva, lahko povem, da imamo tam nekje okrog 37000 članov. Vztrajam na tem, kar sem 

rekel na samem začetku, raziskave, ki jih delajo določene inštitucije, ki ne oporekam, da niso 

legitimne, ampak se močno razlikujejo, niso odraz dejanskega stanja, ne vem, koga 

sprašujejo, saj se vsak sindikat registrira, ampak registrira se lahko samo s pristopnimi 

izjavami, se pravi, ne morem jaz reči, da nas je 100.000, če imam 37.000 podpisanih 

pristopnih izjav in dejansko to je rezultat in nihče potem ne more reči, da mene potem podpira 

10.000, če imam 37.000 ljudi, zato tukaj je nekaj sporno, dokaz v zaupanje bom rekel tako: 

mogoče je to nek trenutek tega splošnega razpoloţenja, ko je mir, ko je blaginja, je mogoče 

drugačen rezultat, ampak ljudje zaposleni so še vedno člani sindikata. Izkazuje se pa moč in 

zaupanje v te civilnodruţbene organizacije vključno s sindikati. Takrat, ko sindikati pač nekaj 

pozovemo in zadnji primer, če pogledate pokojninsko reformo, 5 dni smo potrebovali za 

45.000 podpisov in ne govorim, da so to samo člani, ampak v tistem trenutku, ko je problem v 

druţbi, ko je problem, ko se tiče širšega prebivalstva, ne samo članov sindikatov delavcev, 

ampak širše, je podpora bi rekel temu, ne bom rekel 100 %, ampak vidite sami, vsi po vrsti 

predstavnikov vlade in strank se bojijo vseh referendumov. Za te referendume pa naj povem, 

da nismo mi krivi. Sploh, kjer je sindikat mobilizator, ima zelo veliko odzivnost. Za nas je 

pomembno, kaj sporočamo članstvu in kaj sporočamo javnosti. Nikakor, če zdaj govorim o 

naši organizaciji in pa sam kot predsednik te organizacije, na pamet mi ne pride, da bi jaz 

zavajal javnost in da bi ponarejal podatke in da bi govoril nekaj, kar se v resnici dogaja 

drugače, vedno se sporoča tisto, kar se zares dogaja in to, kar sporočamo zdaj, se je res 

dogajalo v tej vladi. Je socialna drţava samo še črka na papirju? Vse tisto, kar se dogaja, kaţe, 

da so te naše izjave in tudi naše zahteve upravičene. Mi tudi ne nasprotujemo. Kolikokrat pa 

bom v javnosti mogoče to prvič povedal, smo rekli spremenite ustavo spremenite 2. člen, da 

ne bo pisalo, da smo socialna drţava, to smo mi predlagali. Zakaj? Zato, ker zdaj vi kot vlada, 



 

 

kot moč, ki jo predstavljate, izkoriščate in imate praktično vse pod svojimi kremplji, da rečem 

po domače, bom rekel temu določenih novinarjev od določenih hiš medijskih in ta moč se 

izraţa v sami predstavitvi, ni pa ta moč tako velika, da pa tudi mi ne bi mogli prodreti s svojo 

resnico in ko se ti dve resnici udarita, na koncu pride do takega rezultata, kot je to danes. Jaz 

bi rekel, da je to še edina prava organizacija, ki se v tem trenutku bori za pravično socialno 

drţavo. 

 

2. Kdo so po vašem mnenju najpomembnejši deleţniki sindikatov? Na kakšen način v 

vaši organizaciji vzpostavljate odnose z njimi?  

 

Poglejte, jaz v tem primeru lahko govorim samo o naši organizaciji. Glede na to, da je z 

osamosvojitvijo prišlo do večstrankarskega sistema, tako je tudi ena sindikalna organizacija, 

ki je bila v bivšemu sistemu, nadaljevala s preoblikovanjem. Ustanovile pa so se tudi druge 

sindikalne organizacije in če govorim za našo sindikalno organizacijo, lahko povem, da smo 

edini organizirani po nemškem modelu, da smo konfederacija, ki pa pomeni, da imamo 

avtohtono članstvo, ampak pri nas so regije samostojne pravne osebe, ki se zdruţujejo v 

konfederacijo na nivoju drţave, pokrivamo celo drţavo, se pravi 10 regij, z odbori dejavnosti. 

No, dejansko imamo mi regije kot nosilce, iz samih regij in med regijami pa se potem 

povezujejo na panoţni ravni.  

In če govorite o deleţnikih, to so zaupniki, to so sindikalni zaupniki, dejansko imajo 

sindikalne imunitete. Ta naša organizacija ima tisto, kar taka organizacija mora imeti, ima 

predsedstvo, ima svet in ima nadzorni organ, ima pravne sluţbe, pokriva celotno Slovenijo, 

jedro sindikalnega delovanja so sindikalni zaupniki, ki pokrivajo največ članstva po samih 

podjetjih. Dejansko po dejavnostih imajo naši regijski odbori individualno moč proti 

delodajalcem iz regije, tako da na drţavnem nivoju, imamo pa mi centralo, ta centrala pa 

imenuje pogajalce iz teh regij za določeno panogo, se pravi za kolektivno pogodbo dejavnosti.  

Poglejte, to je standard, veste, kaj je kolektivna pogodba, kolektivna pogodba je volja dveh, 

treh in dejansko vsak od teh ima pravico, da od tega odstopi. V kolikor odstopi, predlaga 

spremembo ali celotne kolektivne pogodbe ali pa določene člene v tej pogodbi in dejansko 

pride do pogajanj. Do danes še ne poznam kolektivne pogodbe, da na koncu ni prišlo do 

uskladitve. Določene so bile zelo teţke, nekatere pa bom rekel, da so zelo hitro izpogajane. 

 

 
 



 

 

3. Ali je poloţaj slovenskih sindikatov primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih 

drţavah članicah EU? 

Poglejte, tudi tukaj je odgovor teţko dati. Je evropska konfederacija sindikatov, so še druge 

organizacije na drugem nivoju, ampak če primerjamo organiziranost v Franciji ali Nemčiji in 

v Sloveniji, je to popolnoma različno. Recimo v Franciji je praktično do 20 % zaposlenih v 

sindikatih, ampak organiziranost je taka, da ko sindikat doseţe nekaj, vsi zaposleni prispevajo 

tisto članarino, ki jo plačujejo člani, ki so včlanjeni. Pri nas to ni mogoče, ni napaka, ampak 

dokler imamo mi pokrito organizacijo z več kot 70 % članstvom, ki so neposredno vključeni v 

sindikat, toliko časa mi takšne spremembe ne potrebujemo, v kolikor bi pa prišlo do osipa, da 

ljudje ne bi bili več v sindikatu, potem bi morali premišljevati o teh spremembah, kot jih 

imajo konkretno v Franciji. Tudi pri nas se ţe pojavlja v določenih podjetjih, predvsem tam, 

kjer imajo minimalne plače, tam ljudje premišljujejo tudi o enem evru in si mislijo, zakaj bi 

plačevali sindikalno članarino, saj če bodo nekaj dosegli, bomo prav tako deleţni pravic, kot 

pa tisti, ki jo plačujejo. Zaenkrat je to samo debata, ampak tako kot sem rekel, če bi prišlo do 

kakšen korenite spremembe in tega upada, potem bi tudi mi, ne samo naša, tudi druge 

sindikalne centrale, premišljevale o tem. Vsaka drţava te stvari ureja po svoje, pri nas je pač 

zakon o reprezentativnosti sindikatov. In ta zakon ureja, kako lahko določena centrala pridobi 

in mislim glede, zdaj če bi govorili o številkah, te številke ne morejo biti primerljive glede na 

to, da je nas 2 milijona, da je 800.000 tisoč zaposlenih, da 800.000 tisoč v Nemčiji pomeni 

eno dvomilijonsko mesto in da to ne more biti primerljivo, če pa gledamo procentualno, pa 

smo nekje na enakem nivoju. Organiziranost, sama organiziranost, je pa podobna. 

Sodelovanje z delodajalci in z vlado je praksa, ki je bila prinesena iz tujine, tripartitno. Edino 

ekonomsko-socialni svet je naša pogruntavščina in dejansko, to je najvišji tripartitni organ na 

nivoju drţave, kjer se pač pogaja. Ţe samo ime pove, ekonomsko-socialni svet, da so teme 

obravnave ekonomske in pa socialne, se pravi za podjetja in pa za menedţerje in za delavce. 

 

4. Kako članstvo v evropskih zdruţenjih vpliva na delovanje vašega sindikata?  

Ne, to je popolnoma samostojno področje. Glede na to, da sem ţe prej povedal, da je nas 

nekje 37.000 avtohtonih članov, imamo še konfederalne pogodbe in tudi drugačne. Ampak 

članarina za to mednarodno dejavnost je za naše pojme in za to, tisto, kar bi dobili, visoka. In 

če še ni to cinično, lahko povem, da tisto, kar bi nas danes učili sindikati v Evropi, lahko 

kontra obrnemo, da jih mi lahko kaj naučimo, ker tam je praksa drugačna in je nekaj 

ustaljenega ţe stoletja, tukaj pri nas je pa prava borba ţe v osnovnih pogledih sindikalnega 

delovanja. Smo pa člani ILO, mednarodne organizacije dela. Ker v bistvu, koliko jaz vem, je 



 

 

Zveza svobodnih sindikatov, edina v drţavi članica evropske konfederacije, mislim, da drugih 

vsaj, kar sem doslej uspel prebrati, nisem nikjer zasledil kot članov. Saj ne boste tega prebrali, 

jaz sem povedal razlog za nevčlanitev. Tam ni članstvo pomembno, da pristopiš ti v eno tako 

organizacijo, tam te ne bodo spraševali po članstvu, ampak bodo rekli, toliko je članarina. To 

je pa za naše pojme totalno neracionalno. Če se prav spomnim, je bila ob vstopu Zveze takrat 

članarina 18.000 mark letno. To je bilo takrat, zdaj je pa to spremenjeno v evre. Če rečemo, 

da tukaj moraš biti še kaj aktiven, se strošek za nacionalno sindikalno organizacijo poveča na 

60.000, 70.000 EUR na letni ravni. Poglejte tudi, če bi bilo samo to, če bi to nekaj v končni 

fazi pomenilo, rekel sem, če bi nam lahko nekaj nudili, ampak to pomeni pač srečanja na 

višjem nivoju, izmenjava mnenj, ampak ta mnenja meni praktično nič ne pomenijo na podlagi 

tega, kar se tukaj danes dogaja. Pri njih se to ne dogaja. In dejansko na podlagi tega, mi oni 

praktično nič ne morejo svetovati, vemo pa, kaj so kolektivne pogodbe, kako se pogaja, mi 

tega ne rabimo za takšno ceno. V vsaki drţavi je za tisto drţavo, za tista področja, kjer so 

pogajanja, vsaka oblika zdruţevanja, kot je evropska konfederacija, pomembna, ampak ima 

pa različno vlogo. Morate vedeti, da ta evropski parlament, ki sprejema evropske direktive, 

kjer sploh ni podanih moţnosti za pogajanja. So pa, kako bi temu rekel, so pa področja, ki so 

prepuščena posamezni drţavi za pogajanja in v vsaki drţavi se pogajajo posebej. Poglejte, kaj 

se govori zdaj okrog pokojninske reforme. Vsaka drţava ima svoj sistem pokojninske reforme 

in če bi bil to enoten sistem in da bi bilo to ţe od prej, mi ne bi imeli moţnosti se pogajati. 

Tako pa je to prepuščeno vsaki drţavi posebej. Zato se pa mi pogajamo in ne dovolimo, da 

nas izsiljujejo s tistim, ko govorijo, Evropa zahteva. Evropa nič ne zahteva, Evropa zahteva, 

da je ta vzdrţna in da je poštena. 

 

5. Katere so ključne spremembe v delovanju vašega sindikata, s katerimi ste bili 

soočeni po osamosvojitvi Slovenije? 

Poglejte to je bistvena sprememba, v bivši drţavi je bila sindikalna organiziranost prvotno 

usmerjena v izlete in novoletne zabave in ozimnice. V bivši drţavi se nismo pogajali o plačah, 

se nismo pogajali praktično o ničemer. Sprememba je na področju, sem jo pa ţe prej povedal. 

Sindikati danes oblikujejo tako plačno, socialno, stanovanjsko, ekonomsko, druţinsko 

politiko. Vse te politike so tudi predmet sindikalnih pogajanj. Dandanes, morate vedeti, da 

stojijo pod podpisanimi reformami tudi sindikati. 

 
 



 

 

6. Kakšno je gibanje številčnosti članstva v vašem sindikatu v preteklih dvajsetih 

letih? Kakšni so po vašem mnenju razlogi za upadanje/naraščanje/stabilnost 

številčnosti članstva? 

Tukaj naš sindikat, kot sva ţe ugotovila, bil ustanovljen 1990. leta in dejansko prvi pristop je 

bil zelo mnoţičnem. Dejanska številka, s katero se je takrat operiralo, visoka, v katero sicer 

jaz zelo dvomim, da je bila res poštena. Jaz nimam razloga, da bi s tem zavajal, povem 

pošteno, koliko nas je in dejansko to je razlog, lahko rečem, da je prišlo do upada. Do upada 

je prišlo v zadnjih štirih letih zaradi več razlogov, ni bilo samo izstopanje iz sindikatov, 

ampak je na to vplivalo odpuščanje v podjetjih, je vplival naraven odliv zaradi upokojitev in 

pa podobno. Tako da mislim, da je bila nekje največja številka v mojem mandatu, nekje 

51000 članov in upad za 12000 članov je kar močen. Je močen, zelo teţko je pa glede na to, 

da sem rekel da je 75 % zaposlenih v sindikatih, pridobiti novo članstvo. Še večji problem pa 

je pridobiti mlade, glede na to, da ti mladi čisto drugače dojemajo, tudi to rečem, da jih je 

teţko dobiti na samem začetku, ko pa enkrat delajo pol leta, eno leto, pa ugotovijo, kaj jim 

sindikat sploh nudi in ko pridejo v probleme, se vsi včlanijo, ker je danes brez sindikata teţko, 

in pa problemi, ko nastanejo, še posebej, če niso izplačane plače, če so kršene delavske 

pravice, če je kršena delovnopravna zakonodaja, takrat šele vidijo, da sami praktično ne 

morejo nič, da jim en obisk pri odvetniku pomeni 50 ali pa 70 članarin, samo en obisk.  

 

7. Kakšna je struktura (izobrazbena in starostna) članstva v vašem sindikatu? Ali se je 

ta struktura v zadnjih 20-ih letih spreminjala? 

Ravno to sem hotel povedati, bi rekel, da je skozi enako, tisti stari odhajajo, tisti srednji se 

starajo, mladi pa prihajajo. Da je pa upad tak, sem ţe povedal, je razlog pri teh mladih, ampak 

ravno tako se vključujejo, ravno tako pristopajo, ne bom rekel, da ne, ampak ne tako 

mnoţično kot pred 20 leti. Bistveno se dejanska struktura ni spreminjala. Če bi pa govoril o 

sami izobrazbi, bi pa rekel, da mi pokrivamo predvsem dejansko pošteno povedano 

industrijske delavce, imamo sicer tudi javni sektor, imamo socialo, vse sem zasledil, tako 

imamo vse, ampak večina od teh članov so industrijski delavci. Sama izobrazba pri nas, bom 

rekel tako, sindikalna funkcija ni pogojena z izobrazbo. Je pa nekje pogojeno to, da je 

sindikalno izobraţen. Za tiste, ki pa to ţelijo biti, se pa organizirajo tudi sindikalna 

izobraţevanja.  

 

 
 
 



 

 

8. Na kakšen način in kako pogosto vodstvo sindikata komunicira s članstvom? 

Samo vodstvo komunicira s članstvom na več načinov in na različnih nivojih vodstev 

sindikata. Seveda je odvisno od vrste in potrebe komuniciranja s članstvom. Poglejte, če bi mi 

pogojevali oziroma zahtevali, da je funkcija recimo predsednika, za dobro zastopanje 

interesov, je evidentno, da mora biti pravno podkovan, to je jasno. Ampak za druge stvari, 

okrog pogajanj okrog delavno pravne zakonodaje, ni potrebno, da je ravno pravnik, saj potem 

ne bi rabili sindikata, potem bi zaposlili pravnike in pravniki tako, kot so na drţavnem nivoju, 

tako, kot so pri delodajalcih. Ampak ti pravniki potrebujejo predstavitev realnih problemov, 

ker ti pravniki ne hodijo po tovarnah, ne poznajo teh dejanskih problemov in ko jih s tem 

soočimo in ko se mi pogajamo, je njihova naloga, da to spravijo v pravno besedilo, in tukaj je 

pomen sindikalnega dela, ne pa visoko strokovno delo. Potem dejansko mi kot sindikat to 

spremljamo v praksi, če ne bo tako, mislim, da sindikata sploh ne bi potrebovali. 

 

9. Na kakšen način članstvo sodeluje pri volitvah vodstva sindikata? 

Če govorim konkretno o meni, prej sem omenil, v petek mi je potekel tretji mandat, imel sem 

kongres in članstvo ti da zaupnico ali nezaupnico. Dejansko, če govorim, da imamo 10 regij 

na kongresu, je bilo 64 delegatov iz cele Slovenije, ti delegati so izvoljeni in predstavljajo 

zaposlene iz vseh podjetij in ti delegati najprej morajo dobiti zaupnico od svojega članstva. 

Mandat dobijo ali lahko glasujejo za ali proti, ko vsi skupaj ocenjujejo moje delo in na 

podlagi mojega dela dobim zaupnico ali nezaupnico. Glede na to, ne bi se rad hvalil, ampak 

glede na to, da je moj četrti mandat za tisto, kar delam in upam, da pošteno in odkrito in vsem 

jasno in razumno, kar delam, da mi pa članstvo za enkrat še zaupa. To je voljena funkcija, 

ampak morate vedeti, da je pa isto po regijah. Tudi regijski organ ima skupščino, tam so pa 

tudi volitve. In skupščine v regiji, ampak to samo v regijskih sindikatih, volijo svoje organe, 

svojega predsednika in ta predsednik te regije je avtomatsko član predsedstva konfederacije. 

Samo vodstvo konfederacije je sestavljeno iz predsednikov regij ali njihovih namestnikov po 

pooblastilu. Nadzorni organ je pa pač voljen na kongresu in praktično vsaka regija predlaga 

svojega kandidata. Izvoljeni so trije in tisti trije, ki dobijo največje število glasov, so pač 

izvoljeni za štiri leta v nadzorni organ.  

 

10. Ali menite, da člani sindikata zaupajo vodstvu? Prosimo, da odgovor podrobneje 

utemeljite. 

Ne samo skozi volitve, ampak bom argumentiral tako, ni vedno lahko uskladiti raznih 

interesov, ampak modrost v temu je, da na koncu dobiš večino. Večino, argumentirano. Pri 



 

 

nas ne gre za moč tistega, ki je močnejši, ampak prevladujejo argumenti in kakšne seje trajajo 

tudi po cel dan in prepričevanje, zakaj tako in ne tako in na konec koncev vam zagotavljam, 

da prevladajo argumenti. Niso pa vedno vsi za to in mogoče v tistem trenutku, ker pa je le na 

meni odločitev, končno odločitev sprejemam jaz, ampak za to odločitev odgovarjam. Bili so 

primeri, ko je določen organ sprejel določeno odločitev, s katero se nisem strinjal, ampak sem 

prevzel odgovornost. Za ceno, glede na to, če bi sprejel napačno odločitev, bi bil sklican 

izredni kongres in bi me odstavili. Ker sem pa pač vedel, da je odločitev nepravilna, sem 

sprejel svojo odločitev in to odločitev argumentirano peljal naprej. To je pomembno 

predvsem na pogajanjih na drţavni ravni, v okviru ekonomsko-socialnega sveta, se pravi 

okoli plačne politike, zdaj okoli pokojninske reforme, zdravstvene reforme in pa vseh 

reformah, ki so bile. Pravim, ta primer je bil praktično samo enkrat, ampak je bil pa zelo pereč 

problem, če se spomnim samo to, šlo se je za minimalno plačo, za povečanje v obliki 15 %. V 

vsakem primeru, pravim, da ni vedno lahko nekoga, ki ima drugačno mišljenje, prepričati, 

posebej pa ga je teţko prepričati, ker iz regije, od koder sindikalni funkcionar prihaja z 

določenim mandatom, se pravi oni so to problematiko ţe obravnavali na svojem organu v 

regiji in sprejeli stališča in odločitve. Ta predsednik, ko prihaja na centralno predsedstvo, na 

republiško predsedstvo, ima stališča in pa pogajalska izhodišča in ko pride s temi 

pogajalskimi izhodišči in pa mandatom do kam, nastane problem. Recimo 6 od 10 pa misli 

drugače. In tudi če prepričajo predsednika regije, da nima prav, nima mandata, da odloči 

drugače, ker so na regijskem organu ţe sprejeli in on se mora najprej posvetovati s svojim 

organom, ali lahko spremeni stališča oziroma jih prepričati, zakaj ni to dobro, kar oni 

predlagajo, da mu spremenijo ta mandat, potem to gre, če ga pa ne, potem gre za 

preglasovanje. 

 

11. Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v slovenski druţbi upada/narašča/ostaja 

stabilno? Prosimo, da odgovor utemeljite. 

Res sem vesel, da se o temu danes pogovarjamo, mislim, da je danes še večja podpor, kot je 

bila. Pravim, da je ta podpora zelo odvisna od situacije v sami drţavi. V kolikor je ta stabilna, 

takrat ta podpora pada, ampak praktično rečejo, ko pa nastane problem, takrat pa vidijo, 

kakšna je dejansko vloga sindikatov in takrat ta podpora močno naraste. V tem trenutku, v 

procentih mi nismo to merili, ampak glede na to, kar sem vam rekel, kaj smo mi naredili v 5 

dneh s podpisi, potem veste, da zdaj sami ti problemi, ki so bili, se pravi malo delo, delo na 

črno, zdaj pokojninska reforma, poglejte, ne bom komentiral vlade, ampak v bistvu za tem pa 

stoji še sprememba delovne pravne zakonodaje in pa zdravstvena reforma in vse te reforme 



 

 

tepejo po ţepu najbolj najšibkejši sloj v Sloveniji, se pravi delavce. In dejansko kaj vi potem 

pričakujete, ali bo podpora ali ne bo. V druţbi ostaja stabilno, v momentih celo narašča, 

odvisno od druţbeno pomembnih tem, ki so na tapeti. Pa še nekaj je pomembno, poglejte 

enkrat sem ţe rekel, pa bom še enkrat, ne bom komentiral vlade, mi prosimo to vlado, 

prosimo na pogajanjih, naj zmanjšajo količino teh reform. Zakaj preprosto? Ker zahtevamo, 

da se najprej uredijo druge stvari. Ne morete vi hoditi s takimi reformami, udariti po ţepih 

najšibkejše, zraven pa vidite, da vlada nič ne naredi na tisočih primerih korupcije, kraj, 

ponarejanj, nespoštovanja zakonov, to je posebna zgodba. Te politike, to, da dejansko imamo 

ţe občutek, da vlada, pa katerakoli vlada, da sploh ne vlada, da vlada nek lobi, ki ga sploh ne 

poznamo in da vse to dovoli, da se to dogaja. Od kraj, do odpravnin, do privilegijev, do 

neenakosti pred sodiščem in vse podobno. V takem primeru zahtevati in predlagati take 

spremembe, kot jih predlagajo sedaj, je praktično ni vlade na svetu, da bi s tem uspela. Če bi 

rekla vlada, mi bomo zdaj pa pred lastnim pragom pometli, saj vsi govorimo, da bomo 

zategnili pasove, pokaţite, kje ste pa zategnili, razen tisti 8.000 EUR, ki jih dobite neto ali pa 

bruto izplačanih, imate toliko bonitet, da če bi to sešteli, bi to za vsakega takega pomenilo po 

20.000 EUR. Zahtevate pa zategovanje pasu pri tistemu, ki ima 560 EUR bruto plače. In to 

ljudje, ljudje niso več neuki, ljudje vidijo in znajo oceniti in se odločiti. 

 

12. Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v EU upada/narašča/ostaja stabilno? 

Prosimo, da odgovor utemeljite. 

Poglejte, v tem trenutku je problem. Ni problematična samo Slovenija, ampak je celotna EU. 

In danes se pogovarjava o teh stvareh. Mislim, da bo cela Evropa zelo v kratkem v velikih 

teţavah. Te teţave pa bodo povzročili sindikati zaradi tega, ker ti predstavniki, naši 

predstavniki in pa predstavniki EU, nimajo več socialnega čuta. V situaciji, ko cela Evropa 

škriplje in poka po vseh šivih, si dovoli evropski parlament oziroma komisariat sprejeti 

odločitev po povečanju proračuna za 4 % oziroma zahtevajo celo 7 %. Zakaj, zato, da 

dobivamo tisto, čemur smo se enkrat mi ţe uprli, se pravi uprli smo se Beogradu, uprli smo se 

centralizaciji, uprli smo se administraciji, uprli smo se neskončni administraciji in to zdaj 

počenja Evropa. Narodi po Evropi to vidijo, še posebej kot problem, ker dejansko v to Evropo 

zdaj prihajajo tudi tiste drţave, ki so še kako na slabšem kot mi in kaj bodo ljudje šele tam 

doţiveli, če ţe mi doţivljamo take stvari in dejansko, če ne bo prišlo do korenitih sprememb, 

se zna zgoditi marsikaj.  

  



 

 

Intervju: I2 

 

1. Kakšen je poloţaj sindikatov kot civilnodruţbenih organizacij v slovenski druţbi? 

Poloţaj je pomemben, navsezadnje odločitve, ki jih sprejemajo v drţavnem zboru ali pa 

sprejete na vladi, ki se tičejo poloţaja delavk in delavcev, imamo pomembno vlogo. Ker 

navsezadnje tudi če gledamo 20 let nazaj v preteklost, smo sindikati s svojimi ravnanji, 

obnašanji vendarle zaznamovali to preteklost. Marsikaj bi bilo za vse mnogo slabše, kot je 

sedaj. Tako da ja, vloga sindikata je pomembna, samo ta vloga sindikatov nam ni dana sama 

po sebi z neko ustavno normo. Za to vlogo se moramo boriti praktično pri vseh vladah. Vloga 

je pomembna, je bila v preteklosti, danes, pa zagotovo bo v prihodnosti.  

 

2. Kdo so po vašem mnenju najpomembnejši deleţniki sindikatov? Na kakšen način v 

vaši organizaciji vzpostavljate odnose z njimi?  

 

Zagotovo so pomembni deleţniki, to je odvisno zdaj od nivojev. V podjetjih so zagotovo 

delodajalci, dialog teče z delodajalci, seveda različno lahko od podjetja do podjetja, ampak ja, 

delodajalci so najpomembnejši deleţnik v podjetjih. Na ravni panog so zdruţenja 

delodajalcev, bodisi pri gospodarski zbornici, bodisi pri zdruţenju delodajalcev, ki jih je 

seveda več v Sloveniji. Ta nivo je zlasti pomemben zaradi kolektivnih pogodb, panoţnih, ki v 

mnogo čem dopolnjujejo neke standarde, ki jih ima zakon o delavnih razmerjih. Za centralo 

pa je najpomembnejši deleţnik, partner v nekem dialogu, praviloma vlada, posledično tudi 

drţavni zbor v tistem delu, ko vlada prihaja z neko zakonodajno iniciativo v drţavni zbor, 

tako, da na ravni drţave vlada. Moram pa seveda reči, da so tudi predmet našega dialoga 

ZSSS tudi članice evropske konfederacije sindikatov, tako da je ta dialog zelo pomemben tudi 

na evropski ravni. Mi predvsem uporabljamo dialog, torej sredstvo dialoga, ker ţelimo biti v 

nekaterih vprašanjih, seveda ne v vseh, enakopravni partner. Enakopravni partner pomeni, da 

nas druga stran jemlje resno, ne samo kot tistega, ki smo za ali proti, tisto, kar nam vlada 

ponuja, ampak, da smo pri nekaterih odločitvah pač enakopravni partner pri iskanju nekaterih 

rešitev in odločitev, tako da dialog je najpomembnejše sredstvo in si ţelimo da bi ta 

prevladoval. Seveda, ker pa socialno partnerstvo ne, o tem seveda govorim, ni idila in so tudi 

vzponi in padci, tukaj ni romantike, prihaja do situacij, ko dialog odpove, pride tudi do 

uporabe drugih sredstev pritiska, zato da pač doseţemo nekatere cilje, ki smo si jih zastavili. 

 



 

 

3. Ali je poloţaj slovenskih sindikatov primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih 

drţavah članicah EU? 

Ja je primerljiv, to zagotovo. Zame dobesedno zagotovo. Mi smo imeli pred 15 dnevi kongres 

evropskih sindikatov v Atenah in lahko rečem, da so ideali in cilji sindikalnega dela v 

praktično vseh evropskih drţavah znotraj EU identični, vrednote enake, cilji enaki in tudi boj 

proti nekaterim, ki se ponujajo v imenu razvoja, ki pa so izrazito neoliberalno naravnani. Kot 

se sindikati upiramo v Sloveniji, se upirajo praktično v vseh evropskih drţavah. Tako, da te 

stvari, tudi organizacija in delovanje sindikatov v Sloveniji, je kar primerljivo z ostalimi 

evropskimi drţavami znotraj EU. 

 

4. Kako članstvo v evropskih zdruţenjih vpliva na delovanje vašega sindikata?  

Vpliva pozitivno, deluje povratno, najprej seveda mi lahko vplivamo na nekatere odločitve 

evropskih sindikalnih inštitucij, kajti le-te se pojavljajo kot partner z nekaterimi inštitucijami 

EU v Bruslju , mi lahko vplivamo na te odločitve, na usmeritev, pa tudi povratne odločitve, pa 

tudi ves ta strokovni suport, ki je v teh inštitucijah evropske konfederacije sindikatov, nam 

pomaga v nekaterih prizadevanjih znotraj Slovenije. Tako, da mi smo recimo zlasti v obdobju, 

ko smo vstopali v EU, ko so padale odločitve da ali ne in ustvarjali pogoje, da gremo v EU, 

bili deleţni izjemno dobre konstruktivne pomoči s strani inštitucij Evropske konfederacije 

sindikatov. Takrat, pa tudi danes navsezadnje okoli pokojninske reforme dobivamo cel kup 

zelo koristnih informacij s strani teh inštitucij in hkrati mi s svojim ravnanjem vplivamo na 

nekatere odločitve, ki so sprejete na evropski ravni v evropski konfederaciji sindikatov.  

 

5. Katere so ključne spremembe v delovanju vašega sindikata, s katerimi ste bili 

soočeni po osamosvojitvi Slovenije? 

No, tukaj gre predvsem za povsem drugačno organiziranost za povsem drugačna načela 

delovanja. Navsezadnje je prišlo do velikih sprememb druţbenih, ekonomskih sprememb, 

tudi vseh teh vrednot neke druţbe, praktično to je centrala, ki je nastala na novo in tudi so se 

ljudje na novo včlanjevali. Takrat pri nastanku te centrale je ţe obstajal sindikalni pluralizem, 

obstajale so alternative po včlanjevanju tudi v druge sindikalne centrale, tako da pač to 

delovanje naše centrale, pa tudi seveda delovanje drugih, absolutno ni primerljivo z 

delovanjem sindikata v preteklosti, pravzaprav moramo govoriti o sindikatu v času pred 

osamosvojitvijo, ker so se pač razmere tako spremenile. No, zagotovo je prostovoljnost 

članstva, potem se je vendarle so se pojavili povsem drugi centri moči bodisi v podjetju bodisi 

na ravni panog, bodisi na ravni drţave vendarle prevladujočo teţo in vlogo zaradi narave tega 



 

 

druţba, v kateri ima zdaj kapital, ne smo v drţavi, kjer je kapitalizem tukaj kot nek sistem, ki 

seveda bi predmet in iskanja prijaznejših oblik te ureditve, torej prijaznejših, ne samo to 

dominantno vlogo, interes kapitala, ampak vendarle, da bi v nekih razumnih mejah okrepila ta 

občutljivost te druţbe in sistema do poloţaja delavstva. Delavci so vendarle šibkejši člen te 

druţbe in organizirani v sindikatih kot prostovoljnih delavskih organizacijah si lahko izborijo 

kakšno pravico, namreč pravice delavcev, delavske pravice niso nobena ni podarjena, nobena 

ni večna, za vsako se je treba boriti in to je naloga seveda sindikatov kot prostovoljnih 

delavskih organizacij. 

 

6. Kakšno je gibanje številčnosti članstva v vašem sindikatu v preteklih dvajsetih 

letih? Kakšni so po vašem mnenju razlogi za upadanje/naraščanje/stabilnost 

številčnosti članstva? 

Mi ţe nekaj let opaţamo relativno stabilno članstvo, v lanskem letu je celo prišlo do 

povečanja, res pa je, da če se primerjamo z leti 91, 92, 93 je tega manj, ampak potrebno je 

vedeti, da je prišlo do velikih strukturnih sprememb na trgu dela, to lahko ilustriram s tem, če 

je bilo leta 92, 93 recimo 50.000 članov in članic s področja tekstila, ker je bilo takrat 60.000 

delovnih mest in če je zdaj samo 15.000 delovnih mest, ker je prišlo do strukturnih velikih 

sprememb, je seveda teh članov iz te dejavnosti razumljivo manj. Nasprotno  glede na 

spremembe na trgu dela je pa tudi v primerjavi s tistim časom, tistim na področju članstva v 

javni upravi v drţavnih sluţbah relativna konstanta v članstvu, ker je prišlo v tem sektorju do 

porasta delavnih mest. Seveda prišlo je tudi do velikih strukturnih sprememb v prid majhnih 

podjetnikov, ne, ki seveda tam je sindikalna organiziranost, ker sta pri podjetniku zaposlena 

dva, trije ali deset, mnogo teţje kot pa v večjih sistemih, tukaj se srečamo tudi še z neko 

veliko stopnjo nerazumevanja in odbojnega odnosa nekaterih delodajalcev, ki zelo neprijazno 

odreagirajo, če izvedo, da so delavci člani sindikata, tako da imamo v zadnjem času vse več 

delavk in delavcev, ki se včlanjujejo pod narekovajem ilegalno, tako da plačujejo članarino 

direktno mimo delodajalca, da delodajalec ne bi izvedel, da so delavci sindikalno organizirani. 

 

7. Kakšna je struktura (izobrazbena in starostna) članstva v vašem sindikatu? Ali se je 

ta struktura v zadnjih 20-ih letih spreminjala? 

Ni neke posebne, torej to strukturo po spolu, po starosti, po nacionalnosti, mi tega nimamo, 

ampak zagotovo je ta struktura zdaj v povprečju nekoliko starejša kot pred 10, 20 leti, to je 

predvsem posledica tudi tega, ker je pri mladih, mladi vse teţje dobijo zaposlitev za 

nedoločen čas, vse več je tega prekernega dela, danes delaš tukaj, jutri delaš tam, tako da se 

zagotovo to pozna tudi v starostni strukturi članstva. 



 

 

Ne, tukaj ni nekih večjih sprememb, gre preprosto, namreč, mi smo organizirani po sindikatih 

dejavnosti, razumljivo je, da je pri nekaterih sindikatih dejavnosti ta struktura višja, pri 

nekaterih niţja, recimo pri sindikatu, ki pokriva tekstilne delavke, delavce iz gospodarsko 

predelovalne industrije, je ta struktura nekoliko niţja kot recimo v sindikatu v šolstvu, ki ga 

tudi mi pokrivamo, delavke in delavci šolstva ali iz javne uprave, tako, to je zelo odvisno od 

sindikata do sindikata. 

 

8. Na kakšen način in kako pogosto vodstvo sindikata komunicira s članstvom? 

 

Mi komuniciramo dnevno, praktično najpogosteje preko e-pošte, preko e-novic komuniciramo 

skoraj dnevno s člani, ki imajo to moţnost, te oblike te komunikacije, potem imamo 

komunikacijo z območji, ZSSS ima svoje pisarne po območjih po različnih koncih Slovenije, 

kjer tudi prihaja do fizičnih kontaktov s člani in to je lahko dnevno. Namreč ZSSS je za 

razliko od drugih sindikatov, ki so bolj centralizirani v Ljubljani, vzpostavil svoje pisarne 

praktično povsod v Sloveniji, to je ta naša velika prednost, prednost do člana, da ni nujno, da 

se vedno obrača na centralo, ki je tukaj v Ljubljani. Zagotovo, mi smo zlasti v zadnjem 

obdobju to komunikacijo intenzivirali, seveda zaradi nekaterih aktivnosti, ki so povezane z 

referendumi, ki so za nami, okrog malega dela, potem zakona okrog zdaj pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, mi stavimo zlasti na to komunikacijo, kajti mi menimo, da smo pri 

tej komunikaciji učinkovitejši kot preko drugih oblik komuniciranja, ki jih seveda tudi 

uporabljamo. 

 

9. Na kakšen način članstvo sodeluje pri volitvah vodstva sindikata? 

Torej tukaj je treba vedeti, da imamo mi več vodstev, mi imamo v podjetjih članstvo, ki izvoli 

svoje sindikalne zaupnike oz. predsednike, potem se volijo na določenem območju vodstva 

tudi po pravilih, ki jih pač imamo. Sindikati dejavnosti imajo tudi svoje kongrese oz. 

konference na 4 oz. 5 let in pač različno, kjer se postopek pelje od evidentiranja do pol tajnega 

glasovanja in tudi na ravni centrale imamo kongrese na vsakih 5 let, kjer se tudi tukaj 

evidentirajo za funkcije, ki so predmet reelekcije oz. volitev; tudi tukaj teče postopek in tajno 

glasovanje, skratka, treba je namreč vedeti, da je ZSSS postala članica evropske konfederacije 

sindikatov, to je edina centrala iz Slovenije, potem ko smo bili s strani evropske konfederacije 

sindikatov proučevani, ali dosegamo neke standarde demokratične standarde znotraj 

organizacije. In šele potem, ko je bilo ugotovljeno, da je to, smo postali člani evropske 

konfederacije sindikatov. Mi imamo sistem, da člani kongresa torej 300 do 400 članov, ki so 

predstavniki sindikatov dejavnosti, ki so izbrani, pa v sindikatih dejavnosti imajo pravico 



 

 

glasovanja, če govorim o centrali, za funkcije, ki so predmet volitev na ravni centrale. Mi 

imamo voljene na samem kongresu predsednika, sekretarja in nadzorni odbor, to je na samem 

kongresu, če govorimo o centrali. 

 

10. Ali menite, da člani sindikata zaupajo vodstvu? Prosimo, da odgovor podrobneje 

utemeljite. 

Večina zaupa, kajti če ne bi bilo zaupanja, saj mi slonimo na prostovoljnem članstvu, to ni 

obvezno članstvo, če ni tega zaupanja, lahko kadarkoli od danes na jutri vsak član zapusti. 

Zakaj bi plačeval članarino, če bi ocenjeval, da je to nesmisel, ne pa, da bi bilo to nezaupanje. 

Seveda pa to zaupanje ni pa apriorno, ne, tudi ni večno, tudi ni dano za v naprej, za to 

zaupanje se je treba pač boriti dnevno, zaradi tega je naše delo javno. 

 

11. Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v slovenski druţbi upada/narašča/ostaja 

stabilno? Prosimo, da odgovor utemeljite. 

Jaz bi rekel, saj obstajajo zato neke raziskave, seveda govorim tisto, kar je za nas pomembno. 

Zaupanje članstva treba je ločiti, saj eno je zaupanje javnosti, ko seveda zaupanje zajame tudi 

delodajalce, zajame pa po mojem tudi mlade, ki mnogi ne vedo, kaj je sindikat, tako da je 

treba biti z neko stopnjo previdnosti pri interpretaciji. Pač odgovora na zaupanje kar tako, 

zaupanje vseh, ampak tudi, če gremo na ta nivo v raziskavi, ki so meni znane, v primerjavi z 

zaupanjem do strank, do cerkve, do marsičesa, vendarle zaupanje do sindikatov postavlja na 

relativno dostojno mesto. Seveda drugo je potem zaupanje članstva, za to sem pa ţe rekel, pri 

članih seveda so tudi izjeme, tudi kakšno nihanje. To nastane zaradi tega, ker so interesi tudi 

med člani izjemo različni, namreč ni mogoče govoriti o delavcu kot delavcu, delavci so v 

različnih poloţajih, delavci so brezposelni delavci, so v različnih podjetjih, tudi od podjetja do 

podjetja so različne razmere glede na starost, tudi glede na odnos delodajalcev, tudi odnos do 

sindikatov dejavnosti, ampak gledano v celoti mislim, da med vsemi člani, če govorim, je to 

zaupanje na neki dostojni ravni, nočem idealizirati, ker ţivljenje ni tako enostavno, ni črno-

belo, tudi tukaj ne, ampak izhajam iz predpostavke in utemeljenega zaključka, da je to 

članstvo prostovoljno in bi lahko kadarkoli, tisti, ki ne zaupa kadarkoli zapustil organizacijo 

in tega je izjemno malo, vsaj za svobodne sindikate lahko rečem. 

 
 

 

 



 

 

12. Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v EU upada/narašča/ostaja stabilno? 

Prosimo, da odgovor utemeljite. 

Ne, tudi v Evropi, namreč teţko je govoriti o Evropi kar tako počez, ker tudi ta Evropa je 

sestavljena iz različnih drţav in znotraj, torej v teh drţavah, so izjemno različne razmere od 

Francije, ki ima 8–9 % članstva, do skandinavskih drţav, kjer je članstvo tudi 90–95 % vseh 

zaposlenih. S tem pa je treba biti pri zaključkih zelo previden, kajti tudi 9 % članstva v 

Franciji, ta številka se ne sme podcenjevati, ker so oni v stanju mobilizirati mnogo več 

delavstva, kot ta številka nakazuje. In to počenjajo zelo pogosto. Medtem ko v skandinavskih 

drţavah je ta procent 90–95 %, ampak je spet pogojen z nekaterimi druţbenimi razvojnimi 

trendi, ki jih je postavil sindikat, v pozicijo, ki omogoča te velike številke. Na primer, v 

skandinavskih drţavah so mnoge delavske pravice direktno vezane na članstvo v sindikatih. 

Recimo, ko si brezposeln, če si član sindikata, imaš neprimerno večjo socialno varnost 

nadomestila, kot pa če nisi član. Pri nas so razmere spet drugačne. Treba je vedeti, ampak v 

glavnem po drţavah je to članstvo relativno stabilno. Mislim, da domneve, da ne bo več 

kapitala, so take ocene, ki so bolj politično naravnane, saj dokler bo kapitalizem, dokler bo 

kapital tisti, ki bo vendarle obvladoval te pore ţivljenja in dokler bodo delavci seveda, ker 

brez drug brez drugega pač se ne da, do takrat bodo tudi sindikati. Seveda se bodo sindikati 

spreminjali in prilagajali, ampak tudi kapital se prilagaja in spreminja, tako da tukaj se ne bo 

nič posebnega zgodilo. Tudi ni res, ker se neka vizija pri nekaterih druţboslovcih razvija, da 

je perspektiva sindikatov zgolj samo na podjetniški ravni, to si nekateri seveda ţelijo, ker 

potem je sindikat bolj ranljiv, šibek, bistvo sindikalnega gibanja je prav to, da se poveţejo, da 

se povezujejo delavci prek podjetniške ravni v panoţno raven in drţavno raven. Res pa je, da 

smo mi za nekatere res moteči, kajti prenekatere reforme po meri kapitala bi se ţe kdaj 

zgodile, če ne bi sindikati, to pravico pač imamo, te pravice si ne pustimo vzeti, ocenjevali, ali 

je kakšna reforma v prid delavcem ali je kakšna reforma škodljiva. In tukaj smo verjetno za 

nekatere zelo moteč element. Zato po navadi, praviloma v prvem obdobju nastopa vlad, 

prihaja vedno do večjih konfliktov med vladami in sindikati. Tu so demonstracije, tu so 

stavke, šele v drugi polovici mandata politiki spoznajo, da je dobro tudi za njih, za druţbo, da 

nekatere dileme, ki jih druţbeni razvoj prinaša in so teţke dileme, da rešitve iščemo skupaj. 

Tako da v tem trenutku imamo teţavo s to vlado, ki se je ţe v samem začetku tako obnašala, 

ni pa korigirala tega pozitivnega dialoga do nas, ker je pač pod velikim vplivom zlasti teh 

evropskih inštitucij, bonitetnih hiš in zlasti najmočnejših drţav Francije in Nemčije, ki v 

bistvu v teh konfliktnih časih rešujejo predvsem svoje pozicije, zlasti poloţaj francoskih in 

nemških bank, naši politiki se čutijo bolj odgovorni tem inštitucijam, kot pa nam, ki smo jih 



 

 

izvolili. To je znan konflikt v tem času in kar v tem času zelo bremeni te odnose med sindikati 

in politiki, ki so tokrat na oblasti.  



 

 

Intervju I3 

1. Kakšen je poloţaj sindikatov kot civilnodruţbenih organizacij v slovenski druţbi? 

 

Torej verjetno osnovna ugotovitev je, da je poloţaj slovenskih sindikatov v celoti primerljiv s 

poloţajem sindikatov v drugih evropskih drţavah, predvsem imam v mislih zlasti tiste s 

tradicionalno demokracijo drţav, ki so ţe 100 in več let demokratične. To velja tako glede 

pravnega statusa kot tudi primerljivega vpliva sindikatov na dogodke in na poloţaje 

zaposlenih v naši drţavi. Če bi pa vrednostno rekel z enim stavkom, sindikati smo verjetno 

najbolj vplivna skupina civilnodruţbenih organizacij drţav in verjetno tudi bolj kot razne 

verske organizacije ali kakršnekoli druge. 

 

2. Kdo so po vašem mnenju najpomembnejši deleţniki sindikatov? Na kakšen način v 

vaši organizaciji vzpostavljate odnose z njimi?  

Gre za klasične partnerje, to je v prvi vrsti so to delodajalci in pa drţava, pri čemer je zlasti pri 

drţavi pomembno, da je v zadnjih dvajsetih letih mogoče opaziti povečevanje vpliva 

sindikatov ali pa poglabljanje odnosa pri pripravi zakonov v tej drţavi, skratka vse bolj očitno 

je, da se vpliv sindikatov na oblikovanje zakonov povečuje, kar pomeni, da so deleţniki ne le 

izvršna oblast, ampak tudi zakonodajna oblast, parlament, zelo in hkrati tu smo zavestno 

poglabljali stike s parlamentom tako, da lahko srečate predstavnike sindikatov praktično v 

vsakem delovnem telesu slovenskega parlamenta pač po področjih, ki so zato narejena, se 

pravi, mislim, da jih imenujejo odbori. To se mi zdi pomembno, morda najbolj občutljivo ali 

pa najbolj zapletena pa so razmerja sindikatov do drugih, kar je mogoče presenetljivo, do 

drugih civilnodruţbenih gibanj, tu je bilo v zadnjih letih opazno nekaj pomembnih prebojev 

tako s sodelovanjem recimo s študentskimi organizacijami, dijaškimi organizacijami tudi s 

starševskimi organizacijami; recimo jaz, je nek lep primer, kako se je, kako so se 

civilnodruţbena gibanja povezala v nasprotovanju povečevanja zasebnega šolstva v Sloveniji, 

takrat je prišlo do neke koalicije, ki so jo vodili sindikati, konkretno SVIZ, kjer so tako starši 

pristopili na eni strani, različne skupine, strokovna zdruţenja, recimo učiteljev, so bila 

profesionalna, ne, dijaške organizacije, študentske organizacije – skratka po moje je, to smer, 

ki jo je moţno še »eksploatirati«, to je resnejše sodelovanje sindikatov z drugimi 

civilnodruţbenimi skupinami, kar je včasih pač tudi v drugih evropskih drţavah občutljivo 

vprašanje. 

 



 

 

3.  Ali je poloţaj slovenskih sindikatov primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih 

drţavah članicah EU? 

Dodal bi mogoče zgolj še primerjavo iz prostora, s katerega izhajamo, če bi primerjali poloţaj 

slovenske ali bolje rečeno vpliv slovenskih sindikatov z vplivom sindikatov v drugih 

vzhodno- in srednjeevropskih drţavah, ki so izšle iz istega sistema, kot mi, bi rekel, da je v 

Sloveniji vpliv sindikatov večji v povprečju, kot je v drugih drţavah, čeprav imajo recimo 

tako Češka kot tudi nekatere druge drţave relativno dobro zgrajeno to sindikalno mreţo, pa 

vendar se zdi, da je v Sloveniji, da smo slovenski sindikati seveda zelo močno bom rekel 

prisotni pri ključnih odločitvah v naši drţavi, navsezadnje je bilo kar nekaj pozivov, zlasti 

takrat, ko so bili na oblasti neoliberalci, recimo Damjan in drugi, to se pravi v času začetka 

prejšnjega mandata, ko se je predlagala enotna davčna stopnja, je bilo nekaj pozivov, da se 

omeji moč sindikatov, kar seveda po svoje govori o tem, da je vpliv resen in se mimo nas ne 

da. 

 

4. Kako članstvo v evropskih zdruţenjih vpliva na delovanje vašega sindikata?  

No, seveda, mi smo člani tako svetovne učiteljske organizacije kot tudi evropskega zdruţenja 

izobraţevalnih sindikatov v okviru EU in zelo preprost odgovor je, ko so se na novo 

postavljali sindikati v Sloveniji, ko smo prevzemali te zahodne sindikalne vrednote v 

neodvisnosti od politike, je bila ta pomoč teh izkušenih sindikatov s sto- ali večletno tradicijo 

nenadomestljiva. Oni nam niso pomagali finančno, ampak predvsem z izkušnjami in z 

izobraţevanjem, z informacijami, tako da je seveda vpliv teh sindikatov z drţav z dolgo 

demokratično tradicijo na slovenske sindikate seveda prevladujoč, velik. 

 

5.  Katere so ključne spremembe v delovanju vašega sindikata, s katerimi ste bili 

soočeni po osamosvojitvi Slovenije? 

No, saj to, delno sem na to ţe odgovoril, zlasti je šlo za opuščanje, bom rekel za prekinitev 

tega inštrumentaliziranega razmerja do oblasti, ki je bilo značilno za sindikate pred letom 

1990; v Sloveniji je sicer navzoče in je bilo v devetdesetih letih še bolj navezovanje nekaterih 

sindikatov na posamezne politične stranke ali na politične usmeritve, vendar so potrditve v 

zadnjih petih, desetih letih, so se te vezi s političnimi strankami med sindikati zelo, zelo 

zrahljale ali pa v celoti prekinile. Navsezadnje se v tem trenutku tudi vidi pri aktivnostih v 

zvezi s pokojninsko zakonodajo samostojnost sindikatov v odnosu do politike. In to je seveda 

ključno v tem obdobju demokracije s sindikati. 



 

 

6. Kakšno je gibanje številčnosti članstva v vašem sindikatu v preteklih dvajsetih 

letih? Kakšni so po vašem mnenju razlogi za upadanje/naraščanje/stabilnost 

številčnosti članstva? 

No, zdaj obstaja seveda samo ena taka resna študija o gibanju članstva v Sloveniji, to je 

profesorja Stanojeviča, in tam njegovi rezultati kaţejo, da seveda upada članstvo, zlasti v 

sindikatih v zasebnem sektorju, kar je delno povezano tudi z ugašanjem posameznih panog in 

zmanjševanjem števila zaposlenih v tekstilu, lesni industriji in tako naprej in naraščanjem 

članstva v javnem sektorju, torej javnih usluţbencev, ki pravzaprav so tudi najbolj osveščeni 

ali pa najbolj se zavedajo pomena sindikatov. Zdaj trend upadanja števila sindikaliziranih 

zaposlenih je evropski trend, je splošni trend z nekaterimi pomembnimi izjemami, zlasti 

skandinavskih drţav, ki so sindikalno najbolj razvite; tam je deleţ sindikaliziranosti 

fenomenalen, okrog 90 % in seveda kaţe na smer, ki bi jo morali zasledovati tudi v naši 

drţavi. Zdaj je največ škode povzročila ta prevladujoča neoliberalna logika zaposlovanja za 

prekerne zaposlitve, to se pravi zaposlovanje za določen čas, po pogodbah in pa seveda tisto, 

kar je ostalo nereflektirano, to so prikriti pritiski delodajalcev na nevključevanje v sindikate, 

ko sklepaš nek dogovor o delu, ko je zraven še namignjeno, da ni dobro, če bi bil član 

sindikata. V našem sindikatu je vseh dvajset let, ampak vsako leto posebej članstvo narašča in 

deleţ sindikaliziranosti na področju šolstva je verjetno od vseh dejavnosti v drţavi najvišji in 

se giblje okrog 70 %, kar je seveda skoraj dvakrat več, kot je povprečje v naši drţavi. Tukaj 

gre za izrazito sindikalizirano področje, kar je tudi sicer značilno za druge evropske drţave, 

da so tam praviloma učitelji sindikalno izrazito osveščeni. To je eden izmed problemov v 

Sloveniji, na nek način neproduktivna razdrobljenost sindikatov v javnem sektorju, to je prvo, 

imamo 30 sindikatov in več, kjer jih je pomemben del poklicnih sindikatov, kar je za 

evropske razmere nenavadno, to so majhni sindikati, usmerjeni na en sam poklic, kar oteţuje 

in pogosto onemogoča dosegati skupna stališča, ki so ključnega pomena za vse zaposlene in 

seveda to veliko število sindikatov na eni strani z manjšim številom članov na drugi strani pa 

nekaj velikih sindikatov, ki pa so praktično vsi v naši konfederaciji, recimo SVIZ 40.000, a 

ne, potem dva zdravstvena sindikata, v katerih je več kot polovica vseh zaposlenih, eden 

medicinskih sester in eden splošen, eden z 18.000 in eden z 11.000 člani, policijski sindikat, a 

ne, skratka imate štiri, pet večjih sindikatov in pa konfederacijo, ki kaţe na potrebo po 

zdruţevanju teh interesov pri ključnih vprašanjih, kot je pokojninska reforma, vprašanje 

zdravstvenega zavarovanja, vprašanje delavnih razmerij. Zdaj tu verjetno teče nek konflikt 

med to logiko drobljenja sindikatov in iskanja nekih majhnih specifičnih pravic za vsak poklic 



 

 

posebej in pa neko logiko, ki pravi, da lahko zgolj skupni nastopi ohranjajo ali izboljšujejo 

pravice zaposlenih v odnosu do drţave in do kapitala. 

 

7. Kakšna je struktura (izobrazbena in starostna) članstva v vašem sindikatu? Ali se je 

ta struktura v zadnjih 20-ih letih spreminjala? 

 

Starost ja, če govorimo zdaj o SVIZ-u, to se pravi sindikatu, ki ga najbolje poznam, se seveda 

ta struktura v skladu s splošnim trendom izboljšuje, naš sindikat je specifičen toliko, da večina 

članstva ima univerzitetno izobrazbo ali višjo izobrazbo, kar je seveda zelo specifično; imamo 

sicer nekaj majhnih sindikatov; ki imajo podobno izobrazbo, recimo sindikat zdravnikov, 

medtem ko so nekateri drugi sindikati, pa imajo seveda to članstvo bolj mešano, vendar pa je, 

ponovno se vračam na študijo profesorja Stanojeviča, opaziti trend, da pravzaprav se v 

sindikate vključujejo, da se povečuje deleţ tistih, ki imajo višjo izobrazbo v odnosu do tistih, 

ki imajo niţjo, kar seveda je nekaj, kar bi morali v tej drţavi sindikati pravilno razumeti. 

 

8. Na kakšen način in kako pogosto vodstvo sindikata komunicira s članstvom? 

 

No, to je eno od odločilnih vprašanj delovanja organiziranosti vsakega sindikata, pri čemer ni 

pomembna predvsem gostota tega komuniciranja, ampak predvsem kako ta komunikacija 

poteka. Mi vrsto let zagovarjamo, seveda, in vodimo tako politiko, kjer poskušamo 

komunikacijo med članstvom in vodstvom vzpostavljati v obe smeri, kar pomeni, da je 

sindikat organiziran tako, da sprošča poti, kako član s svojim predlogom, kritiko in pobudo, 

kako lahko na najbolj enostaven način pride do tega, da se njegovo stališče sliši v glavnem 

odboru, ki je največji organ, najbolj pomemben organ med dvema kongresoma v sindikatu. Ta 

komunikacija ni pomembna zgolj po količini, ampak je pomembna tudi, kako je strukturirana, 

kar pomeni, da mora iti v dve smeri, če ţeli seveda sindikat na nek način imeti stik s tem, kar 

se med članstvom v resnici dogaja. Sicer pa se je našemu sindikatu izjemno obrestovalo to, da 

smo se prvi zelo zgodaj lotili komunikacije s temi sodobnimi komunikacijskimi sredstvi, 

zlasti internetom, ker smo zdaj ţe prišli do točke, ko je moţno glasovanje opraviti 

elektronsko, na elektronski način, s pomočjo vstopnih kod in seveda to je neka perspektiva, ki 

omogoča tudi to interaktivno komuniciranje. Tako zelo enostavno članstvo sporoča tudi 

vodstvu svoja stališča, tako da mislim, da je perspektivo tega komuniciranja treba iskati v teh 

delcih elektronskega komuniciranja. Seveda pa pri tem ne opuščamo klasičnega načina, to je 

preprosto, da gremo v šole na sestanke in tam govorimo s konkretnimi ljudmi. Kajti vsaj letno 

je to pomembno opraviti, kljub vsemu. Ţiva komunikacija je bistven element tega 

medsebojnega sodelovanja in soočanja z dejanskimi problemi v delovnih sredinah.  



 

 

9. Na kakšen način članstvo sodeluje pri volitvah vodstva sindikata? 

 

No, to je zelo dobro vprašanje, ki se ga da še razširiti. Torej članstvo seveda posredno 

sodeluje pri izvolitvi vodstva tako, da izvoli sindikalne zaupnike, ki potem izvolijo vodstvo 

sindikata. Kar pomeni, da gre pač za predstavniško demokracijo, pomemben in razlikujoč 

element, ki ga v našem sindikatu gojimo. Kar se tiče vpliva celotnega članstva, pa je ključno 

pri odločanju o stavki. Mi smo se odločili in ga tudi striktno izvajamo, ta anglosaksonski 

način pri nas, ko predlagamo stavko, celotno članstvo na tajnem glasovanju izglasuje ali ne 

izglasuje stavke. Zadnjo stavko, ki smo jo izglasovali, se je udeleţilo več kot 30.000 članov in 

članic glasovanja in izpeljano je bilo po pravilih, kot veljajo za drţavnozborske volitve, to se 

pravi seznami, komisije in štetje glasov na vsaki šoli posebej. Na to smo zelo ponosni in tukaj 

predstavljamo verjetno izjemo pri nas, kar se tiče vpliva glasu pri najpomembnejši stvari, to je 

odločanje o stavki. Če se omejimo na konfederacijo in ne govorimo o SVIZ, v tem primeru na 

kongresu volimo zgolj predsednika, člani predsedstva pa so tisti, ki jih izvolijo posamezni 

sindikati tako, da je ta konfederacija zelo horizontalno organizirana, kar pomeni, da je vsa 

moč odločanja ostala na sindikatih, razen predsednika konfederacije vse druge funkcionarje 

izvolijo sami sindikati. Dejansko je predstavnik vsake dejavnosti preko svojega predsednika 

član predsedstva. 

 

10.  Ali menite, da člani sindikata zaupajo vodstvu? Prosimo, da odgovor podrobneje 

utemeljite. 

To je zahtevno vprašanje, zaupanje do vodstva se kaţe v posameznih akcijah. Recimo v tem 

trenutku je moţno zaupanje v vodstvo sindikata izmeriti pri vprašanju pokojninske reforme in 

navsezadnje se bo na referendumu zelo jasno pokazalo, koliko zaupanja uţivajo vodstva 

velikih vplivnih sindikatov in konfederacij v naši drţavi. Podobno je moţno meriti zaupanje v 

vodstvo pri pozivih k stavki, če članstvo sledi pozivu vodstva in se ne opredeli za stavko ali se 

udeleţi, potem je moţno govoriti o zaupanju. Hkrati pa je moţno kritično ugotavljati, da se v 

principu zaupanje ljudi v kakršnokoli organizacije, pa naj gre za civilnodruţbene, da ne 

govorim sploh za politične organizacije ali inštitucije drţave, zmanjšuje in to je tudi verjetno 

problem, ki ga bomo sindikati imeli v prihodnjih letih, da bomo morali na nek način ustaviti 

ta splošni trend nezaupanja v kakršnokoli organizirano javno delovanje. In če tega sindikati ne 

bodo uspeli preseči, bi lahko imeli v prihodnjih letih resne teţave s svojim delovanjem in z 

ohranjanjem vpliva, ki ga ta trenutek imamo na druţbeno ţivljenje v drţavi. 

 



 

 

11.  Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v slovenski druţbi upada/narašča/ostaja 

stabilno? Prosimo, da odgovor utemeljite. 

No, jaz mislim, da je to upadanje je prisotno, vendar ga ni mogoče enostavno prevesti tudi v 

upadanje vpliva sindikatov. To bi bil napačen sklep, celo nasprotno. Zdi se, da se zadnjih pet 

let potrjuje, da se je vpliv sindikatov v naši drţavi le stabiliziral, da se je tudi sistematiziral, da 

smo na nek način uperili tudi v formalne postopke soodločanja, recimo, če pogledate pač 

postopke, ki tečejo v ekonomsko-socialnem svetu, so te pognali korenine, so 

institucionalizirani in na nek način kaţejo neko stabilno delovanje sindikatov v okviru tega 

pač sistema, ki ga imamo tako, da večjih pretresov v prihodnjih letih po moji presoji ni 

pričakovati. 

 

12.  Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v EU upada/narašča/ostaja stabilno? 

Prosimo, da odgovor utemeljite. 

 

No, to sceno zelo dobro poznam, ker sem pač v nekaj organih teh odločilnih evropskih 

sindikatov. Nedvomno je problem članstva, problem velike večine drţav. Ampak velja pa zelo 

podobno, da v praktično vseh evropskih drţavah sindikati ohranjajo odločilno vlogo partnerja 

vladam. In ključno vprašanje je, kako bomo v prihodnjem desetletju sindikati v Evropi uspeli 

preseči nacionalno organiziranost in se povezati v skupno evropsko delovanje. To se pravi 

akcijsko povezati, to se kaţe ţe zdaj, recimo v Ljubljani, ko so bile velike evropske 

demonstracije v Pragi in tako naprej, vendar je treba preseči to organizacijsko, to navezanost 

nacionalnosti, kajti dejstvo je, da se pomembne odločitve sprejemajo na ravni EU in sindikati, 

ki smo sedaj organizirani v okviru nacionalnih povezav, bi se morali podobno organizirati in 

zgolj skupni nastopi lahko ohranjajo poloţaj zaposlenih v Evropi tak, kot je bil, in prekinejo 

ta trend, da je v bruto produktu zmeraj večji deleţ za dobičke in zmeraj manjši za plače. To je 

osnovna naloga evropskih sindikatov naslednjih deset let, da se te škarje, ki se odpirajo v 

škodo zaposlenih, in se seveda zaprejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervju I4 

1. Kakšen je poloţaj sindikatov kot civilnodruţbenih organizacij v slovenski druţbi? 

Sindikati so, kot rečeno, organizacije civilne druţbe, katerih delo urejajo zakoni in kolektivne 

pogodbe. Vsekakor je eden od najpomembnejših »Zakon o reprezentativnosti sindikatov«, ki 

sindikatom postavlja pogoje, kdaj lahko poleg zastopanja lastnih članov, postanejo partner 

delodajalcem ali drţavi pri urejanju splošnih vprašanj s področja dela in sociale.  

 

2. Kdo so po vašem mnenju najpomembnejši deleţniki sindikatov? Na kakšen način v 

vaši organizaciji vzpostavljate odnose z njimi?  

Osnova sindikatov je članstvo, tako vsak posamezen član kot organizacije v »bazi«, to je v 

podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. Delovanje seveda poteka prek organov na različnih 

ravneh, kontaktiranje in obveščanje članov pa je različno, odvisno od velikosti, razvejanosti in 

organiziranosti posameznega sindikata. 

 

3. Ali je poloţaj slovenskih sindikatov primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih 

drţavah članicah EU? 

Tako kot je EU zbir različnih drţav, ki imajo različne zgodovinske značilnosti, tako smo tudi 

sindikati zrasli na lastnih izkušnjah. Nikakor ne more biti primerljiv sindikat neke stare 

zahodnoevropske drţave, ki ima tradicijo, s sindikati, ki baziramo na druţbah, ki so izšle iz 

drugačnih zgodovinskih druţbeno-ekonomskih ustrojev. Vendar pa nas zdaj, ko vsi 

zastopamo delavce v kapitalističnem trţnem sistemu, druţi ideja po zaščiti priborjenih pravic 

delavcev nasproti velikim pritiskom neoliberalnih teţenj, ki v delavcu vidi le strošek. 

 
4. Kako članstvo v evropskih zdruţenjih vpliva na delovanje vašega sindikata?  

 

Zdruţevanje vedno pomeni akcijsko moč in prelivanje izkušenj ali dobrih praks. Sami sicer z 

nadnacionalnimi zdruţenji nimamo bistvenih izkušenj razen priloţnostnih srečanj. 

 

5. Katere so ključne spremembe v delovanju vašega sindikata, s katerimi ste bili 

soočeni po osamosvojitvi Slovenije? 

Nova drţava je prinesla s seboj spremembo sistema ter urejanje odnosov delo – kapital prek 

pogajanj oziroma kolektivnih dogovarjanj. Iz odnosa, temelječega na druţbeni lastnini, smo 

se znašli v vrtincu privatizacije in brezkompromisnih trţnih zakonitosti.  



 

 

6. Kakšno je gibanje številčnosti članstva v vašem sindikatu v preteklih dvajsetih 

letih? Kakšni so po vašem mnenju razlogi za upadanje/naraščanje/stabilnost 

številčnosti članstva? 

Poloţaj članstva je zelo različen. Sindikat, v katerem delam, ima zelo pisano sestavo ter 

članstvo v najrazličnejših panogah ali poklicih. Pomembna posebnost je, da je razkropljeno v 

nekaj sto druţbah, zavodih in organizacijah, za razliko prejšnjega sistema, ko so prevladovali 

le srednji in veliki podjetniški sistemi. 

 

7. Kakšna je struktura (izobrazbena in starostna) članstva v vašem sindikatu? Ali se je 

ta struktura v zadnjih 20-ih letih spreminjala? 

 

Natančne statistike ne vodimo, imamo pa člane, naj se tako izrazim, v vseh 9 tarifnih razredih 

po izobrazbeni strukturi. Vsekakor pa so v večini člani, ki prejemajo minimalno plačo ali 

malo nad njo. Ţal opaţamo, da je v članstvu v večini starejša generacija, mladi pa so 

večinoma pasivni, saj so bili zadnji 2 desetletji vzgajani v duhu individualizma, ki je zaţelen 

pri kapitalu.  

 

8. Na kakšen način in kako pogosto vodstvo sindikata komunicira s članstvom? 

 

 Načini so različni: preko elektronske pošte, z bilteni, zbori delavcev,… 

 

9. Na kakšen način članstvo sodeluje pri volitvah vodstva sindikata? 

 

Baza evidentira kandidate, nato se v kandidacijskem postopku opredeljuje do njih, na koncu 

pa imamo na najvišjih organih tajne volitve. Kar se pa tiče volitev sindikalnih zaupnikov, so 

postopki pogosto poenostavljeni, a demokratični.  

 

10.  Ali menite, da člani sindikata zaupajo vodstvu? Prosimo, da odgovor podrobneje 

utemeljite. 

 

Osebno sem bil izvoljen na kongresu lani novembra, imel sem protikandidatko ter prejel več 

kot 2/3 podporo na tajnih volitvah na kongresu. Ljudje seveda imajo pravico, da se 

opredeljujejo do kandidatov, vaţno pa je, da smo po izvolitvi vsi poenoteni za skupno 

akcijsko delovanje. V kolikor bi opazil, da moji predlogi ali ideje ne dosegajo zadostne 

podpore, bi se zanesljivo odločil za odstop.  

 

 
 
 



 

 

11.  Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v slovenski druţbi upada/narašča/ostaja 

stabilno? Prosimo, da odgovor utemeljite. 

 

Menim, da se s podporo ali z nepodporo sindikatov v javnosti preveč manipulira. Sindikat 

prav gotovo ostaja edina opora delavcu, ki se znajde v mlinih interesov kapitala. Ta naša 

funkcija je za lastnike centrov moči moteča, zato so poskusi diskreditacije na dnevnem redu. 

Seveda pa tudi sindikati nismo enaki, zato je posploševanje nesmiselno in vodi v zgrešene 

stereotipe. 

 

12.  Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v EU upada/narašča/ostaja stabilno? 

Prosimo, da odgovor utemeljite. 

 

Tudi tu so razlike med drţavami, večinoma pa sindikaliziranost upada, neredko zaradi 

pritiskov na delavce, ki so sicer nezakoniti, da ne smejo biti člani sindikata. Še posebej pa 

članstvo upada, ker se delavci za določen čas, ki dandanes prevladujejo, bojijo včlaniti, saj bi 

jim lahko delodajalci odrekli podaljšanje pogodb o zaposlitvi ali drugih oblik prekernega dela. 



 

 

Intervju I5 

 

1. Kakšen je poloţaj sindikatov kot civilnodruţbenih organizacij v slovenski druţbi? 

 

Sedaj, danes so civilnodruţbene organizacije, tudi nevladne v Sloveniji vsekakor v zanimivem 

poloţaju. Ocenjujem, da so sindikati uspeli ohraniti ali pa ustaliti poloţaj močneje kot ostale 

civilnodruţbene organizacije. Predvsem verjetno zaradi tega, ker gre za interesne 

organizacije, ker članstvo uresničuje svoje interese, se organizira in za kar tudi prostovoljno 

plačuje delovanje organizacije. Gre za organizacije, ki se same vzdrţujejo in so odvisne od 

števila članov, pri čemer je poloţaj relativno stabilen glede na ostale akterje v naši druţbi, pa 

ne samo politične organizacije, naj so to kakršnekoli druge inštitucije. Svoje kritične ocene na 

poglede, usmeritve in način delovanja sindikatov bi označil, da so sindikati relativno togi, kar 

ni nujno, da je slabo, ampak dejansko gre za interesne organizacije, ki zastopajo interese 

tistih, ki zato namenjajo svoj dohodek. 

Jaz ne vem, ali je poloţaj glede na druţbeno dogajanje optimalen, toda obstaja pravni okvir, 

ki regulira delovanje sindikatov, za katerega ne bom rekel, da je nepomemben, ker daje 

sindikatom pomen. Sami sindikati so pomembni toliko, kolikor lahko mobilizirajo članstvo in 

druge ljudi. Ocenjujem, da bojevitost ali pa učinkovitost še ni bistveno upadla, to je tisto 

ključno, kar nas ohranja. Sedaj ne vem, ali druga zdruţenja, kot so študentska organizacija, 

upokojenska organizacija, borčevska, ne vem če katera druga, ali še sploh imajo kakšne 

mobilizacijske sposobnosti kot sindikati. Sindikati so začeli tudi zelo jasno formulirati svoja 

stališča, tako da se ve, kaj hočejo, imajo svojo specifično pozicijo in gre za relativno 

učinkovita civilnodruţbena zdruţenja. 

 

2. Kdo so po vašem mnenju najpomembnejši deleţniki sindikatov? Na kakšen način v 

vaši organizaciji vzpostavljate odnose z njimi?  

 

Mi poleg našega članstva, kjer z njim komuniciramo prek naših struktur, komuniciramo tudi z 

vsemi vodstvi podjetij, kjer imamo članstvo, pa tudi v zadnjem času s poslanskimi skupinami, 

kjer predstavljamo naše poglede na probleme in predlagamo rešitve. Naše vodenje sedaj 

spreminjamo in to počnemo nekoliko bolj proaktivno. Torej v času, ko smo sprejeli odločitev 

za tak način delovanja in ko je bilo imenovano novo vodstvo, smo opravili srečanja z vsemi 

relevantnimi političnimi strankami. Srečali smo se tudi s predstavniki gospodarskih zdruţenj, 

prav na našo pobudo in celo z drugimi večjimi akterji, ki so v drţavi, in imajo neko vidnejšo 

vlogo. Predvsem zato, da vidimo, kaj nas vse skupaj zanima in kje bi se lahko o čem 



 

 

dogovorili, pa tudi, da jih seznanimo z našimi stališči, da kaj sogovorniki vprašajo ali kaj 

komentirajo, zato da ni potem nobenega dvoma o tem, kakšna so naša stališča, ki jih ţelimo 

uresničiti. Zato je potrebno nameniti relativno veliko časa, ampak je to daleč najbolj učinkovit 

način, torej trenutno delujemo proaktivno in iščemo stik z odločevalci, ker jih ţelimo 

seznanjati z dolgoročnimi pogledi ali pa s trenutnimi stališči, pa tudi z našimi zahtevami. 

3. Ali je poloţaj slovenskih sindikatov primerljiv s poloţajem sindikatov v drugih 

drţavah članicah EU? 

 

Ţal še s tem nimam nekih praktičnih izkušenj, predvidevam, da ni primerljiv, ker mi izhajamo 

iz drugačne tradicije ustanavljanja sindikatov. Menim, da so ponekod v tujini stranke priveski 

sindikatov, medtem ko pri nas tega po moje še nimamo. V tujini poznamo tudi nekatere 

sindikate, ki so priveski strank, kar tudi pri nas še nimamo, vsaj ne po mojem vedenju, tako da 

imamo res, kar se tiče same vpetosti ali pa druţbenega poloţaja, in smo po moje bolj 

neodvisni, avtonomni. Tak je vsaj moj občutek. Sedaj teţko kar koli drugega rečem, če 

govorimo o nekih odvisnostih od drugih izven sindikalnih sfer. Kar pa se tiče delovanja 

slovenskih sindikatov na mednarodni ravni, pa mislim, da so enakopravno vključeni, tako kot 

to velja v sindikatih, ki so torej odvisni od moči, ki jo lahko kaţejo v sferah odločanja. 

 

4. Kako članstvo v evropskih zdruţenjih vpliva na delovanje vašega sindikata?  

 

Na naš sindikat kot tak bistvenega vpliva nadnacionalna sindikalna zdruţenja neposredno 

nimajo. Tudi s tem področjem sam v mojem kratkem času vodenja sindikata nimam še 

nobenih izkušenj in bi o tem vprašanju teţko kaj razpravljal. 

 

5.  Katere so ključne spremembe v delovanju vašega sindikata, s katerimi ste bili 

soočeni po osamosvojitvi Slovenije? 

 

Ta sindikat, v taki obliki kot je danes, je nastal po osamosvojitvi. Torej prej ni obstajal, je pa 

tradicija tega sindikata kot takega, katera izvira iz grafične industrije z dolgo      tradicijo, ki jo 

vlečemo skozi čas. Se pa prilagajamo druţbenim razmeram, ki so skozi čas po osamosvojitvi 

do sedaj zahtevale prilagoditve. Predvsem mislim organizacijsko, kjer se včasih tudi teţko 

prilagajamo, saj nismo prisotni samo v papirni in grafični industriji, ampak je tu velik del tudi 

ostale industrije in gradbeništva, kot tudi v cestnih podjetjih. V zadnjem času zavzema 

upravni sektor zelo pomemben del našega članstva. Ta konfederacija je nastala po 

osamosvojitvi, saj je do takrat bila le ena velika sindikalna centrala, vse ostale pa so v 



 

 

glavnem nastale pozneje po osamosvojitvi. Naš sindikat kot tak je bil v preteklosti strogo 

cehovski sindikat. 

 

6. Kakšno je gibanje številčnosti članstva v vašem sindikatu v preteklih dvajsetih 

letih? Kakšni so po vašem mnenju razlogi za upadanje/naraščanje/stabilnost 

številčnosti članstva? 

 

O kakšni analizi članstva bi teţko govoril, saj ne razpolagam s podatki. Tudi tega področja ne 

poznam, včasih pogledam kakšne razpoloţljive podatke pri drugih sindikatih, pri nas si jih 

nisem še pridobil. Nisem še imel časa, da bi se usedel s posameznimi sindikati, ki so pri nas in 

šel v konkretne številke. Ampak glede na podatke o finančnem poslovanju, ki ga imam, 

ocenjujem, da je zadeva stabilna, v zadnjem petletnem obdobju, kolikor sem uspel pogledati, 

ni nekih večjih premikov v tem delu, kar je mogoče tudi posledica tega, da se je nekako 

dejavnost sindikatov širila. Predvidevam, da je neko zmanjšanje števila članstva v papirni 

industriji, ki smo mu bili priča, kot na primer v Palomi, kjer smo nekoč imeli 3000 

zaposlenih, kjer je danes 800 zaposlenih, se je kompenziralo ravno s tem, da se povečuje 

vključenost drugih sindikatov skozi vsa zadnja leta, se pač novi sindikati vključujejo v našo 

centralo in od tod izvira tudi stabilnost članstva v našem sindikatu, lahko bi rekel, da gre celo 

za manjši porast članstva. Še posebej v smislu nabora dejavnosti, ki jih pokrivamo, za samo 

številčnost članstva teţko rečem, jaz osebno nimam podatka, bi se moral pozanimati, ampak 

mislim, da osebna ocena glede na to, da sem ţe prej spremljal te podatke ostalih sindikatov, je 

to bila tema med sindikati, koliko ima kdo članov, zelo različno interpretirana, in bom rekel 

za naš sindikat, da sem seznanjen z oceno, da imamo med 40 in 80 tisoč članov. 

 

7. Kakšna je struktura (izobrazbena in starostna) članstva v vašem sindikatu? Ali se je 

ta struktura v zadnjih 20-ih letih spreminjala? 

 

Tega ţal ne spremljamo. Moja ţelja je sicer, da mogoče sčasoma vzpostavimo ta pregled in 

vsaj z neko anketo to zajamemo, ker nas vedno ti podatki zanimajo, predvsem pa me zanima 

uspešnost delovanja, ki se verjetno odraţa tudi v članstvu. 

Saj če nam bo ostalo članstvo stabilno, drugim pa bi padalo, ali pa če se nam bi povečevalo, 

potem bi bil to signal, da smo verjetno uspešni tudi kot centrala, če pa ne, pa nismo. Danes je 

treba tudi pogledati, kako je kaj s sindikalnim marketingom, kot se temu reče, je pa sigurno, 

da se populacija stara, to pa je povezano s tem, da v bistvu zaposlovanja mladih ni. Ja veste, 

da je fleksibilizacija trga delovne sile nek ključni problem in gre na račun varnosti zaposlitve. 

Ţal danes delodajalci dajejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas kot temelj zaposlovanja, za 



 

 

recimo temu aktivno delovanje. In tako postane danes za mlade način pridobivanja sredstev za 

preţivljanje problem. Mi smo v statutu odprli moţnost, da v bistvu vsak ki dela na kakršni 

koli podlagi, tudi fleksibilni, začasni obliki, se lahko pri nas vključi v sindikat. Poskušamo 

delati tiste stvari, ki jih je moţno delati tudi za navidezno samostojne dejavnosti, torej ko neka 

skupina ljudi dela za enega delodajalca, na podlagi s.p.-ja, saj je za nas v bistvu ţe nek 

sindikalni moment, ko lahko te ljudi poveţemo in oni skupaj nekaj artikulirajo pri delovno 

pravnih vprašanjih proti delodajalcem. Mi pa vemo, kako povezati ljudi in pa izpostaviti 

interesno vprašanje. 

 

8. Na kakšen način in kako pogosto vodstvo sindikata komunicira s članstvom? 

 

To je zdaj odvisno, kako se vzame; s članstvom praktično dnevno, vsaj v zvezi s perečimi 

teţavami se sproti seznanjamo in iščemo rešitve. Pri nas gre mogoče za specifično 

organizacijo sindikalne centrale, ker mi nimamo regijske organiziranosti. Poleg sindikalnih 

zaupnikov pri teţjih vprašanjih vodstvo naše centrale neposredno sodeluje v pogovorih z 

direktorji podjetij, s predstavniki drţavnih organov, deluje tudi v neposrednih pogajanjih s 

temi strukturami. Mi praktično tudi s sindikatom, ki znotraj nas deluje, organiziramo formalna 

srečanja ali pa vodimo pogajanja, saj brez naše strokovne pomoči je teţko. Po naši oceni je to 

bistveno, ker marsikaj se lahko zmeniš, ampak na koncu pa lahko realiziraš dogovor, ki je 

pravno formalno vzdrţen. 

 

9. Na kakšen način članstvo sodeluje pri volitvah vodstva sindikata? 

 

Pri nas je zaradi same organiziranosti nekoliko specifičen postopek. Imamo dolg nominacijski 

postopek, kjer nominirajo lahko vsi člani naše sindikalne centrale. Ne odločajo pa vsi v 

kandidacijskem postopku in je različno po vseh naših okoljih, kjer je odvisno od statuta 

sindikalnih organizacij, ki so zdruţene v naši centrali. Ko se voli predsednika naše 

konfederacije, vsaj ko sem sam pred kratkim kandidiral, sem se vsem predstavil in nekje so 

neposredno na predstavitvah opravili tudi volitve. Mi ne opravljamo volitev na skupščini, mi 

imamo volilna pravila: in sicer najprej volilna komisija ugotovi rezultate volitev ali podporo 

vodstev sindikalnih organizacij, odvisno od rešitev o statutu o načinu izraţanja podpore 

kandidatu za predsednika. Sama razglasitev izida volitev se opravi na skupščini. To je v naši 

sindikalni centrali edina voljena funkcija. Sekretarja potrdi predsedstvo na predlog 

predsednika. Je nekako tudi voljena funkcija, saj je potrjen za dolţino mandata predsednika 

konfederacije. 



 

 

10.  Ali menite, da člani sindikata zaupajo vodstvu? Prosimo, da odgovor podrobneje 

utemeljite. 

 

Zaupajo kakor kdaj. Temelj vsakega zaupanja je zdrav dvom, to je tako, da sigurno se v 

določenih situacijah pojavljajo dvomi. V sindikatu znotraj neke firme je tam ţe tako, da 

zaupajo, tam povečini ni vprašanje zaupanja, ker drugače bi vodstvo zamenjali. Pri 

konfederaciji pa je to povezano o tem, kaj počnemo, če se mi pogovarjamo o zdravstveni 

dejavnosti na nivoju drţave, lahko pride do neke izjave, kjer je lahko razumevanje članov 

drugih dejavnosti nekoliko drugačno od same obravnavane problematike. Če ne bi uţivali 

zaupanja, bi verjetno sproţili postopke zamenjave vodstva ali vsaj take, da se odprta vprašanja 

razčisti. To se nam je recimo pred kratkim, pred samimi volitvami dogajalo. Slučajno je 

zamenjava vodstva sindikata tudi sovpadla z drţavnozborskimi volitvami in mi smo v 

predvolilnem času komunicirali s poslanskimi skupinami. Sam sem aktivno delal kot vodja 

pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja in ker sem si ţelel neposredne komunikacije z 

odločevalci, je bilo to med članstvom različno razumljeno in sprejeto, še posebej zaradi 

nekorektnega medijskega izpostavljanja posameznih srečanj. 

 

11.  Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v slovenski druţbi upada/narašča/ostaja 

stabilno? Prosimo, da odgovor utemeljite. 

 

Moja osebna ocena je, da take ocene ni moţno podati. Sedaj pa vam bom razloţil zakaj. Ko 

nekdo sprašuje na primer za zaupanje v politične stranke, je tako, da vendar volivec svoji 

stranki zaupa, ostalim pa ne. Sedaj se postavlja vprašanje, kako kdo to razume. Sam sem 

prepričan, da naši člani nam zaupajo, ne verjamem pa, da zaupajo ostalim sindikatom. Veste, 

to je teţko stehtati, najbrţ so zato pri nas člani, ker nam zaupajo, saj bi drugače postali 

mogoče člani kakšne druge sindikalne centrale. Sicer pa pokrivamo nekatere dejavnosti, ki so 

specifične in jih drugje ne pokrivajo in bi zato verjetno bili teţko vključeni, ampak vsekakor 

obstaja nek dvom, ne bom rekel nezaupanje, neka rezerviranost do ostalih central, če so pri 

nas, in obratno. Verjetno člani neke druge centrale gledajo na nas zadrţano, kljub temu pa 

menim, da svojim vodstvom zaupajo. Mislim, da je to je tako, kot tudi pripadnik neke verske 

skupnosti svoji veri verjame, je vernik, ampak vprašanje je, ali verjame v ostale verske 

skupnosti. Bi pa mogoče rekel, da so sindikati zaenkrat po moji oceni trenutno edini, ki še 

svojo funkcijo opravljajo predano do svojega članstva. Če se pojavijo pripombe, se pojavljajo 

pripombe pri tistih, ki na drugi strani ne vedo več, kaj bi rekli, ko v podjetju, ko propade, 

seveda zvalijo krivdo na sindikate. Mi naj bi bili krivi za teţave v druţbi, kljub temu da nismo 

sindikati nobenega vzeli v sluţbo ali iz sluţbe metali, smo pa priročni krivci za vse teţave 



 

 

sedanje druţbe. Mislim, jaz ga opaţam, med sindikati se pojavlja vprašanje, kdo je bolj 

reprezentativen v tem smislu, kdo je bolj glavni ali pa kaj takega. Neproduktivno dejavno je ta 

vprašanja te zadeve moţno zaznavat; neki pogledajo nekaj takega, kot se gre politika, kar še 

recimo razumem, ker je odvisna od tega, koliko imaš poslancev, parlamentarna stranka je 

parlamentarna stranka in reprezentativni sindikat je reprezentativni sindikat, najbrţ ţe sama 

ta, to dejstvo, vsaj na nivoju neke ekonomsko-socialnega sveta ali pa na teh platformami 

pomeni. Vprašanje, ki je vezano na samo zaupanje v sindikate, je prisotno tudi med samimi 

sindikalnimi liderji, ki se sprašujejo, ali uţivajo zaupanje med članstvom. Bom rekel, ne 

toliko med samimi liderji zaradi njih samih, bolj je to vprašanje zaupanja prisotno med 

različnimi sindikalnimi organizacijami, saj je vedno bila ta tematika aktualna še posebej pri 

sindikatih javnega sektorja, ko se je iskal nov kvorum za reprezentativnost dejavnosti. Boj je 

potekal med samimi sindikalnimi centralami, in sicer je bilo v ospredju: kdo je ta glavni? Ali 

je pomembno število reprezentativnih sindikatov zdruţenih v sindikalno centralo, ali je 

pomembno število članstva v sindikalni centrali. Dejstvo je, da smo uspeli organizirat stavko 

v kliničnem centru z medicinskimi sestrami, dejstvo je, da smo uspeli zapreti vprašanja 

njihovih plač, še posebej nas navdihuje dejstvo, da smo uspeli to zapreti tako, kot smo ţeleli, 

torej s klasičnim pritiskom na delodajalca. Sedaj se postavlja vprašanje, ali smo zaradi tega 

največji oziroma najpomembnejši, je irelevantno, zato mislim, da se bo v prihodnosti 

postavilo vprašanje, ali se bo mogoče na nivoju dejavnosti organizirati tako formalno zaradi 

učinkovitega doseganja  

 

12.  Ali po vašem mnenju zaupanje v sindikate v EU upada/narašča/ostaja stabilno? 

Prosimo, da odgovor utemeljite. 

 

Kakšnih osebnih izkušenj v tem trenutku še nimam na tem področju. Preden sem se začel 

ukvarjati z vodenjem sindikata, sem pa proučeval širše sindikalno dogajanje tudi po ostalih 

drţavah EU, ker me zanima sindikalna vpetost v druţbeno dogajanje in kaj se dogaja drugod 

in pa pri nas na tem področju. Prav tako je v tem pogledu mogoče projicirati, s čim lahko pri 

nas računamo, če bi lahko danes še boljše, pa ni in tako dalje in bi rekel, da sindikati imajo 

povečini na splošno teţave s številom članstva, ker večinoma tudi po drugih drţavah EU 

nekako pada. Verjetno je to povezano s tem, da ni več klasičnih industrijskih delavcev in da 

imamo povsod opravka s povečanjem začasnih zaposlitev in prekernih zaposlitev. Mlajše 

generacije ne posvečajo takega pomena sindikalnim organizacijam in njihovim doseţkom kot 

starejše generacije. To se dogaja v večini evropskih drţav, tudi v tradicionalno dobro 



 

 

sindikalno organiziranih drţavah, kot so Francija, Nemčija in Italija. S takim stanjem se 

srečujemo tudi pri nas, v Sloveniji. 

  



 

 

Priloga 4:  Tabela: Seznam sindikalnih central in njihova reprezentativnost po 

dejavnostih in poklicih 

1.  

Zveza svobodnih sindikatov 

Slovenije 

Dalmatinova 4, Ljubljana  

telefon: 01 434 12 00 

e-pošta: zsss(at)sindikat-zsss.si 

Reprezentativni:  

 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije  

 Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne 

industrije Slovenije  

 Sindikat delavcev trgovine  

 Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije  

 Sindikat kmetijstva in ţivilske industrije Slovenije  

 Sindikat kemične, nekovinske in gumarske 

industrije Slovenije  

 Sindikat lesarstva Slovenije  

 Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije  

 Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije  

 Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije  

 Sindikat delavcev drţavnih in druţbenih organov 

Slovenije  

 Sindikat obrtnih delavcev Slovenije  

 Sindikat delavcev v vzgojni, izobraţevalni in 

raziskovalni dejavnosti  

 Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z 

nepremičninami Slovenije  

 Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije  

 Sindikat delavcev finančnih organizacij Slovenije  

 Sindikat gozdarstva Slovenije  

 GLOSA - Sindikat kulture Slovenije  

 Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije 

2.  

Konfederacija sindikatov Slovenije 

PERGAM  

Trg OF 14/IV, Ljubljana 

telefon: 01 231 04 76 

e-pošta: pergam(at)siol.net 

Reprezentativna v dejavnostih:  

 proizvodnja in predelava papirja  

 grafična dejavnost  

 časopisno informativna in zaloţniška dejavnost  

 dejavnost kopenskega prometa  

 dejavnost zdravstva  

 dejavnost gradnje cest, ţelezniških prog, letališč in 

športnih objektov  

 dejavnost obveznega socialnega zavarovanja 

 dejavnost centrov za socialno delo. 

Reprezentativna v poklicih:  

 pilot 

 farmacevt/farmacevtka 

 radiološki inţenir/radiološka inţenirka 

 medicinski biokemik 

 sprevodnik/sprevodnica 
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 veterinar/veterinarka. 

3.  

Konfederacija sindikatov 90 

Slovenije 

Gregorčičeva ulica 7, Ljubljana 

telefon: 01 426 30 23, 426 30 24 

faks: 059 92 08 27 

e-pošta: ks90(at)sindikat-ks90.si 

Reprezentativna v dejavnostih:  

 zračni promet  

 pristaniški delavci Slovenije  

 gostinstvo in turizem Slovenije  

 ladjedelništvo Slovenije  

 špedicija, pomorsko-agencijske in kontrolne 

dejavnosti Slovenije  

 delavcev kontrole letenja Slovenije  

 delavcev v pomorstvu - kopno Slovenije  

 delavcev v ribištvu Slovenije  

 pomorščakov Slovenije 

 solinarjev Slovenije  

 obrambe 

 pomorski tovorni promet. 

Reprezentativna v poklicih:  

 veterinarski higienik  

 meteorolog  

 pilot. 

4. 

Neodvisnost, Konfederacija novih 

sindikatov Slovenije  

Linhartova 13, Ljubljana 

telefon: 01 306 39 88 

e-pošta: neodvisnost.knss(at)siol.net 

Reprezentativna v dejavnostih:  

 kovinske in elektroindustrije Slovenije  

 proizvodnje in predelave kemičnih izdelkov  

 proizvodnje lesa in lesnih izdelkov  

 PTT storite  

 zračnega prometa  

 mestnega prometa  

 komunalne dejavnosti  

 proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov.  

Reprezentativna v poklicih:  

 blagajnik/blagajničarka v igralnicah 

 stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke. 

 

5. 

 

Slovenska zveza sindikatov 

ALTERNATIVA  

Trg OF 7, Ljubljana 

telefon: 01 231 34 24 

e-pošta: szs-alternativa(at)siol.net 

Reprezentativna v dejavnostih:  

 kopenskega prometa, 

 vodnega prometa.  

Reprezentativna v poklicu: 

 cestninar/cestninarka. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9jr8/Zrhmchjzs,jr8/-rh');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9mdncuhrmnrs-jmrrZrhnk-mds');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9ryr,zksdqmzshuzZrhnk-mds');


 

 

6.  

Zveza delavskih sindikatov 

Slovenije - SOLIDARNOST  

Trg OF 7, Ljubljana 

telefon: 01 291 22 57 

e-pošta: zd.solidarnost(at)siol.net 

Reprezentativna v dejavnosti: 

 proizvodnje motornih vozil, prikolic, polprikolic in  

 dejavnosti ţelezniškega prometa.  

Reprezentativna v poklicu: 

 občinski redar. 

7. 

Konfederacija sindikatov javnega 

sektorja Slovenije 

Dalmatinova 4, Ljubljana 

telefon / faks: 01 434 12 11 

e-pošta: info(at)konfederacija-sjs.si 

Reprezentativna za območje drţave v naslednjih 

dejavnostih: 

 raziskovanje in razvoj 

 javna uprava in obramba, obvezno socialno 

zavarovanje 

 izobraţevanje 

 zdravstvo in socialno varstvo 

 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje  

 dejavnost knjiţnic, arhivov, muzejev in druge 

kulturne dejavnosti. 

 

Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
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Priloga 5: Paradigmatski model 

 
Upadanje 

sindikalnega članstva  

v Sloveniji 

Neoliberalna ekonomska politika 

Soočanje z upadanjem 

zaupanja in članstva v 

slovenskih sindikatih 

Vključevanje v nadnacionalna 

sindikalna zdruţenja 

Proaktivna komunikacija s 

političnimi akterji 

Zaposlovanje mladih za določen čas 

Ločitev zaupanja sindikatom v 

javnosti in zaupanja članstva 

Raznovrstna komunikacija s 

članstvom 

Razlogi 

Fleksibilne oblike zaposlovanja 

Upadanje zaupanja 

v sindikate po 

drţavah EU 

Upadanje zaupanja 

v sindikate v 

Sloveniji 

 

Upadanje 

sindikalnega članstva  

po drţavah EU 

Propad velikih industrijskih obratov 

in delovno intenzivnih panog 

Zavedanje o 

vlogi sindikata 

Mobilizacijske 

sposobnosti 

sindikata Predlog rešitev 

Izboljšati in okrepiti 

komunikacijo in prisotnost 

po delovnih sredinah 

Ponotranjiti probleme 

delavstva in 

zdruţevanje sindikatov 

Okrepiti transparentnost volitev vodstev in 

spremeniti miselne vzorce vodstev sindikata 

Raznovrstna komunikacija s 

članstvom 


