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Uvod

Končno poročilo je rezultat raziskovalne naloge z naslovom »Vloga sindikata in sindikalnih zaup-
nikov pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih«, ki jo je Inštitut za delo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani izvedel na podlagi naročila Konfederacije sindikatov javnega sektorja v 
okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014. Projekt 
delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru 1. razvojne 
prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne 
usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013. Raziskovalna naloga je bila zaključena junija 2014.

Temeljna vprašanja iz raziskave so:
1. kakšne ukrepe za ohranitev zaposlitve oz. zaposljivosti lahko izvajajo sindikati in sindikalni 
 zaupniki po veljavni delovni in uslužbenski zakonodaji ter zakonodaji urejanja trga dela 
 (ZDR-1, ZJU, ZUTD)
2. kakšna sta položaj in funkcija sindikalnih zaupnikov pri ohranjanju in razvijanju zaposljivosti 
 zaposlenih
3. kako vidijo svojo vlogo in možnosti na področju ohranjanja zaposljivosti zaposlenih sindikati
 sami oz. kako se umešča ta funkcija v okvir delovanja sindikatov v pogojih fleksibilnejšega 
 trga dela in prenove javnega sektorja.

Raziskava je bila usmerjena na vprašanje, kakšne institucionalne podlage omogoča Zakon o ure-
janju trga dela (ZUTD) sindikatu za izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije, aktivne 
politike zaposlovanja in drugih ukrepov za izboljšanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih ter 
kakšna so glede tega pričakovanja samega sindikata. Te aktivnosti so v tesni zvezi in lahko pomeni-
jo nadgradnjo pristojnosti, ki jih ima sindikat po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakonu o 
javnih uslužbencih (ZJU) glede ohranjanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih.

Namen raziskave je bil tudi pridobiti stališča KSJS in sindikatov, ki so člani KSJS, o tem kakšna so 
njihova pričakovanja, potrebe, dejanski vpliv in ovire na tem področju. Prav tako pa tudi spodbu-
diti razpravo o teh vprašanjih med sindikati KSJS, dvigniti ozaveščenost o pomenu izvajanja teh 
ukrepov v praksi ter možnosti vključevanja teh vsebin na agendo socialnega dialoga.

Vsebina je razdeljena na štiri poglavja, ki obsegajo pregled aktivnosti sindikatov in sindikalnih 
zaupnikov po ZDR-1, ZJU in ZUTD na področju ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti za-
poslenih, analizo stališč sindikatov KSJS o njihovi vlogi na tem področju ter zaključne ugotovitve 
in stališča. Priloga vsebuje vprašalnik, ki je bil uporabljen za namene te raziskave.
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Prvo poglavje vsebuje pregled veljavnih pravnih podlag po delovni in uslužbenski zakonodaji, ki 
omogočajo sindikatom in sindikalnim zaupnikom, da izvajajo različne aktivnosti, s katerimi ohran-
jajo in razvijajo zaposlitvene možnosti zaposlenih. In katere so te aktivnosti?

Zaposlitvene možnosti bi lahko opredelili kot možnosti, da oseba pridobi zaposlitev, jo ohra-
ni, v njej napreduje ter ohranja in razvija svoje sposobnosti/kompetence, da lahko ustrezno 
opravlja svoje delo ali zamenja zaposlitev in začne opravljati drugo delo.

Če se usmerimo le na že zaposlene, potem ohranjanje in razvijanje zaposlitvenih možnosti 
zaposlenih pomeni aktivnosti, ki so usmerjene v to, da se zaposlenim zagotavlja kontinuiteta 
zaposlitve, tako v smislu ohranitve zaposlitve, napredovanja in tudi možnosti spremembe 
dosedanje z novo zaposlitvijo.

1.1 Pregled možnih aktivnosti sindikata
  po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)

ZDR-1 določa pristojnosti sindikata v postopkih pri delodajalcu v naslednjih zadevah:

a) Mnenje o splošnih aktih delodajalca (prvi odstavek 10. člena ZDR-1)

Enako kot doslej sindikat pri delodajalcu lahko poda mnenje glede splošnih aktov delodajalca, 
s katerimi ta določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo poznati delavci zaradi 
izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti.

Splošni akti se pošljejo v mnenje pred sprejemom, sindikat pa lahko poda mnenje v roku 8 dni, 
delodajalec pa mora pred sprejemom obravnavati podano mnenje in se do njega opredeliti.

b) Obveščanje o agencijskem delu (peti odstavek 59. člena ZDR-1)

Če sindikat pri uporabniku zahteva, ga mora uporabnik enkrat letno obveščati o razlogih za upo-
rabo dela napotenih agencijskih delavcev in njihovem številu.

c) Obveščanje in posvetovanje v primeru spremembe delodajalca (76. člen ZDR-1)

Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik morata najmanj 30 dni pred prenosom obves-
titi sindikate pri delodajalcu o prenosu (datum, razlogi, posledice prenosa za delavce, predvideni 
ukrepi), najmanj 15 dni pred prenosom pa se morata z namenom, da se doseže sporazum, posve-
tovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce.

1. Pregled vsebine in ureditve vloge  sindikatov
     in sindikalnih zaupnikov po ZDR-1 in ZJU
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d) Sodelovanje pri zagovoru (tretji odstavek 85. člena ZDR-1)

Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga s strani delavca 
pooblaščena oseba. 

e) Postopek individualne odpovedi (86. člen ZDR-1)

Če delavec tako zahteva, je treba o redni ali izredni odpovedi obvestiti sindikat, katerega član je 
delavec. Sindikat lahko poda svoje mnenje v 6 dneh, sicer se šteje, da odpovedi ne nasprotuje.

Negativno mnenje je treba pisno obrazložiti, a ni ovira za odpoved (ni možnosti zadržanja, razen 
kadar gre za delavske predstavnike ali kadar inšpektor za delo zadrži učinkovanje odpovedi).

f) Postopek kolektivnih odpustov in v primeru stečaja, prisilne likvidacije in prisilne 
 poravnave (99. – 100., 104. – 105. člen ZDR-1)

Sindikat pri delodajalcu mora biti predhodno pisno obveščen (o razlogih, predvidenem številu in 
kategorijah presežnih delavcev, predvidenem roku, predlaganih kriterijih), delodajalec se mora 
z njim z namenom, da doseže sporazum posvetovati (o predlaganih kriterijih za presežke ter pri 
programu presežkov o ukrepih za omilitev posledic), prav tako pa mu mora poslati kopijo pisnega 
obvestila, ki ga je poslal zavodu za zaposlovanje.

g) Obveščanje o izrabi delovnega časa (148. člen ZDR-1)

Če sindikat pri delodajalcu tako zahteva, ga mora delodajalec enkrat letno obvestiti o izrabi 
delovnega časa, o opravljanju nadurnega dela oz. o začasni prerazporeditvi delovnega časa.

h) Posvetovanje v primeru nočnega dela (153. člen ZDR-1)

Delodajalec se mora posvetovati s sindikati pri delodajalcu pred uvedbo nočnega dela, če se 
nočno delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno.

i) Disciplinski postopek (174. člen ZDR-1)

V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če delavec ni član 
sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.

j) Posebno pravno varstvo za sindikalne zaupnike pred odpovedjo (112. člen ZDR-1)

Posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavskim zaupnikom je medna-
rodni standard, ki izhaja iz za Slovenijo zavezujočih Konvencij MOD, Evropske socialne listi-
ne, spremenjene in prava EU.

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu zaup-
niku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter 
sindikalnemu zaupniku brez soglasja organa ali delavcev, ki so ga izvolili ali sindikata, če ravna v 
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skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru poslovnega 
razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali če gre za odpoved v postopku 
prenehanja delodajalca (112. člen).

Varstvo velja ves čas trajanja funkcije in še eno leto po njenem prenehanju. Število sindikalnih 
zaupnikov, ki uživajo to varstvo se določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi s kolektivno pogodbo 
oz. z dogovorom med delodajalcem in sindikatom (207/1 člen).

V primeru podanega negativnega mnenja (v postopku odpovedi zaradi nesposobnosti, 
krivdne ali izredne odpovedi) in če predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje 
učinkovanja odpovedi, odpoved ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oz. od poteka 
roka za mediacijo, arbitražo oz. sodno varstvo (113. člen). Ker je bilo zadržanje učinkovanja 
odpovedi v primeru podanega negativnega mnenja z novim zakonom za vse ostale delavce 
odpravljeno, so v primerjavi z njimi predstavniki delavcev, za katere se je ta pravica ohranila 
še naprej, okrepili svoje posebno varstvo.

ZDR-1 določa posebno varstvo sindikalnega zaupnika pred manj ugodno obravnavo. Sindi-
kalnemu zaupniku, ki uživa varstvo po 112. členu zakona (posebno varstvo pred odpovedjo) 
zaradi sindikalne dejavnosti tudi ni mogoče znižati plače ali proti njemu začeti disciplinskega ali 
odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj.

k) Možnost urejanja pravic samo za člane sindikata s kolektivno pogodbo dejavnosti 
 (224. člen)

Do ureditve v ZKolP se lahko v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti dogovorijo pravice in ob-
veznosti, ki niso že urejene v zakonu, le za člane pogodbenih strank. Ta določba posega v ureditev 
veljavnega ZKolP, ki v 1. odstavku 11. člena določa, da kolektivna pogodba velja za vse delavce 
pri delodajalcu, za katerega kolektivna pogodba velja, če kolektivno pogodbo sklene en ali več 
reprezentativnih sindikatov.

1. 2 Pregled možnih aktivnosti sindikata 
  po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)

Za opredelitev vloge sindikata v javnem sektorju je treba upoštevati, da v skladu s 5. členom ZJU 
»za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo 
predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne 
določa drugače«.

To pomeni, da tudi za opredelitev vloge sindikata v postopkih pri delodajalcu v javnem 
sektorju pride v poštev splošna delovna zakonodaja (ZDR-1), ob njej pa je treba upoštevati 
morebitno drugačno ureditev za javne uslužbence po ZJU. Za posamezno dejavnost, poklic 
ipd. pa so lahko predvidene še dodatne posebnosti s posebnimi zakoni.
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Namen te raziskave je predstaviti splošno ureditev, ki velja splošno za javni sektor, zato se omejuje 
na predstavitev relevantnih določb po ZDR-1 in ZJU, ki predvidevajo vlogo sindikata, pri čemer 
je treba izpostaviti opozorilo, da je seveda v konkretnem primeru, v praksi treba upoštevati tudi 
morebitno dodatno posebno ureditev za določeno dejavnost, poklic ipd., ki v pričujoči analizi ni 
zajeta.

V nadaljevanju sledi pregled določb ZJU, ki predvidevajo vlogo sindikata. Najprej so predstavljene 
relevantne določbe iz I. dela zakona, ki velja za celotni javni sektor, kot je opredeljen v 1. členu 
ZJU, in ki ureja skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev (točki a) in 
b)), nato pa sledijo relevantne določbe iz II. dela zakona, ki velja za javne uslužbence v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti (točke od c) dalje):

a) Enotna pravila oz. merila za odločanje o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev 
 (četrti odstavek 16. člena ZJU)

Za organe državne uprave, pravosodne organe, osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država 
oz. kjer država zagotavlja sredstva za plače, lahko vlada z uredbo (ki ne velja za javni zavod RTV Slo-
venija) določi enotna pravila oz. merila za odločanje o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev 
v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada. Pred izdajo takšne uredbe 
mora vlada omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev v javnem sektorju, da 
podajo svoje mnenje; v primeru negativnega mnenja mora vlada izvesti usklajevanje in more-
bitne neusklajene rešitve posebej obrazložiti in z obrazložitvijo seznaniti sindikate.

b) Delovanje sindikata, kolektivna dogovarjanja, stavka (18. in 19. člen ZJU)

ZJU izrecno določa (kar sicer izhaja tudi že iz ustave), da imajo javni uslužbenci pravico do 
sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja, da imajo pravico do kolektivnih dogovarjanj 
in da imajo pravico do stavke, pri čemer način uresničevanja pravice do stavke in omejitve stavke 
zaradi varstva javnih koristi določa zakon.

c) Urejanje s kolektivno pogodbo (osmi odstavek 22. člena ZJU)

ZJU predvideva, da se lahko vprašanja, ki jih ureja, podrobneje uredijo z uredbo vlade oz. s splošnim 
aktom organa (odvisno za kateri del javnega sektorja oz. za katere organe gre). Poleg tega določa, 
da se ta vprašanja lahko uredijo s kolektivno pogodbo in da jih v tem primeru z uredbo vlade oz. 
splošnimi akti organov ni dopustno urejati drugače, kot so urejena s kolektivno pogodbo.

d) Socialno partnerstvo (26. člen ZJU)

Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih organih in or-
ganih lokalnih skupnosti se ustanovi stalno telo. Njegovo sestavo in način delovanja uredi kole-
ktivna pogodba. V njem sodelujejo:
 • predstavniki delodajalca (predstavniki organov državne uprave, drugih državnih organov 
  in lokalnih skupnosti) in
 • predstavniki javnih uslužbencev (predstavniki reprezentativnih sindikatov dejavnosti oz. 
  poklica).
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Pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oz. položaj javnih uslužbencev mora 
vlada oz. pristojni minister omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oz. poklicev v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, da podajo svoje mnenje. (26/3)

Pred sprejetjem splošnega akta v posameznem organu, ki vpliva na pravice oz. obveznosti 
javnih uslužbencev, omogočiti reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v organu, da poda 
mnenje. (26/4)

ZJU definira, da se za reprezentativni sindikat, ki deluje v organu, šteje: reprezentativni sindikat v 
organu oz. reprezentativni sindikat dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, če ima imenovanega zaupnika v organu (reprezentativni sindikat v organu). (26/4)

ZJU natančneje ureja celoten postopek »socialnega partnerstva« v zgornjih primerih (26/5):
• reprezentativnemu sindikatu je treba poslati predlog akta oz. odločitve;
• predvideti (določiti) je treba razumen rok za oblikovanje mnenja;
• če sindikat v tem roku poda mnenje, mora predlagatelj akta upoštevati to mnenje ali 
 pa povabiti sindikat k usklajevanju;
• če ni mogoče doseči uskladitve, lahko predlagatelj sprejme neusklajen akt oz. odloči-
 tev, vendar je treba razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje sindikata, pisno 
 obrazložiti in poslati sindikatom, katerih mnenje ni bilo upoštevano.

e) Vodja kadrovskega poslovanja (34. člen ZJU)

Za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca lahko predstojnik pooblasti določeno osebo, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje (vodja kadrovskega poslovanja). O tem, kdo je vodja kadrovskega 
poslovanja, mora biti posebej obveščen reprezentativni sindikat v organu.

f) Komisija za pritožbe (38. in 39. člen ZJU)

Komisija za pritožbe ima različne pristojnosti in odloča v različni sestavi. Na njene občne seje se 
vabi reprezentativne sindikate iz 26/3 čl. ZJU, tj. reprezentativne sindikate dejavnosti oz. poklicev 
v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Prav tako se sindikate vabi, kadar se komisija 
za pritožbe izreka o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o pravicah oz. dolžnostih 
večjega števila javnih uslužbencev – o takšnem pravnem vprašanju komisija mora odločati na 
zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti oz. poklica.

g) Predlog kadrovskega načrta (43. člen ZJU)

Kadrovski načrt in skupni kadrovski načrt (ki se pripravi na podlagi kadrovskih načrtov posameznih 
organov) je zelo pomemben dokument, saj se na njegovi podlagi odloča o sklepanju delovnih raz-
merij in drugih vprašanjih zaposlenih. Predlog kadrovskega načrta pripravi predstojnik organa oz. 
minister (glede na to, za kateri organ gre) ob pripravi proračuna in mora biti z njim usklajen. Pred-
lagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k predlogu kadrovskega 
načrta oz. k predlogu skupnega kadrovskega načrta.
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Določbe o kadrovskem načrtu ne veljajo le za državne organe in uprave lokalnih skupnosti, temveč 
po izrecni določbi (22/2 čl. ZJU) tudi za javne agencije, javne sklade, ZZZS (Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije), ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ZRSZ (Zavod RS za 
zaposlovanje) in ZRSŠ (Zavod RS za šolstvo).

h) Razveljavitev pogodbe o zaposlitvi z javnim uslužbencem, odločbe o imenovanju v
 naziv, aneksa k pogodbi o zaposlitvi ali sklepa o premestitvi (76. člen ZJU)

ZJU določa, da se pogodba o zaposlitvi razveljavi, če javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za 
delovno mesto ali če pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden predpisan postopek javnega natečaja 
(razen v primeru manjših kršitev postopka, poteka časa ali drugih pomembnejših okoliščin); pod 
enakimi pogoji se razveljavi tudi odločba o imenovanju v naziv, aneks k pogodbi o zaposlitvi oz. 
sklep o premestitvi, možna pa je tudi le delna razveljavitev (74. in 75. člen ZJU). V tej zvezi ZJU 
predvideva tudi možnost, da lahko pobudo za razveljavitev dá tudi reprezentativni sindikat v or-
ganu.

i) Redna odpoved iz poslovnih razlogov – reorganizacija (156. člen ZJU)

ZJU v okviru ureditve redne odpovedi iz poslovnih razlogov opredeljuje tudi reorganizacijo (spre-
memba akta oz. aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest). Reorganizacija je pod-
laga za ugotovitev razloga za prenehanje delovnega razmerja oz. za premestitev iz poslovnega 
razloga.

Reorganizaciji mora biti priložena obrazložitev, ki vsebuje cilje reorganizacije, razloge za njeno 
izvedbo, analizo delovnih opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo delovnih mest in 
število javnih uslužbencev.

Predstojnik mora z obrazloženo reorganizacijo seznaniti reprezentativne sindikate v organu, 
ki lahko dajo k analizi delovnih opravil in delovnih postopkov mnenje. Predviden je posto-
pek usklajevanja s sindikati v skladu s 26. členom ZJU.

To pomeni, da je treba v primeru reorganizacije upoštevati postopek usklajevanja v skladu z načeli 
in pravili socialnega partnerstva: predlog poslati sindikatom in določiti razumen rok za obliko-
vanje mnenja; mnenje je treba upoštevati ali pa povabiti sindikat k usklajevanju; če ni mogoča 
uskladitev stališč, se lahko sprejme tudi neusklajen akt, vendar je potrebna pisna obrazložitev 
razlogov, zakaj ni bilo mogoče upoštevati mnenja sindikata, ki se jo pošlje sindikatom, katerih 
mnenje ni bilo upoštevano.

j) Redna odpoved iz razloga nesposobnosti (161. člen ZJU)

V okviru ureditve redne odpovedi iz razloga nesposobnosti je predvideno, da je predstojnik dolžan 
o nezmožnosti premestitve javnega uslužbenca obvestiti reprezentativni sindikat v organu.
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k) Uradniški svet (174., 175. in 176. člen ZJU)

V okviru 12-ih članov uradniškega sveta zakon predvideva tudi dva člana, ki ju imenujejo reprezen-
tativni sindikati dejavnosti oz. poklicev v organih. Zakon ima tudi posebno pravilo glede razrešitve 
člana uradniškega sveta, ki je predstavnik sindikatov, saj ga lahko sindikati razrešijo samostojno, 
ne glede na siceršnja pravila razrešitve po ZJU.

Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih iz 60/4 člena ZJU (generalni dire-
ktorji, generalni sekretarji, predstojniki organov v sestavi ministrstev, predstojniki vladnih služb, 
načelniki upravnih enot) in daje vladi in državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški 
sistem in položaj uradnikov.

Poleg tega uradniški svet v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi 
združenji javnih uslužbencev v organih sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih or-
ganih in upravah lokalnih skupnosti. 
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Drugo poglavje obsega pregled veljavnih pravnih podlag po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD), 
ki omogočajo sindikatu izvajanje določenih aktivnosti z namenom ohranjanja in razvijanja zapo-
slitvenih možnosti. Aktivnosti sindikata na splošno lahko razdelimo v dva sklopa.

V prvi sklop sodijo aktivnosti, ki jih sindikat izvaja v okviru svoje pristojnosti, da sode-
luje z vlado in resornim ministrstvom pri načrtovanju, spremljanju izvajanja in evalvaciji 
učinkov ukrepov APZ in drugih ukrepov države na trgu dela. V ta sklop lahko umestimo tudi 
sodelovanje sindikatov v organu upravljanja Zavoda RS za zaposlovanje, ki je glavni nosilec 
in izvajalec ukrepov države na trgu dela.

V drugi sklop sodijo aktivnosti, ki se nanašajo na možnost, da je sindikat sam izvajalec ukre-
pov APZ, vseživljenjske karierne orientacije in/ali posredovanja zaposlitev, bodisi na podlagi 
pridobitve koncesije bodisi na podlagi vpisa v register zunanjih izvajalcev APZ. V ta sklop 
lahko umestimo tudi možnost, da sindikat ustanovi fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti.

V prvem primeru se vloga sindikata osredotoča na načrtovanje in sprejemanje potrebnih ukrepov 
ter nadzor in evalvacijo učinkov, v drugem primeru pa sindikat sam nastopa kot izvajalec teh ukre-
pov v praksi. Pri slednjem gre za novost ZUTD, saj teh aktivnosti sindikati doslej niso izvajali. V tem 
poglavju je podan kratek pregled vseh možnih aktivnosti sindikata po ZUTD, v tretjem in četrtem 
poglavju pa analiza stališč sindikatov KSJS o tem, kako vidijo to svojo vlogo v prihodnje.

2.1 Sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju izvajanja
  in evalvaciji učinkov ukrepov države na trgu dela

a) posvetovanje s socialnimi partnerji glede povečanja urnih omejitev za delodajalce pri 
 začasnem in občasnem delu upokojencev (27.c člen ZUTD)

Na podlagi šestega odstavka 27.c člena lahko ministrstvo, pristojno za delo, na podlagi vloge delo-
dajalca, ki zaposluje več kot 1.250 delavcev, po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi 
partnerji za največ tri mesece v koledarskem letu določi večje število ur začasnega ali občasnega 
dela, kot je določeno v četrtem odstavku tega člena, vendar ne več kot 1.500 ur v koledarskem 
mesecu.

b) sodelovanje socialnih partnerjev pri pripravi podlag kot so smernice in načrt za izvajanje 
 ukrepov APZ (predhodno posvetovanje, obveščanje in podajanje mnenj; 36. člen ZUTD)

ZUTD določa, da sprejme Vlada RS smernice za izvajanje ukrepov APZ po predhodnem posve-
tovanju z ostalimi socialnimi partnerji za posamezno plansko obdobje na podlagi programa 

2. Pregled glavnih ukrepov in institucionalnih
     podlag za aktivnosti sindikatov po ZUDT
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državnih razvojnih prioritet in investicij ter drugih strateških dokumentov. V smernicah se opre-
delijo zlasti: obdobje veljavnosti, namen in cilji izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in viri sred-
stev po posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ, 
cilji strateških dokumentov RS in EU, ki jih je treba doseči z izvajanjem ukrepov APZ, zajetih v 
smernicah, in njihov prispevek k doseganju teh ciljev (drugi odstavek 36. člena).

Prav tako mora ministrstvo, pristojno za delo seznaniti socialne partnerje z načrtom v medre-
sorskem usklajevanju, socialni partnerji pa o načrtu lahko podajo svoje mnenje. V načrtu APZ 
se podrobneje kot v smernicah APZ opredelijo zlasti: namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v 
proračunskem obdobju, obseg in viri sredstev v skladu s proračunom RS, prednostne ciljne sku-
pine za vključevanje v ukrepe APZ, izvajalci ukrepov APZ, način spremljanja in vrednotenja ukre-
pov APZ (tretji odstavek 36. člena).

c) poročanje socialnim partnerjem o izvajanju ukrepov (145. člen ZUTD)

O izvajanju vseh ukrepov države na trgu dela mora ministrstvo, pristojno za delo, s posebnim 
poročilom o izvajanju ukrepov enkrat letno seznaniti Vlado RS in ostale socialne partnerje (prvi 
odstavek 145. člena).

Socialni partnerji o tem poročilu v okviru Ekonomsko socialnega sveta opravijo razpravo in podajo 
svoje mnenje (drugi odstavek 145. člena).

d) sodelovanje predstavnikov sindikatov v svetu zavoda (76. člen ZUTD)

Predstavniki sindikatov sodelujejo tudi v svetu Zavoda RS za zaposlovanje. Prvi odstavek 76. člena 
določa, da zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja 13 članov, od katerih tri člane imenujejo 
sindikati, reprezentativni za območje države.

Mandat traja štiri leta, predsednik in podpredsednik sveta pa se za dve leti izvoli tako, da se pri tem 
izmenjavajo predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov. Član sveta, ki je predstavnik ustano-
vitelja iz ministrstva, pristojnega za delo, ima pravico veta na odločitev sveta zavoda, za katero 
oceni, da ni zakonita ali ni skladna s sprejeto politiko trga dela, in o tem pisno obvesti ministra, 
pristojnega za delo, ki odloči o izvršitvi odločitve.

Pristojnosti sveta zavoda so (77. člen):
• predlaga elemente za sprejem razvojne politike trga dela
• predlaga obseg in način izvajanja ukrepov na trgu dela, zlasti tistih, ki so namenjeni brez-
 poselnim osebam
• spremlja delo zavoda in sprejema odločitve v zvezi s tem
• sprejema statut zavoda po predhodnem soglasju vlade
• na predlog direktorja zavoda in po poprejšnjem soglasju ministra, pristojnega za delo, spre-
 jema akt o sistemizaciji delovnih mest
• sprejema poslovni načrt in poslovno poročilo ter zaključni račun zavoda
• ima druge pristojnosti, določene v statutu.
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2.2 Sindikat kot izvajalec ukrepov države na trgu dela

Noveli ZUTD iz leta 2013 sta posebej okrepili vlogo socialnih partnerjev kot možnih izvajalcev 
ukrepov na trgu dela. Na podlagi noveliranega 72. člena lahko izvajajo ukrepe na trgu dela nasled-
nji izvajalci:
 • ministrstvo, pristojno za delo
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 • domači in tuji pravni subjekti s sedežem v RS, konfederacije ali zveze sindikatov, reprezenta-
  tivnih na območju države in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki 
  pridobijo koncesijo po določbah tega zakona.

Vrste ukrepov na trgu dela so (15. člen):
• storitvi za trg dela (16. člen) sta vseživljenjska karierna orientacija (18. – 24. člen) in 
 posredovanje zaposlitve (25. – 27. člen); te storitve lahko izvajajo ZRSZ, koncesionarji, 
 Javni sklad RS
• ukrepi APZ; izvajajo jih ZRSZ in registrirani zunanji izvajalci ter Javni sklad RS
• zavarovanje za primer brezposelnosti; izvajalec je samo ZRSZ
• zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti; izvajalec je samo ZRSZ.

Zavod RS za zaposlovanje izvaja vse ukrepe in sicer izvaja prvi in drugi ukrep kot javno službo, 
tretji in četrti ukrep pa kot javno pooblastilo (74. člen).

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvaja storitve vseživljenjske karierne orientacije, v 
okviru ukrepov APZ pa nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta ter usposa-
bljanje in izobraževanje (102. člen).

APZ lahko poleg ZRSZ izvajajo tudi registrirani zunanji izvajalci.

Storitvi za trg dela kot sta vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitev lahko izva-
jajo izvajalci, ki so pridobili koncesijo.

e) vpis v register zunanjih izvajalcev, ki izvajajo aktivnosti programov APZ (40. člen ZUTD)

Registrirani zunanji izvajalci lahko na podlagi 38. člena izvajajo aktivnosti programov APZ h ka-
terim izvajalec ukrepov APZ napoti osebo iz ciljne skupine programa APZ. Na podlagi drugega 
odstavka 40. člena ZUTD se lahko v register zunanjih izvajalcev vpišejo tudi konfederacije ali zveze 
sindikatov, reprezentativnih na območju države in združenja delodajalcev, reprezentativna na 
območju države, če izpolnjujejo pogoje iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.

Konfederacije in zveze sindikatov morajo izpolnjevati kadrovske, organizacijske, prostorske in druge 
pogoje določene v javnem pozivu (tretja alineja), ne smejo biti v stečajnem postopku (četrta alineja) 
in imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo (peta 
alineja). Postopek vpisa in izbrisa iz registra ter sklenitev pogodbe določajo členi od 41 – 45. Predlog 
za vpis se predloži na predpisanem obrazcu, o predlogu se odloči z upravno odločbo, z vpisom pa se 
zunanjemu izvajalcu prizna sposobnost za izvajanje aktivnosti programov APZ na ozemlju RS.
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Ukrepi APZ so (29. člen):
• usposabljanje in izobraževanje (30. člen)
• nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta (31. člen)
• spodbude za zaposlovanje (32. člen)
• kreiranje delovnih mest (33. člen), vključno javna dela (49. – 53. člen)
• spodbujanje samozaposlovanja (34. člen)
• dodatni ukrepi APZ, ki jih lahko pripravi ministrstvo, pristojno za delo (29/2 člen).

Pri ukrepu kreiranje delovnih mest zakon izrecno napotuje, da se ukrep izvaja zlasti pri neprofi-
tnih delodajalcih ali v javnem sektorju, v ta ukrep pa se vključujejo ranljive skupine brezposelnih 
oseb. Ta ukrep se izvaja kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezan z usposa-
bljanjem. Javna dela so poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest.

f) izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve na podlagi 
 koncesije (85. člen ZUTD)

Na podlagi noveliranega 85. člena lahko tudi socialni partnerji izvajajo vseživljenjsko karierno 
orientacijo in posredovanje zaposlitve, če pridobijo koncesijo. Koncesijo pa lahko pridobijo, če
imajo za opravljanje dejavnosti ustrezne kadre, poslovne prostore in opremo ter izpolnjujejo 
druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo. Ni pa se jim treba registrirati 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, tako kot to velja za druge subjekte, ki želijo pri-
dobiti koncesijo. Zaposleni pri koncesionarju, ki izvajajo storitve iz 16. člena, morajo izpolnjevati 
enake pogoje kot uslužbenci zavoda, ki izvajajo te storitve (dosežena VII. raven izobrazbe in opra-
vljen strokovni izpit; glej 81. člen). Podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije določa Pravilnik o 
koncesijah za opravljanje storitev za trg dela (Ur. l. RS, št. 65/2011). Postopek podelitve koncesije 
in druga vprašanja koncesije ureja ZUTD v členih 86. – 101.

g) ustanovitev fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (103. člen ZUTD)

Sindikati, združenja delodajalcev in zbornice lahko ustanovijo fundacijo za izboljšanje za-
poslitvenih možnosti z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti udeležencev fundacije 
ter usklajevanja ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem trgu dela oziroma 
za posamezne dejavnosti. Udeleženci fundacije so zaposleni delavci.

Glede ustanovitvenega premoženja daje zakon sindikatom določeno ugodnost (nov drugi 
odstavek 105. člena). Ustanovitelji morajo kot del ustanovitvenega premoženja fundacije sicer za-
gotoviti denarni vložek v višini najmanj 50.000 eurov, medtem ko znaša denarni vložek vsakega 
posameznega ustanovitelja v primeru, kadar sta ustanovitev in delovanje fundacije dogovo-
rjena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, najmanj 5.000 eurov.
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Fundacija lahko pridobi del sredstev iz državnega proračuna. V tem primeru se obseg sred-
stev za sofinanciranje določi v načrtu APZ, razpis za sofinanciranje programov dela fundacije 
pa objavi ministrstvo, pristojno za delo (107. člen).

V programskem svetu, ki je organ upravljanja fundacije, mora biti vsaj en predstavnik socialnih 
partnerjev, ki so ustanovili fundacijo, en predstavnik ZRSZ oziroma ministrstva, pristojnega za 
delo, če fundacija deluje za posamezne dejavnosti (109. člen). Za ustanovitev in delovanje fun-
dacije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ustanove, kolikor ZUTD ne določa drugače.
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3.1   Metodološka pojasnila

Z raziskavo smo želeli pridobiti tudi stališča KSJS in sindikatov, ki so člani KSJS, glede vprašanja, 
kakšna je in kakšna naj bi bila njihova vloga na področju ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih 
možnosti zaposlenih v javnem sektorju, kakšna so njihova pričakovanja, potrebe, dejanski vpliv 
in ovire na tem področju. Zanimalo nas je tudi sodelovanje sindikatov z drugimi deležniki na tem 
področju in vključenost sindikatov v oblikovanje strategij, politik in ukrepov ter njihovo izvajanje s 
strani delodajalca oziroma države. V raziskavi so bila zbrana stališča vodstev sindikatov, vključenih 
v raziskavo, do obravnavanih vprašanj.

Za namen pridobitve podatkov smo oblikovali vprašalnik (v Prilogi 1), ki je bil poslan KSJS in vsem 
sindikatom – članom KSJS, ki so:

• Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
• Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
• Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
• Policijski sindikat Slovenije
• Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
• Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije
• Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

Od poslanih osem vprašalnikov se jih je vrnilo šest, in sicer pet po navadni pošti in eden po ele-
ktronski pošti, kar pomeni, da je bil odziv 75%, osip pa 25%. Vsi vrnjeni vprašalniki so bili primerni 
za obdelavo podatkov anketne raziskave, zato smo v analizi uporabili vse v postavljenem roku 
vrnjene izpolnjene vprašalnike. Podatke, ki smo jih pridobili, smo uredili in obdelali s pomočjo 
word in excel tabel, in jih prikazujemo v obliki povprečnih vrednosti, aritmetičnih sredin, odsto-
tkov in primerjav med različnimi značilnostmi v grafih in preglednicah ter z opisnimi pojasnili. V 
nadaljevanju vsebina sledi strukturi vprašalnika: najprej je v celoti povzeto vprašanje, nato pa sledi 
prikaz in analiza pridobljenih podatkov.

3.2   Prikaz in analiza podatkov, pridobljenih na podlagi vprašalnika

3.2.1 Ocenite, kako pomembno je med vsemi vprašanji, ki se tičejo položaja javnih
  uslužbencev, vprašanje ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih 
  (obkrožite številko na lestvici od 1-najmanj do 10-najbolj).

Splošna ocena, kako pomembno je vprašanje ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti za-
poslenih v javnem sektorju, je bila med sindikati, vključenimi v raziskavo, dokaj visoka. Na lestvici 
ocen od 1 do 10 je kar pet anketirancev dodelilo oceno, višjo od 5 (dva 10, en 9, en 8 in en 6), in 
le en anketiranec oceno 4. Skupna povprečna vrednost ocene pomembnosti tega vprašanja tako 
znaša 7,83.

3. Analiza pričakovanj in potreb sindikatov KSJS
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Ocena pomembnosti: Povprečna vrednost

Graf 1: Ocena pomembnosti vprašanja ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti

Iz spodnjih dveh grafov je razvidno, da noben od sindikatov ne meni, da vprašanje sploh ni 
pomembno, in le en sindikat meni, da je to vprašanje malo pomembno. Velika večina sodelujočih 
sindikatov pa vprašanje ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih opredeljuje za 
pomembno, zelo pomembno ali celo kot eno izmed najpomembnejših vprašanj položaja javnih 
uslužbencev.
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   je zelo pomembno

   je pomembno

   malo pomembno
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Ocena pomembnosti: Porazdelitev odgovorov

Graf 2: Ocena pomembnosti – porazdelitev odgovorov

0

1 1 1

3

sploh ni pomembno malo pomembno je pomembno zelo je pomembno je med najpomemb-
nejšimi vprašanji

Ocena pomembnosti: Število odgovorov

Graf 3: Ocena pomembnosti – število odgovorov
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3.2.2 Menite, da bi moral imeti vaš sindikat večji vpliv na področju ohranjanja in 
  razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih, kot ga ima danes?

Glede na pomembnost, ki jo sindikati pripisujejo obravnavanemu področju, je zanimivo ugotoviti, 
kakšen je pogled sindikatov na to področje vnaprej, za v prihodnje. Zanimalo nas je, ali si sindikati 
želijo več vpliva na tem področju ali pa so zadovoljni s svojo sedanjo vlogo.

Več vpliva posledično zahteva tudi več sindikalnih aktivnosti v tej smeri. Poleg tega pa stališče, da 
bi sindikat moral imeti večji vpliv na tem področju, pomeni, da sindikati s svojo sedanjo vlogo na 
področju ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti niso v celoti zadovoljni in bi želeli svoj 
vpliv na tem področju povečati. Iz grafa 4 je razvidno, da kar pet sindikatov meni, da bi moral biti 
njihov vpliv večji, le en sindikat pa meni, da ima ustrezen vpliv na obravnavanem področju.

sindikat ima
ustrezen vpliv

sindikat bi moral
imeti večji vpliv

0

1

2

3

4

5

6

  Vpliv sindikata

Graf 4: Vpliv sindikata na področju ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti

Seveda so pomembna posamezna konkretnejša področja oziroma posamezna konkretnejša 
vprašanja položaja javnih uslužbencev znotraj širokega področja ohranjanja in razvijanja zapo-
slitvenih možnosti zaposlenih. Ta so obravnavana v nadaljevanju. Vloga oziroma vpliv sindikata 
se lahko opazno razlikuje po posameznih konkretneje opredeljenih področjih, prav tako pa tudi 
stališče sindikata glede njegovega bodočega vpliva na posameznem področju.

Ne glede na to, pa je pomembno poznati tudi splošno oceno sindikatov glede izredno širokega in 
kompleksnega vprašanja ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih. Gre za nek 
splošen odnos, splošno stališče sindikatov, ki kaže na to, da je tudi po oceni sindikatov tu tako 
možnost kot potreba razširitve področja delovanja sindikatov in okrepitve njihovih aktivnosti.
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3.2.3 Kako pomembna naj bo po vašem mnenju vloga sindikata pri določenih 
  aktivnostih v zvezi z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti (1 to ni vloga sindikata,  
  2 ni pomembna, 3 je pomembna, 4 je zelo pomembna, 5 je med najpomembnejšimi)?

V tabeli 1 so zbrani odgovori iz vseh vprašalnikov in prikazuje, koliko anketirancev je pri določeni 
aktivnosti izbralo posamezni odgovor.

Tabela 1: Pričakovana/želena vloga sindikata po področjih/aktivnostih

1 2 3 4 5

Sindikat naj ima vpliv na oblikovanje in izvajanje zaposlitvene politike v javnem 
sektorju (kadrovski načrti, novo zaposlovanje, nadzor nad obsegom 
agencijskega dela in drugih prekernih oblik dela).

- - 1 2 3

Sindikat naj izvaja aktivnosti v zvezi z ohranitvijo zaposlitve že zaposlenih 
(sodelovanje v postopkih odpuščanja, prezaposlitve idr.). - - 1 2 3

Sindikat naj izvaja aktivnosti, ki omogočajo, da zaposleni ohranja in razvija svoje 
sposobnosti/kompetence (vpliv na ureditev in izvajanje izobraževanja delavcev 
pri del delodajalcu).

- - 1 2 3

Sindikat naj sodeluje pri načrtovanju in ocenjevanju učinkov ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja (APZ). - - - 4 2

Sindikat oz. konfederacija naj sama izvaja storitve na trgu dela (posredovanje 
zaposlitev, vseživljenjska  karierna orientacija, ukrepi APZ). 2 2 1 1 -

Sindikat oz. konfederacija naj skupaj z drugimi deležniki ustanavlja fundacije za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti po ZUTD. 1 2 3 - -

Iz tabele je razvidno – kot je bilo nakazano že zgoraj – da so stališča sindikatov glede vloge, ki naj
jo imajo, različna glede na to, na katere aktivnosti sindikata v okviru kompleksnega področja 
ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti se vprašanje nanaša. Prav tako pa je razvidno, da 
so si glede teh vprašanj stališča sindikatov KSJS zelo podobna.

Vsi so si enotni, da bi morala biti vloga sindikatov pomembna, zelo pomembna ali celo, da gre za 
eno najpomembnejših vprašanj, na področjih, kot so:

• zaposlitvena politika (novo zaposlovanje, kadrovski načrti, nadzor nad agencijskim delom
 in drugimi prekernimi oblikami dela),
• ohranitev zaposlitve že zaposlenih (postopki odpuščanja, prezaposlitve itd.),
• razvijanje sposobnosti / kompetenc zaposlenih (vpliv na izobraževanje delavcev pri delo-
 dajalcu)
• načrtovanje in ocenjevanje učinkov ukrepov APZ.

Medtem, ko je precej enotno stališče sindikatov tudi, da naj bi imeli sindikati manjšo vlogo na 
področjih, kot so:

• izvajanje storitev na trgu dela in
• ustanavljanje fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih.
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3.2.4 Kakšen dejanski vpliv ima po vašem mnenju v praksi vaš sindikat pri določenih 
  aktivnostih v zvezi z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti (1 nobenega, 
  2 majhnega, 3 srednjega, 4 velik vpliv, 5 zelo velik vpliv)?

Tabela 2: Ocena dejanskega vpliva sindikata po področjih/aktivnostih

1 2 3 4 5

Oblikovanje in izvajanje zaposlitvene politike v javnem sektorju (kadrovski 
načrti, novo zaposlovanje, nadzor nad obsegom agencijskega dela in drugih 
prekernih oblik dela).

1 1 3 1 -

Ohranitev zaposlitve že zaposlenih (sodelovanje v postopkih odpuščanja, 
prezaposlitve idr.). - 1 3 - 2

Ohranjanje in razvijanje sposobnosti/kompetenc zaposlenih (vpliv na ureditev 
in izvajanje izobraževanja delavcev pri del delodajalcu). - 3 2 1 -

Načrtovanje in ocenjevanje učinkov ukrepov APZ. - 3 2 1 -

Izvajanje storitev na trgu dela (posredovanje zaposlitev, vseživljenjska karierna 
orientacija, ukrepi APZ). - 5 - 1 -

Skupaj z drugimi deležniki ustanavljanje fundacije za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti po ZUTD. 4 - 1 - 1

Zanimivo je primerjati stališča sindikatov o tem, kako pomembna naj bo njihova vloga, in o 
tem, kakšen je dejanski vpliv sindikatov po njihovem mnenju na posameznem področju. Za vsa-
ko področje smo na podlagi odgovorov, zbranih v tabelah 1 in 2, izračunali skupno povprečno 
vrednost pričakovane/želene vloge sindikatov in skupno povprečno vrednost ocene dejanskega 
vpliva sindikata na tem področju.

Pri dejanskem vplivu smo odgovor »nobenega« ovrednotili z vrednostjo 0, odgovor »majhnega« 
z vrednostjo 1, odgovor »srednjega« smo ovrednotili z aritmetično sredino najvišje ocene, tj. 2,5, 
odgovor »velik vpliv« z vrednostjo 4 in odgovor »zelo velik vpliv« z vrednostjo 5. Pri pričakovani 
vlogi sindikatov smo odgovor »to ni vloga sindikatov« ovrednotili z vrednostjo 0, odgovor »ni 
pomembna« z vrednostjo 1, odgovor »je pomembna« z vrednostjo 2,5, odgovor »je zelo pomem-
bna« z vrednostjo 4 in odgovor »je med najpomembnejšimi« z vrednostjo 5.

f

e

d

c

b

a

   pričakovala/želena vloga

   dejanski vpliv
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Graf 5: Primerjava pričakovane/želene vloge in ocene dejanskega vpliva sindikata po področjih/aktivnostih
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Legenda:
a. Oblikovanje in izvajanje zaposlitvene politike v javnem sektorju (kadrovski načrti, novo zaposlovanje, nadzor 
 nad obsegom agencijskega dela in drugih prekernih oblik dela).
b. Ohranitev zaposlitve že zaposlenih (sodelovanje v postopkih odpuščanja, prezaposlitve idr.).
c. Ohranjanje in razvijanje sposobnosti / kompetenc zaposlenih (vpliv na ureditev in izvajanje izobraževanja de-
 lavcev pri delodajalcu).
d. Načrtovanje in ocenjevanje učinkov ukrepov APZ.
e. Izvajanje storitev na trgu dela (posredovanje zaposlitev, vseživljenjska karierna orientacija, ukrepi APZ).
f. Skupaj z drugimi deležniki ustanavljanje fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti po ZUTD.

Kot je razvidno iz grafa 5, je dejanski vpliv sindikatov na področjih, ki jih sami štejejo za pome-
mbna, zelo pomembna ali kot najpomembnejša, po njihovi oceni opazno manjši, kot pa bi si ga 
želeli in kot izraža njihova ocena pričakovane/želene vloge sindikatov na teh področjih.

Najmanjši razkorak med pričakovano/želeno vlogo in oceno dejanskega vpliva sindikata je pri ak-
tivnostih, povezanih z ohranjanjem zaposlitve že zaposlenih, torej glede vloge sindikata v posto-
pkih odpuščanja in prezaposlitve ter podobno, kar gotovo odraža tudi relativno najbolj izdelane 
pravne podlage in tradicijo delovanja sindikatov na tem področju.

Precej večji razkorak med dejansko in želeno vlogo sindikatov je viden pri aktivnostih, povezanih z 
novim zaposlovanjem, kjer bi si sindikati želeli podobno močno vlogo kot v zvezi z odpuščanjem 
in drugimi vprašanji ohranjanja zaposlitve. Pravna ureditev na tem področju sicer daje nekaj pod-
lag za vključevanje sindikatov na tem področju, vendar precej manj, tako da je oblikovanje zapo-
slitvene politike, novo zaposlovanje, nadzor nad različnimi vrstami zaposlitev ipd. še precej v do-
meni delodajalca in ima sindikat sorazmerno manjši vpliv. Povedano velja zlasti tudi za aktivnosti 
v zvezi z ohranjanjem in razvijanjem sposobnosti/kompetenc zaposlenih in z načrtovanjem in 
ocenjevanjem ukrepov APZ. Na teh dveh področjih je razkorak med dejanskim in želenim vplivom 
največji. Po drugi strani pa anketirani sindikati izražajo, da imajo najmanjši dejanski vpliv na 
področjih samega izvajanja storitev na trgu dela in ustanavljanja fundacij, prav tako pa na teh 
dveh področjih tudi v prihodnje ne pričakujejo oz. ne vidijo kakšne večje vloge.

3.2.5 Kje vidite razloge za to, da dejanski vpliv sindikata v praksi pri zagotavljanju 
  zaposlitvenih možnosti zaposlenih ni še večji (možnih je več odgovorov)?

Da bi bolje razumeli razkorak med pričakovano/želeno vlogo in dejanskim vplivom sindikata na 
tem področju v praksi (graf 5), smo sindikate povprašali, kje vidijo glavne razloge za to. Noben od 
sindikatov ni navedel kot razlog, da to itak ni odgovornost sindikata. Največkrat so sindikati nava-
jali kot razlog, zakaj ni njihova vloga še večja, pomanjkanje sredstev (4 sindikati), manj pogosto pa 
tudi dejstvo, da nimajo dovolj znanja ali da nimajo dovolj zakonskih podlag (2 sindikata), po drugi 
strani pa so tudi kritično ocenjevali, da sindikat temu področju ne namenja dovolj pozornosti (4 
sindikati) ali da se ukvarjajo razen z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti zaposlenih tudi še z 
drugimi vprašanji (2 sindikata).
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Graf 6: Kakšni so razlogi, da dejanski vpliv sindikata ni večji

3.2.6 Vseživljenjsko izobraževanje / pridobivanje kompetenc: Na lestvici od 1 do 5 
  označite stopnjo strinjanja s trditvami (1 sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se niti  
  ne strinjam niti strinjam, 4 se strinjam, 5 zelo se strinjam).

Tabela 3: Vseživljenjsko izobraževanje

1 2 3 4 5

Spodbujanje vseživljenjskega učenja pri delavcih je tudi naloga sindikata. - - - 5 1

Načrtovanje izobraževanja in usposabljanja delavcev je zgolj naloga delodajalca 
(posameznega organa, zavoda). 2 4 - - -

Sindikat bi moral biti enakovreden partner pri načrtovanju izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih. - - - 3 3

Sindikati bi morali aktivno sodelovati z izobraževalnimi institucijami ter drugimi 
institucijami (ZRSZ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) pri pripravi 
programov izobraževanja in/ali usposabljanj.

- 2 - 2 2

Sindikati naj bodo tudi sami izvajalci ukrepov vseživljenjskega učenja in 
karierne orientacije. - 2 1 2 1

Pogoji za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter okvirji za sodelovanje 
sindikatov bi morali biti urejeni v kolektivni pogodbi. - - - 4 2

Iz tabele 3 in grafa 7 je razvidno, da so si stališča sindikatov KSJS glede pomena vseživljenjskega 
izobraževanja zelo podobna, razlikujejo se le v tem, ali naj sindikat sam izvaja ukrepe ali pa naj pri 
tem predvsem aktivno sodeluje z drugimi institucijami države na tem področju.
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Vsi anketirani sindikati KSJS se strinjajo s trditvami:
• da je spodbujanje vseživljenjskega učenja pri delavcih tudi naloga sindikatov 
• da bi moral biti sindikat enakovreden partner pri načrtovanju izobraževanja in usposabljanja 
  zaposlenih
• da bi morali biti pogoji za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter okvirji za sodelovanje 
  sindikatov urejeni v kolektivni pogodbi.

Noben od sindikatov se ne strinja s trditvijo, da je načrtovanje izobraževanja in usposabljanja de-
lavcev zgolj naloga delodajalca.

Stališča sindikatov se razlikujejo glede vprašanja, ali naj bodo sindikati sami izvajalci ukrepov 
vseživljenjskega učenja in karierne orientacije ali pa naj pri tem predvsem aktivno sodelujejo z 
izobraževalnimi institucijami in drugimi institucijami (ZRSZ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije idr.). Dva sindikata menita, da naj sindikat sam ne izvaja teh ukrepov, ampak naj ak-
tivno sodeluje z drugimi institucijami. Dva sindikata menita, da naj sindikat sam izvaja te ukrepe 
in hkrati aktivno sodeluje tudi z drugimi institucijami. En sindikat meni, da naj sindikat sam izvaja 
ukrepe in ne vidi potrebe po aktivnem sodelovanju z drugimi institucijami. En sindikat ni opre-
deljen glede vprašanja, ali naj bi sindikat sam izvajal ukrepe in tudi ne vidi potrebe po aktivnejšem 
sodelovanju na tem področju z drugimi institucijami.
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Graf 7: Vseživljenjsko izobraževanje in vloga sindikatov

Odgovori na ta vprašanja potrjujejo tudi prejšnje ugotovitve, da sindikati nedvomno štejejo 
področje vseživljenjskega izobraževanja in pridobivanja kompetenc za eno od področij, ki je za 
sindikate zelo pomembno in na katerem želijo biti v prihodnje še bolj aktivni (tabela 1, graf 5). V 
nadaljevanju nas je zato zanimalo, ali imajo sindikati vpogled v podatke o vključevanju zaposlenih 
v izobraževanje in koliko lahko vplivajo na oblikovanje strategije/sheme izobraževanja, ki ga zago-
tavlja delodajalec, kar je razvidno iz naslednjih dveh vprašanj.
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3.2.7 Ali ima vaš sindikat v praksi vpogled v podatke o dejanskem izvajanju    
  izobraževanja zaposlenih (število vključenih, struktura vključenih, spol, starost ipd.,  
  vrste izobraževanja, obseg sredstev idr. )?

Na to vprašanje so sindikati odgovarjali različno; trije sindikati so odgovorili, da imajo vpogled 
v te podatke, medtem ko so trije sindikati navedli, da takega vpogleda nimajo. Dejstvo je, da je 
sindikatu oteženo aktivno sodelovanje na tem področju, če sploh nima vpogleda v te podatke 
oz. če lahko podatke pridobiva posredno le s strani zaposlenih in sindikalnih zaupnikov, ni pa 
določena obveznost delodajalca, da posreduje te podatke sindikatu.

   sindikat nima vpogleda

   sindikat ima vpogled

50,0 %50,0 %

Graf 8: Vpogled sindikata v podatke o dejanskem izvajanju izobraževanja

3.2.8 Ali ima vaš sindikat v praksi vpliv na oblikovanje strategije/sheme izobraževanja, 
  ki ga zagotavlja delodajalec (obseg, kriteriji za vključitev v izobraževanje ipd.)?
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Graf 9: Vpliv sindikata na oblikovanje strategije/sheme izobraževanja

Iz grafa 9 je razvidno, da ima večina sindikatov majhen vpliv ali pa sploh nobenega vpliva na ob-
likovanje strategije/sheme izobraževanja, ki ga izvaja delodajalec (štirje sindikati od šestih), samo 
dva sindikata ocenjujeta, da imata srednji vpliv, noben od sindikatov pa nima velikega ali zelo 
velikega vpliva.
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Če odgovore križamo z odgovori iz prejšnjega vprašanja lahko ugotovimo, da ti isti sindikati, ki 
nimajo vpogleda v podatke o izobraževanju, tudi nimajo nobenega ali imajo le majhen vpliv na 
oblikovanje strategije izobraževanja. Samo dva sindikata navajata, da imata vpogled v podatke 
o izobraževanju, kot tudi, da imata srednji vpliv na oblikovanje strategije izobraževanja. Eden od 
obeh sindikatov navaja, da sindikat daje mnenje na načrt izobraževanja, da pa je glavni problem 
v trenutni situaciji (varčevalni ukrepi), ker se ne zagotavljajo zadostna sredstva. Drugi od obeh 
sindikatov navaja, da mora delodajalec ob sprejemu aktov pridobiti mnenje sindikata in da so 
možne izboljšave.

Ti odgovori lahko tudi delno pojasnijo zgornjo ugotovitev, zakaj je tako velik razkorak med 
pričakovano/želeno vlogo sindikatov in dejanskim vplivom v praksi na tem področju.

3.2.9 Kako ocenjujete dejanski vpliv vašega sindikata v praksi (neposredno ali preko 
  KSJS) pri načrtovanju ukrepov države na trgu dela in spremljanju njihovih učinkov 
  v okviru posameznih pristojnosti, ki jih imajo sindikati na tem področju po ZUTD
  (1 ni nobenega vpliva, 2 majhen vpliv, 3 srednji vpliv, 4 velik vpliv, 5 zelo velik vpliv)?

V tabeli 4 so zbrani odgovori iz vseh vprašalnikov in prikazuje, koliko anketirancev je pri določeni 
pristojnosti po ZUTD izbralo določen odgovor glede intenzivnosti vpliva (1-5).

Tabela 4: Vpliv na načrtovanje in izvajanje ukrepov države na trgu dela po ZUTD

1 2 3 4 5

Predhodno posvetovanje vlade s socialnimi partnerji o sprejemu smernic za 
izvajanje ukrepov APZ. - - 6 - -

Seznanitev socialnih partnerjev s strani MDDSZ o načrtu za izvajanje ukrepov 
APZ v medresorskem usklajevanju in dajanje mnenj o načrtu s strani socialnih 
partnerjev.

1 2 2 2 -

Sodelovanje sindikatov v svetu Zavoda RS za zaposlovanje. 3 2 1 - -

Seznanitev socialnih partnerjev enkrat letno s poročilom o izvajanju ukrepov 
države na trgu dela s strani MDDSZ. 1 3 1 1 -

Razprava in dajanje mnenj socialnih partnerjev o poročilu o izvajanju ukrepov 
na trgu dela na Ekonomsko socialnem svetu. 1 1 2 2 -

Pri tem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali sindikati menijo, da jim je v okviru pristojnosti, ki jih 
imajo po ZUTD, omogočen ustrezen dejanski vpliv na načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov 
države na trgu dela. S temi ukrepi naj bi država zagotavljala zaposlitvene možnosti ter omilila po-
sledice izgube zaposlitve.

Iz tabele 4 je razvidno, da vseh šest sindikatov ocenjuje, da imajo srednji vpliv na sprejem smer-
nic za izvajanje ukrepov APZ (na podlagi 36. člena ZUTD sprejme smernice vlada po predhod-
nem posvetovanju s socialnimi partnerji), medtem ko so odgovori glede ostalih pristojnosti precej 
razpršeni, od ocene, da nimajo nobenega vpliva, do ocene, da imajo velik vpliv. Samo en sindikat 
je glede vseh ostalih pristojnosti po ZUTD navedel, da nima nobenega vpliva. Samo en sindikat je 
glede vseh pristojnosti navedel, da ima velik ali srednji vpliv. Noben od sindikatov ne navaja, da bi 
imel glede katerekoli pristojnosti po ZUTD v praksi zelo velik vpliv.
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Za vsako področje smo na podlagi odgovorov izračunali skupno povprečno vrednost dejanskega 
vpliva (odgovor »nobenega« smo ovrednotili z vrednostjo 0, odgovor »majhen vpliv« z vrednostjo 
1, odgovor »srednji vpliv« smo ovrednotili z aritmetično sredino najvišje ocene, tj. 2,5, odgovor »ve-
lik vpliv« z vrednostjo 4 in odgovor »zelo velik vpliv« z vrednostjo 5). Graf 10 prikazuje povprečne 
vrednosti dejanskega vpliva sindikatov kot ga ti vidijo v okviru posamezne pristojnosti po ZUTD. 
V povprečju je najslabše ocenjen dejanski vpliv, ki ga imajo sindikati v svetu Zavoda RS za za-
poslovanje (od 13 članov sveta zavoda, tri imenujejo sindikati, reprezentativni za območje države), 
ki dosega vrednost med nobenim in majhnim vplivom.
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   ocena sindikatov o dejanskem vlivu

Graf 10: Povprečna vrednost dejanskega vpliva glede na pristojnosti po ZUTD

Legenda:
a. predhodno posvetovanje vlade s socialnimi partnerji o sprejemu smernic za izvajanje ukrepov APZ 
b. seznanitev socialnih partnerjev s strani MDDSZ o načrtu za izvajanje ukrepov APZ v medresorskem usklajevan-
  ju in dajanje mnenj o načrtu s strani socialnih partnerjev
c. sodelovanje sindikatov v svetu Zavoda RS za zaposlovanje
d. seznanitev socialnih partnerjev enkrat letno s poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela s strani 
  MDDSZ. 
e. razprava in dajanje mnenj socialnih partnerjev o poročilu o izvajanju ukrepov na trgu dela na Ekonomsko
  socialnem svetu.
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3.2.10 Katere glavne ovire vidite za to, da se pristojnosti sindikatov na področju     
  načrtovanja in spremljanja učinkov ukrepov države na trgu dela (iz prejšnjega    
  vprašanja) v praksi ne bi še bolj učinkovito uresničevale kot se danes 
  (možnih je več odgovorov)?

Glede na to, da iz odgovorov iz prejšnjega vprašanja izhaja, da sindikati v povprečju ocenjujejo, da 
nimajo velikega ali zelo velikega vpliva na načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov države na 
trgu dela po ZUTD, je zanimivo vprašanje glede vzrokov za tako stanje. Iz grafa 11 je razvidno, da 
sindikati kot vzrok za to, da nimajo večje vloge na tem področju, vidijo več različnih razlogov. Eden 
od sindikatov je kot razlog za manjši dejanski vpliv sindikatov na tem področju navedel tudi raz-
drobljenost sindikatov in da veliko število sindikatov in central ovira enoten nastop in učinkovitost. 
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Graf 11: Glavne ovire za večjo vlogo sindikatov na področju ukrepov APZ

Legenda:
a. premalo časa za poglobljeno razpravo o smernicah in načrtu za izvajanje ukrepov APZ
b. nezadostno neupoštevanje predlogov in mnenj sindikatov pri pripravi smernic in načrta APZ
c. premajhna aktivnost sindikatov glede dajanja konkretnih predlogov glede ukrepov APZ
d. sindikati nimajo vpliva na določanje kazalcev za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ
e. sindikati niso vključeni v postopek ocenjevanja doseganja določenih kazalcev, na podlagi katerih se vrednoti 
 učinkovitost ukrepov APZ
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3.2.11 Ali menite, da bi bilo treba izvajanje varčevalnih ukrepov, reorganizacije in
  omejevanja zaposlovanja v javnem sektorju kompenzirati z ustreznimi ukrepi APZ 
  za omilitev škodljivih posledic za delavce, ki so izgubili dostop do zaposlitve, 
  zaposlitev ali je njihova zaposlitev ogrožena (npr. subvencioniranje začasnih zaposlitev,
  pripravništva, izobraževanja in usposabljanja ter (pre)usposabljanja za druga delovna  
  mesta, javna dela, zagotavljanje zaposlitvenih možnosti in sredstev preko fundacij itd.)?

Anketa izkazuje, da so sindikati enotni glede stališča, da je treba varčevalne ukrepe, reorganizacijo 
in omejevanje zaposlovanja v javnem sektorju kompenzirati z ustreznimi ukrepi APZ.
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Graf 12: Kompenziranje varčevalnih ukrepov, reorganizacije in omejevanja zaposlovanja v javnem sektorju z ukrepi APZ

3.2.12 Kako ocenjujete možnosti, da bi vaš sindikat v praksi izvajal naslednje ukrepe po 
  ZUTD (1 to ni vloga sindikata, 2 sindikat teh ukrepov ne bi izvajal, bi pa sodeloval z 
  institucijami in organizacijami, ki že izvajajo te ukrepe v praksi, 3 pomembno bi bilo
  izvajati te ukrepe v prihodnje, 4 zelo pomembno bi bilo izvajati te ukrepe v prihodnje, 
  5 že izvajamo oz. načrtujemo te ukrepe)?

Ker je ZUTD z novelama iz leta 2013 razširil pravne podlage za aktivnejšo vlogo sindikata pri izva-
janju ukrepov države na trgu dela, kot je možnost izvajanja ukrepov APZ, vseživljenjske karierne 
orientacije (VKO), posredovanja zaposlitve in ustanavljanja fundacij za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti, nas je zanimalo, kako vidijo v prihodnje to vlogo sindikati sami.

Iz grafa 13 je razvidno, da noben od sindikatov zaenkrat še teh ukrepov sam ne izvaja niti jih ne 
načrtuje.

Da to ni vloga sindikata, je glede vseh naštetih ukrepov ocenil en sindikat, glede posredovanja 
zaposlitve pa trije sindikati.
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Graf 13: Ocena možnosti, da bi sindikat izvajal ukrepe po ZUTD

Da sindikat sam ne bi izvajal ukrepov, bi pa sodeloval z drugimi organizacijami in institucijami, ki 
na trgu dela izvajajo te ukrepe, je bil skupno gledano najpogostejši odgovor. To je bil tudi 
najpogostejši odgovor pri APZ in glede ustanavljanja fundacij (trije sindikati) ter drugi najpogo-
stejši odgovor pri izvajanju VKO in posredovanju zaposlitve (dva sindikata).

Da bi bilo pomembno izvajati te ukrepe v prihodnje je bil najpogostejši odgovor pri VKO (trije 
sindikati) ter drugi najpogostejši odgovor pri APZ in glede ustanavljanja fundacij (dva sindikata). 
Samo en sindikat je navajal, da bi bilo pomembno oz. zelo pomembno vse naštete ukrepe izvajati 
v prihodnje.

3.2.13 Katere razloge oz. ovire vidite za to, da ukrepov po ZUTD iz prejšnjega vprašanja še 
  ne izvajate oz. jih ne načrtujete?

Iz prejšnjih odgovorov izhaja precejšnja zadržanost sindikatov, da bi sami izvajali ukrepe države 
na trgu dela po ZUTD (graf 13). Zato je zanimivo videti, katere razloge so za takšno stanje navajali 
anketirani sindikati:

• nezanimanje za to področje oz. bistveno premalo se temu posveča pozornost (navajata dva 
 sindikata),
• finančna šibkost večine sindikatov in sindikalnih central (navajata dva sindikata),
• dogovori med sindikati so zelo zahtevna zadeva,
• sorazmerna varnost zaposlitve v državni upravi in dejanska »nezaposljivost« odpuščenih de-
 lavcev v dejavnosti, kjer so delali, podobnih pa ni,
• vprašljivost »kariernega sistema« v trenutnem sistemu javnih uslužbencev,
• sorazmerno slaba informiranost,
• kadrovsko sindikati tega ne zmorejo.
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3.2.14 Kakšne so lahko po vašem mnenju aktivnosti KSJS glede zagotavljanja podpore 
  sindikatom pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih?

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, glede katerih aktivnosti pričakujejo sindikati podporo KSJS oz. 
na katerih področjih vidijo možnosti za skupno delovanje preko KSJS. Za vsako aktivnost smo 
izračunali povprečno vrednost glede na izbran odgovor (1-najmanj, 5-največ).
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Ocena pomembnosti: Povprečna vrednost

Graf 14: Vloga KSJS pri zagotavljanju podpore sindikatom

Legenda:
a. zagotavljanje izmenjave informacij med sindikati
b. zagotavljanje sodelovanja pri kolektivnemu pogajanju
c. zagotavljanje sodelovanja pri izobraževanju sindikalnih predstavnikov
d. zagotavljanje sodelovanja pri izobraževanju članov
e. zagotavljanje strokovne podpore pri pravnem svetovanju
f. vodenje in koordinacija aktivnosti sindikatov pri ustanovitvi fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
 zaposlenih

Iz grafa 14 je razvidno, da imajo sindikati zelo visoka pričakovanja glede zagotavljanja možne 
podpore KSJS pri njihovih aktivnostih. Glede zagotavljanja izmenjave informacij med sindikati je 
najvišjo vrednost 5 navedlo kar pet sindikatov, eden pa vrednost 4. Pomembnost podpore KSJS 
vidijo sindikati tudi pri zagotavljanju sodelovanja pri kolektivnem pogajanju, kar so trije sindikati 
ocenili z najvišjo vrednostjo 5, dva sindikata z oceno 4 in en sindikat z oceno 3. Podpora KSJS pri 
zagotavljanju sodelovanja pri izobraževanju sindikalnih predstavnikov in članov je prav tako zelo 
visoka; dva sindikata sta označila najvišjo vrednost 5, trije sindikati vrednost 4, en sindikat pa vred-
nost 3. Zagotavljanje strokovne podpore KSJS pri pravnem svetovanju ima povprečno vrednost 4; 
dva sindikata sta označila vrednost 5, trije sindikati vrednost 4, en sindikat vrednost 2. Najmanjšo 
podporo KSJS vidijo sindikati glede možnosti vodenja in koordiniranja aktivnosti pri ustanavljanju 
fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, kar je logično glede na prej izražena zadržana 
stališča o tej aktivnosti.
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Za oblikovanje politike sindikata na tem področju je zlasti pomembno:
• poznavanje pravnih in institucionalnih podlag za izvajanje teh aktivnosti
• poznavanje pričakovanj in potreb sindikatov samih ter ovir za aktivnejšo vlogo
• da oblikovanje teh ukrepov dobro deluje na relaciji članstvo – sindikalni zaupniki – vodstvo 
 sindikata v obe smeri.

V okviru svoje ustavno in mednarodnopravno priznane vloge varstva ekonomskih in socialnih 
interesov delavcev ter svojih tradicionalnih aktivnosti (socialni dialog, kolektivna pogajanja) lahko 
sindikat kot eno izmed svojih priložnosti vidi tudi v aktivnejši vlogi pri izvajanju različnih ukrepov 
za pospeševanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih (od ukrepov vseživljenjske karierne orienta-
cije do aktivne politike zaposlovanja) kot tudi pri ustanavljanju fundacij za zagotavljanje sred-
stev in izvajanje storitev skupaj z delodajalskimi organizacijami in drugimi akterji na trgu dela. V 
ta kontekst se umešča tudi sistem vseživljenjskega učenja kot pomembna prioriteta, ki izhaja iz 
sklenjenih Okvirnih sporazumov evropskih socialnih partnerjev kot tudi iz številnih dokumentov 
in zakonodaje na ravni EU in Slovenije.

Noveli Zakona o urejanju trga dela iz leta 2013 (ZUTD-A, Ur. l. RS št. 21/2013 in ZUTD-C, Ur. l. RS 
št. 100/2013) takšno aktivnejšo vlogo sindikata omogočata, saj sta dosedanje zakonske podlage 
za institucionalizacijo te vloge sindikata še razširili. Te aktivnosti so v tesni zvezi in lahko pome-
nijo nadgradnjo pristojnosti, ki jih ima sindikat po ZDR-1 in ZJU glede ohranjanja zaposlitvenih 
možnosti zaposlenih.

Seveda se zastavlja vprašanje, koliko je smiselno, da sindikat (sam oz. skupaj z delodajalskimi 
združenji) razvija svoje institucionalne podlage za samostojno izvajanje teh ukrepov, če že obsta-
jajo specializirane institucije za izvajanje ukrepov na trgu dela (Zavod RS za zaposlovanje, Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, Andragoški center Slovenije, izbrani izvajalci VKO in APZ, idr.), 
koliko pa naj predvsem okrepi svojo aktivno vlogo in delovanje v okviru že obstoječih institucij 
(oblikovanje in usmerjanje politik in konkretnih ukrepov na teh področjih, nadzor, sodelovanje pri 
izvajanju, idr.)?

Iz zgornje analize izhaja, da v zvezi z ohranjanjem in razvijanjem zaposlitvenih možnosti zapo-
slenih v javnem sektorju ZJU vzpostavlja okvirje za delovanje sindikatov:

• zlasti na splošni ravni (npr. s splošno opredelitvijo socialnega partnerstva; predvidena so 
 enotna merila za odločanje o pravicah in dolžnostih javnih uslužbencev, na katera sindika-
 ti dajo mnenje; sodelovanje sindikatov na občnih sejah komisije za pritožbe in ko se izreka 
 o pravnih vprašanjih, ki zadeva večje število javnih uslužbencev; sodelovanje v uradniškem 
 svetu), 
• izrecno je predvidena vloga sindikatov v zvezi z nekaterimi vprašanji zaposlovanja (npr. 
 sindikat je seznanjen in lahko poda mnenje k predlogom kadrovskih načrtov in skupnega 
 kadrovskega načrta) in
• v zvezi z nekaterimi vprašanji prenehanja zaposlitve oz. odpuščanja (npr. sodelovanje sindi-
 kata v postopku reorganizacije, ki lahko pripelje do odpovedi ali premeščanja iz poslovnega 
 razloga; sindikat se seznani, če v primeru nesposobnosti ni možnosti premestitve). 

4. Zaključne ugotovitve in stališča
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Tudi po ZDR-1 je vloga sindikata predvidena:
• v zvezi z nekaterimi splošnimi vprašanji (npr. mnenje o splošnih aktih delodajalca),
• v zvezi z nekaterimi vprašanji zaposlovanja in odpuščanja ter ukrepi, ki lahko vplivajo na obseg 
 zaposlovanja (npr. obveščanje o agencijskem delu; obveščanje o izrabi delovnega časa; obve-
 ščanje in posvetovanje pri spremembi delodajalca; vloga sindikata v postopku individualne 
 odpovedi; obveščanje in posvetovanje pri kolektivnih odpovedih),
• poleg tega ZDR-1 ureja tudi posebno varstvo sindikalnih zaupnikov pred odpovedjo in možnost 
 urejanja pravic v kolektivnih pogodbah dejavnosti le za člane sindikata.

Tako ZJU kot ZDR-1 pa v celoti prezreta vlogo sindikata na področju izobraževanja, uspo-
sabljanja, izpopolnjevanja, kar pa je ključnega pomena za ohranjanje in razvijanje zapo-
slitvenih možnosti zaposlenih. 

V zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem, izpopolnjevanjem ne v ZJU ne v ZDR-1 ni nobene 
določbe, ki bi predvidevala kakršnokoli vlogo sindikata, ne na splošni ravni (npr. pri oblikovanju 
politike, strategije izobraževanja) in ne na izvedbeni ravni (npr. v zvezi z odločanjem o izvedbi, 
vključevanju zaposlenih, kriterijih izbire, internih natečajih ipd.). Predvideno ni ne obveščanje 
sindikata o pomembnih podatkih, aktih, odločitvah v zvezi z izobraževanjem zaposlenih, ne 
možnost dajanja mnenja sindikata, ne noben postopek usklajevanja ali posvetovanja. 

ZDR-1 in ZJU torej ne vzpostavljata nobenih formalnih okvirjev oz. postopkov, v okviru katerih bi 
sindikat lahko vplival na možnosti izobraževanja zaposlenih pri delodajalcu, imel pregled in vpo-
gled nad ureditvijo, kriteriji in dejanskim izvrševanjem pravic v zvezi z izobraževanjem, usposa-
bljanjem, izpopolnjevanjem. 

Sindikat tako nima nobenih formalnih možnosti, vzpostavljenih pravnih okvirjev, ki bi mu 
omogočali, da bi bdel nad politiko in prakso delodajalcev v zvezi z izobraževanjem in vplival na 
to, da bi delodajalci zaposlenim v javnem sektorju resnično zagotavljali ustrezno izobraževanje, 
usposabljanje, strokovno izpopolnjevanje, potrebno za ohranjanje in razvijanje njihovih zapo-
slitvenih možnosti, in sicer po načelu enake dostopnosti in enakega obravnavanja. 

S spremembami zakonodaje o trgu dela iz leta 2013 pa so bile razširjene možnosti aktivnejše 
vloge sindikata pri izvajanju različnih ukrepov za pospeševanje zaposlitvenih možnosti zapo-
slenih v okviru ZUTD (od izvajanja ukrepov vseživljenjske karierne orientacije do ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, ustanavljanja fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti), v okviru ka-
terih pomembno vlogo predstavljajo tudi ukrepi na področju izobraževanja, (pre)usposabljanja, 
strokovnega izpopolnjevanja v smislu koncepta vseživljenjskega izobraževanja in zagotavljanja 
zaposljivosti. 

V okviru ZUTD je predvidena vloga sindikata na splošni, sistemski ravni, kjer naj bi vplival na ob-
likovanje politike na tem področju, spremljal/nadzoroval izvajanje (npr. smernice in načrt za izva-
janje ukrepov APZ; sodelovanje v svetu zavoda za zaposlovanje; poročanje socialnim partnerjem 
o izvajanju ukrepov), prav tako pa se pojavlja na izvedbeni ravni, kot možni izvajalec posameznih 
storitev oz. ukrepov na tem področju (npr. vpis v register zunanjih izvajalcev, koncesija za storitve 
na trgu dela, ustanovitev fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti). 

Opazno je tudi, da se z zadnjimi spremembami ZUTD iz 2013 v tej zvezi poudarja pomen konfe-
deracij in zvez sindikatov, reprezentativnih za območje države.
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Za oblikovanje politike sindikata je pomembno tudi poznavanje pričakovanj in potreb članov 
ter sindikatov samih. Iz opravljene ankete med sindikati KSJS je razvidno, da so si enotni, da bi 
morala biti vloga sindikatov pomembna, zelo pomembna ali celo, da gre za eno najpomembnejših 
vprašanj, na področjih, kot so:

• zaposlitvena politika (novo zaposlovanje, kadrovski načrti, nadzor nad agencijskim delom in 
 drugimi prekernimi oblikami dela),
• ohranitev zaposlitve že zaposlenih (postopki odpuščanja, prezaposlitve itd.),
• razvijanje sposobnosti/kompetenc zaposlenih (vpliv na izobraževanje delavcev pri delo-
 dajalcu) in
• načrtovanje in ocenjevanje učinkov ukrepov APZ.

Medtem ko je precej enotno stališče sindikatov tudi, da naj bi imeli sindikati manjšo vlogo na 
področjih, kot so:

• izvajanje storitev na trgu dela in 
• ustanavljanje fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih.

Dejanski vpliv sindikatov na področjih, ki jih sami štejejo za pomembna, zelo pomembna ali 
kot najpomembnejša, je po njihovi oceni opazno manjši, kot pa bi si ga želeli in kot izraža 
njihova ocena pričakovane/želene vloge sindikatov na teh področjih.

Najmanjši razkorak med pričakovano/želeno vlogo in oceno dejanskega vpliva sindikata je pri ak-
tivnostih, povezanih z ohranjanjem zaposlitve že zaposlenih, torej glede vloge sindikata v posto-
kih odpuščanja in prezaposlitve ter podobno, kar gotovo odraža tudi relativno najbolj izdelane 
pravne podlage in tradicijo delovanja sindikatov na tem področju. Precej večji razkorak med de-
jansko in želeno vlogo sindikatov je viden pri aktivnostih, povezanih z novim zaposlovanjem, kjer 
bi si sindikati želeli podobno močno vlogo kot v zvezi z odpuščanjem in drugimi vprašanji ohran-
janja zaposlitve. Zlasti to velja za področje ohranjanja in razvijanja sposobnosti/kompetenc zapo-
slenih ter za področje načrtovanja in evalvacije ukrepov APZ.

Področje vseživljenjskega izobraževanja in pridobivanja kompetenc štejejo sindikati KSJS za 
eno od področij, ki je za sindikate zelo pomembno in na katerem želijo biti v prihodnje še bolj 
aktivni. Da je to področje zanje zelo pomembno ali celo med najpomembnejšimi za ohranjanje 
in razvijanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih ocenjuje kar pet od šestih sindikatov. Enotno je 
stališče, da je spodbujanje vseživljenjskega učenja pri delavcih tudi naloga sindikatov, da bi moral 
biti sindikat enakopraven partner pri načrtovanju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in da 
bi morali biti pogoji za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter okvirji za sodelovanje sindika-
tov urejeni v kolektivni pogodbi.

Če je ugotovljena visoka povprečna vrednost ocene pomembnosti tega področja za sindikate 
(4,25 od maksimalno 5), pa po drugi strani sindikati ocenjujejo, da je njihov dejanski vpliv na tem 
področju premajhen (povprečna vrednost ocene dejanskega vpliva je 2 od maksimalno 5). Glede 
na velik razkorak med pričakovano/želeno in dejansko vlogo sindikata na tem področju, bi bilo v 
prihodnje smiselno povečati aktivnosti sindikata na tem področju.
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Zlasti preusmeriti pozornost sindikatov tudi na to področje, zagotoviti zadostna sredstva, povečati 
znanje na tem področju ter bolje izkoristiti pravne podlage, kar vidijo sindikati kot glavne razloge 
za to, da njihov dejanski vpliv na področju vseživljenjskega izobraževanja v praksi ni še večji. Ker 
tudi vsi sindikati nimajo vpogleda v podatke delodajalca o vključevanju zaposlenih v izobraževanje 
in večina nima vpliva na oblikovanje strategije/sheme izobraževanja zaposlenih pri delodajalcu, bi 
lahko te vsebine v prihodnje vključevali na agendo kolektivnega pogajanja. Priporočljivo bi bilo v 
prihodnje nadgraditi tudi zakonske podlage, glede ugotovitev, da sta tako ZJU kot ZDR-1 v celoti 
prezrla vlogo sindikatov na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.

Velik razkorak je po oceni sindikatov tudi med dejanskim vplivom, ki ga imajo sindikati na področju 
ukrepov države na trgu dela ter med želeno/pričakovano njihovo vlogo na tem področju. Zlasti
to velja za tiste aktivnosti sindikatov, ki se nanašajo na njihovo sodelovanje v postopkih načrtovanja, 
spremljanja izvajanja in evalvacije učinkov ukrepov APZ in drugih ukrepov na trgu dela. Manj pa 
to velja za tiste aktivnosti sindikatov v okviru aktivnosti po ZUTD, ki se nanašajo na možnosti, da 
bi sindikat sam izvajal te ukrepe v praksi na podlagi pridobitve koncesije ali vpisa v register zu-
nanjih izvajalcev APZ ali glede ustanovitve fundacije po ZUTD. Glede slednjih aktivnosti zaenkrat 
sindikati vidijo svojo vlogo bolj v tem, da bi okrepili sodelovanje z že obstoječimi specializiranimi 
institucijami za izvajanje ukrepov na trgu dela (npr. Zavod RS za zaposlovanje, Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendije, Andragoški center Slovenije, izbrani izvajalci VKO in APZ, idr.) kot pa 
da bi sindikat (sam oz. skupaj z delodajalskimi združenji) razvijal svoje institucionalne podlage za 
samostojno izvajanje teh ukrepov.

Raziskava je zaznala enotno izražena velika pričakovanja sindikatov glede zagotavljanja pod-
pore KSJS pri njihovih aktivnostih. Zlasti to velja za zagotavljanje izmenjave informacij med 
sindikati, zagotavljanje sodelovanja pri kolektivnem pogajanju, zagotavljanje sodelovanja pri 
izobraževanju sindikalnih predstavnikov in članov ter pri zagotavljanju strokovne podpore pri 
pravnem svetovanju.

Razen pravnih in institucionalnih podlag ter ustreznih finančnih in drugih spodbud je za ohran-
janje zaposljivosti zaposlenih ključnega pomena aktivna vloga socialnih partnerjev. Socialni 
partnerji imajo namreč pomembno vlogo v postopkih posodabljanja javnega sektorja in so-
cialno odgovornega prestrukturiranja, kar potrjujejo številne tuje in domače raziskave (glej npr. 
Bergström, Broughton, Triomphe (2010), Anticipating and Managing Restructuring, A.R.E.N.A.S 
(VC/2008/0667), ITC ILO). Glede na pomembnost, ki jo dajejo sindikati področju ohranjanja in 
razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih, ne gre prezreti tudi njihovega stališča, da bi moral 
imeti sindikat v prihodnje še večji vpliv na tem področju. Več vpliva pa posledično zahteva tudi več 
sindikalnih aktivnosti na tem področju, kar je izziv za prihodnje.

Na podlagi analize pravnih podlag in upoštevajoč rezultate, ki jih je dala analiza potreb, pričakovanj 
in ovir, kot jih sindikati sami vidijo za še večjo vlogo na tem področju, smo oblikovali naslednje 
predloge za nadaljnje odločanje in raziskovanje:

• preveriti, kje bi se lahko izboljšale pravne podlage; predlagamo, da se dodelajo pravne pod-
 lage v zvezi z vlogo sindikata na področju izobraževanja, tako da se mu zagotovi dostop do 
 informacij ter sodelovanje pri oblikovanju strategije izobraževanja in spremljanju izvajanja,
 npr. z rednim obveznim letnim poročanjem delodajalca; predlagamo, da se dodelajo tudi 
 pravne podlage za zagotovitev učinkovitejšega sodelovanja sindikatov v postopkih načrto-
 vanja in evalvacije ukrepov APZ in drugih ukrepov na trgu dela
• preveriti, katera konkretnejša vprašanja bi bilo primerno vključiti v nadaljnja kolektivna 
 pogajanja
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• nujno je v primeru varčevalnih ukrepov, reorganizacije in omejevanja zaposlovanja v javnem 
 sektorju, pričakovane negativne vplive na zaposlene kompenzirati s sočasnimi ustreznimi 
 učinkovitimi ukrepi APZ; takšne ukrepe bi bilo treba predvideti vnaprej in bi morali biti ob-
 likovani ter posebej predvideni in prilagojeni potrebam javnega sektorja
• v prihodnje vložiti več naporov v skupno pridobivanje sredstev za posamezne ukrepe; pre-
 veriti, kje so možnosti skupnega nastopanja sindikatov, delodajalcev, tudi države oz. njenih 
 institucij, pri pridobivanju sredstev, tudi iz evropskih skladov, saj raziskava kaže, da je poma-
 njkanje sredstev lahko eden od pomembnih razlogov za manjšo aktivnost
• povečati znanje in predvideti sklope izobraževanj za sindikalne zaupnike s tega področja; 
 raziskava kaže, da je pomanjkanje znanja lahko eden od pomembnih razlogov za to, da v 
 praksi ni še večje vloge sindikatov; predlagamo npr. tudi, da iz končnega poročila te raziskave 
 oblikujemo praktično knjižico za sindikalne zaupnike
• predvideti nadaljnje raziskave, vključiti izkušnje iz tujine in dobre prakse na področjih, kjer je 
 raziskava pokazala, da je zaenkrat med sindikati manj zanimanja za aktivnejšo vlogo (npr. 
 glede ustanavljanja fundacij in izvajanja ukrepov APZ).
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Analiza potreb in pričakovanj sindikatov:
Kako sindikati KSJS vidijo svojo vlogo, možnosti in ovire na področju
ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih

1 Ocenite, kako pomembno je med vsemi vprašanji, ki se tičejo položaja javnih uslužbencev, 
 vprašanje ohranjanja in razvijanja zaposlitvenih možnosti zaposlenih (obkrožite številko na 
 lestvici od 1-najmanj do 10-najbolj):

sploh ni pomembno malo pomembno je pomembno zelo je pomembno je med najpomemb-
nejšimi vprašanji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Menite, da bi moral imeti vaš sindikat večji vpliv na področju ohranjanja in razvijanja zapo-
 slitvenih možnosti zaposlenih, kot ga ima danes?

Ne, menimo, da ima ustrezen vpliv Da, menimo, da bi moral biti večji

3 Kako pomembna naj bo po vašem mnenju vloga sindikata pri določenih aktivnostih v zvezi z
 zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti (1 to ni vloga sindikata, 2 ni pomembna, 3 je pome-
 mbna, 4 je zelo pomembna, 5 je med najpomembnejšimi):

Sindikat naj ima vpliv na oblikovanje in izvajanje zaposlitvene politike v javnem 
sektorju (kadrovski načrti, novo zaposlovanje, nadzor nad obsegom 
agencijskega dela in drugih prekernih oblik dela).

1 2 3 4 5

Sindikat naj izvaja aktivnosti v zvezi z ohranitvijo zaposlitve že zaposlenih 
(sodelovanje v postopkih odpuščanja, prezaposlitve idr.). 1 2 3 4 5

Sindikat naj izvaja aktivnosti, ki omogočajo, da zaposleni ohranja in razvija svoje 
sposobnosti/kompetence (vpliv na ureditev in izvajanje izobraževanja delavcev 
pri del delodajalcu).

1 2 3 4 5

Sindikat naj sodeluje pri načrtovanju in ocenjevanju učinkov ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja (APZ). 1 2 3 4 5

Sindikat oz. konfederacija naj sama izvaja storitve na trgu dela (posredovanje 
zaposlitev, vseživljenjska  karierna orientacija, ukrepi APZ). 1 2 3 4 5

Sindikat oz. konfederacija naj skupaj z drugimi deležniki ustanavlja fundacije za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti po ZUTD. 1 2 3 4 5

Vprašalnik
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4 Kakšen dejanski vpliv ima po vašem mnenju v praksi vaš sindikat pri določenih aktivnostih v
 zvezi z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti (1 nobenega, 2 majhnega, 3 srednjega, 4 velik 
 vpliv, 5 zelo velik vpliv):

Oblikovanje in izvajanje zaposlitvene politike v javnem sektorju (kadrovski 
načrti, novo zaposlovanje, nadzor nad obsegom agencijskega dela in drugih 
prekernih oblik dela).

1 2 3 4 5

Ohranitev zaposlitve že zaposlenih (sodelovanje v postopkih odpuščanja, 
prezaposlitve idr.). 1 2 3 4 5

Ohranjanje in razvijanje sposobnosti/kompetenc zaposlenih (vpliv na ureditev 
in izvajanje izobraževanja delavcev pri delodajalcu). 1 2 3 4 5

Načrtovanje in ocenjevanje učinkov ukrepov APZ. 1 2 3 4 5

Izvajanje storitev na trgu dela (posredovanje zaposlitev, vseživljenjska karierna 
orientacija, ukrepi APZ). 1 2 3 4 5

Skupaj z drugimi deležniki ustanavljanje fundacije za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti po ZUTD. 1 2 3 4 5

5 Kje vidite razloge za to, da dejanski vpliv sindikata v praksi pri zagotavljanju zaposlitvenih 
 možnosti zaposlenih ni še večji (možnih je več odgovorov):

To ni odgovornost sindikata

Sindikat ne namenja dovolj pozornosti temu področju

Sindikat nima dovolj sredstev za izvajanje teh aktivnosti

Sindikat nima dovolj znanja na tem področju

Sindikat nima dovolj zakonskih podlag za vplivanje na odločitve delodajalca na tem področju

Sindikat se v okviru svojega sindikalnega delovanja pretežno ukvarja z drugimi vprašanji položaja 
zaposlenih in nima časa za to področje

Drugo:

6 Vseživljenjsko izobraževanje / pridobivanje kompetenc: Na lestvici od 1 do 5 označite stopnjo
 strinjanja s trditvami (1 sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se niti ne strinjam niti strinjam, 
 4 se strinjam, 5 zelo se strinjam):

Spodbujanje vseživljenjskega učenja pri delavcih je tudi naloga sindikata. 1 2 3 4 5

Načrtovanje izobraževanja in usposabljanja delavcev je zgolj naloga delodajalca 
(posameznega organa, zavoda). 1 2 3 4 5

Sindikat bi moral biti enakovreden partner pri načrtovanju izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih. 1 2 3 4 5

Sindikati bi morali aktivno sodelovati z izobraževalnimi institucijami ter drugimi 
institucijami (ZRSZ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) pri pripravi 
programov izobraževanja in/ali usposabljanj.

1 2 3 4 5

Sindikati naj bodo tudi sami izvajalci ukrepov vseživljenjskega učenja in
karierne orientacije. 1 2 3 4 5

Pogoji za izobraževanje in usposabljanje delavcev ter okvirji za sodelovanje 
sindikatov bi morali biti urejeni v kolektivni pogodbi. 1 2 3 4 5
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7 Ali ima vaš sindikat v praksi vpogled v podatke o dejanskem izvajanju izobraževanja zaposlenih 
 (število vključenih, struktura vključenih, spol, starost ipd., vrste izobraževanja, obseg sredstev idr.)? 

Da Ne

8 Ali ima vaš sindikat v praksi vpliv na oblikovanje strategije/sheme izobraževanja, ki ga zago-
 tavlja delodajalec (obseg, kriteriji za vključitev v izobraževanje ipd.)?

Ne, nobenega Majhen vpliv Srednji vpliv Velik vpliv Zelo velik vpliv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vaš komentar:

9 Kako ocenjujete dejanski vpliv vašega sindikata v praksi (neposredno ali preko KSJS) pri 
 načrtovanju ukrepov države na trgu dela in spremljanju njihovih učinkov v okviru  posameznih 
 pristojnosti, ki jih imajo sindikati na tem področju po ZUTD (1 ni nobenega vpliva, 2 majhen 
 vpliv, 3 srednji vpliv, 4 velik vpliv, 5 zelo velik vpliv): 

Predhodno posvetovanje vlade s socialnimi partnerji o sprejemu smernic za 
izvajanje ukrepov APZ. 1 2 3 4 5

Seznanitev socialnih partnerjev s strani MDDSZ o načrtu za izvajanje ukrepov 
APZ v medresorskem usklajevanju in dajanje mnenj o načrtu s strani socialnih 
partnerjev.

1 2 3 4 5

Sodelovanje sindikatov v svetu Zavoda RS za zaposlovanje. 1 2 3 4 5

Seznanitev socialnih partnerjev enkrat letno s poročilom o izvajanju ukrepov 
države na trgu dela s strani MDDSZ. 1 2 3 4 5

Razprava in dajanje mnenj socialnih partnerjev o poročilu o izvajanju ukrepov 
na trgu dela na Ekonomsko socialnem svetu. 1 2 3 4 5

10 Katere glavne ovire vidite za to, da se pristojnosti sindikatov na področju načrtovanja in spre-
 mljanja učinkov ukrepov države na trgu dela (iz prejšnjega vprašanja) v praksi ne bi še bolj 
 učinkovito uresničevale kot se danes (možnih je več odgovorov)?

premalo časa za poglobljeno razpravo o smernicah in načrtu za izvajanje ukrepov APZ

nezadostno neupoštevanje predlogov in mnenj sindikatov pri pripravi smernic in načrta APZ

premajhna aktivnost sindikatov glede dajanja konkretnih predlogov glede ukrepov APZ

sindikati nimajo vpliva na določanje kazalcev za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ

sindikati niso vključeni v postopek ocenjevanja doseganja določenih kazalcev, na podlagi katerih se 
vrednosti učinkovitost ukrepov APZ

Drugo:
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11 Ali menite, da bi bilo treba izvajanje varčevalnih ukrepov, reorganizacije in omejevanja zapo-
 slovanja v javnem sektorju kompenzirati z ustreznimi ukrepi APZ za omilitev škodljivih posledic 
 za delavce, ki so izgubili dostop do zaposlitve, zaposlitev ali je njihova zaposlitev ogrožena 
 (npr. subvencioniranje začasnih zaposlitev, pripravništva, izobraževanja in usposabljanja ter 
 preusposabljanja za druga delovna mesta, javna dela, zagotavljanje zaposlitvenih možnosti in 
 sredstev preko fundacij itd.)?

Ne, to ni potrebno Da, to bi bilo potrebno

12 Kako ocenjujete možnosti, da bi vaš sindikat v praksi izvajal naslednje ukrepe po ZUTD (1 to ni 
 vloga sindikata, 2 sindikat teh ukrepov ne bi izvajal, bi pa sodeloval z institucijami in organiza-
 cijami, ki že izvajajo te ukrepe v praksi, 3 pomembno bi bilo izvajati te ukrepe v prihodnje, 4 
 zelo pomembno bi bilo izvajati te ukrepe v prihodnje, 5 že izvajamo oz. načrtujemo te ukrepe):

Izvajanje aktivnosti programov APZ na podlagi vpisa v register zunanjih 
izvajalcev. 1 2 3 4 5

Izvajanje ukrepa vseživljenjske karierne orientacije na podlagi pridobitve 
koncesije. 1 2 3 4 5

Izvajanje ukrepa posredovanje zaposlitve na podlagi pridobitve koncesije. 1 2 3 4 5

Ustanovitev fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih. 1 2 3 4 5

13 Katere razloge oz. ovire vidite za to, da ukrepov po ZUTD iz prejšnjega vprašanja še ne izvajate 
 oz. jih ne načrtujete?

Kratek komentar:

14 Kakšne so lahko po vašem mnenju aktivnosti KSJS glede zagotavljanja podpore sindikatom 
 pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih?

Zagotavljanje izmenjave informacij med sindikati 1 2 3 4 5

Zagotavljanje sodelovanja pri kolektivnemu pogajanju 1 2 3 4 5

Zagotavljanje sodelovanja pri izobraževanju sindikalnih predstavnikov 1 2 3 4 5

Zagotavljanje sodelovanja pri izobraževanju članov 1 2 3 4 5

Zagotavljanje strokovne podpore pri pravnem svetovanju 1 2 3 4 5

Vodenje in koordinacija aktivnosti sindikatov pri ustanovitvi fundacije za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih 1 2 3 4 5

Drugo:

Sindikat:
Vprašalnik izpolnil: Datum:
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