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Zadeva: Mnenje Konfederacije slovenskih sindikatov o mnenjih Zakonodajno-pravne službe  

 DZ RS in Vlade RS v zvezi z Zahtevo za oceno ustavnosti 224. člena ZDR-1 
 

Zveza: Sklicana seja odbora DZ RS za 16. 1. 2015 z gradivom k 3. točki dnevnega reda seje 
           
   
Spoštovani. 
 
Na podlagi 1. odstavka 48. člena in 2. odstavka 51. člena Poslovnika Državnega zbora Vam posredujemo 
mnenje Konfederacije slovenskih sindikatov o mnenjih Zakonodajno-pravne službe DZ RS in Vlade RS v 
zvezi z Zahtevo za oceno ustavnosti 224. člena ZDR-1, ki jo boste obravnavali v 3. točki na 5. nujni seji.  
 
Naprošamo Vas tudi, da na osnovi že navedenih določil poslovnika predsedniku konfederacije na seji 16. 
januarja omogočite predstavitev in obrazložitev tega mnenja in stališč konfederacije v 3. točki seje. 

 
Mnenji Zakonodajno-pravne službe DZ RS in Vlade RS zavestno zamolčita 2. odstavek 6. člena ZDR-1 v 
delu, ki določa dolžnost enake obravnave delavcev ne glede na med drugim tudi osebno okoliščino 
članstva v sindikatu zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, 
plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem 
času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Z zahtevo na Ustavnem sodišču več reprezentativnih sindikatov 
izpodbija 224. člen ZDR-1, s katerim je dana možnost legalne neposredne diskriminacije na podlagi 
članstva v sindikatu, ki je z istim zakonom prepovedana. Izpodbijana določba dopušča prosto urejanje 
pravic in obveznosti za delavce člane sindikatov podpisnikov kolektivnih pogodbah drugače in ugodneje, 
kot velja za ostale delavce zaposlene v isti dejavnosti veljave kolektivne pogodbe. Gre za očitno notranje 
neskladje samega ZDR-1, saj izpodbijani člen dopušča oz. omogoča nekaj, kar sam isti zakon 
prepoveduje v 6. členu. Uporaba 224. člena ZDR-1 je v praksi pokazala ravno to, da so delavci nečlani 
sindikatov in člani sindikatov, ki kolektivnih pogodb niso podpisali, obravnavani diskriminatorno v 
nasprotju z dolžnostjo enake obravnave delavcev pri plačah in drugih prejemkih iz delovnega 
razmerja na podlagi osebne okoliščine članstva v sindikatu. 
 
V zaključku mnenja vlade je lepo obrazloženo, da gre na podlagi izpodbijanega 224. člena za urejanje 
pravic, ki jih zakon ne določa (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč), vendar je zamolčano, da gre za 
plače in druge prejemke delavcev za katere 6. člen ZDR-1 določa dolžnost enake obravnave vseh 
delavcev ne glede na članstvo v sindikatu. Tudi sodna praksa na tem področju je jasna (v prilogi judikat 
Vrhovnega sodišča), da se reprezentativni sindikati pogajajo o pravicah (tudi o dodatnih) „v imenu“ vseh 
delavcev in da v Sloveniji veljavna ureditev onemogoča reprezentativnemu sindikatu, da bi priznanje 
določenih dodatnih pravic vezal izključno na članstvo v sindikatu. Ne toliko zato, ker bi šlo za 
(prepovedano) diskriminacijo na podlagi (ne)članstva v sindikatu, temveč predvsem zato, ker bi s tem 
zožili obseg dogovorjenih pravic le na člane sindikata, čeprav bi kolektivna pogodba morala veljati za vse 
delavce enako. 
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Uzakonjen in uveljavljen sistem vpisa kolektivnih pogodb dejavnosti v njihovo evidenco na resornem 
ministrstvu za delo (vpis je predpogoj za veljavo) ne predvideva preverjanja zakonitosti in ustavnosti 
določb dogovorjenega in zapisanega v kolektivnih pogodbah in zato lahko socialni partnerji zaradi 
izpodbijanih neustavnih določil ZDR-1 sklepajo nezakonite in protiustavne kolektivne pogodbe v 
njihovo korist z očitno neposredno diskriminacijo vseh ostalih delavcev, ki jih podpisniki ne zastopajo.  
 
Sistemsko dopuščanje in legalizacija takšne diskriminacije vodi v koncentracijo nezdrave sindikalne moči, 
ki ne temelji na svobodni volji, saj se delavce za pridobitev finančnih ugodnosti sili v članstvo v 
določene sindikate, katerim pa se tako daje moč z omogočeno privilegirano obravnavo in dodatnim 
nagrajevanjem njihovih članov v zameno za sklepanje za vse delavce neugodnih določil.  
 
V Sloveniji so predpisi o sindikalnem delovanju že tako na več področjih urejeni neustrezno in je potrebna 
njihova temeljita prenova s prilagoditvijo pogodbenemu konceptu delovnih razmerij (od 2002) in 
pravnemu redu Evropske unije (od 2004). Izpodbijani 224. člen ZDR-1 posledično povzroča še večje 
nezadovoljstvo delavcev nad sindikati, saj kaznuje vse, ki so zaradi slabih praks sindikatov zapustili 
njihove vrste in namesto krepitve članstva v sindikatih se z diskriminatornimi, sicer legalnimi (224. Člen 
ZDR-1) praksami dosegajo ravno obratni učinki od želenih, saj trend padanja članstva v sindikatih še 
vedno raste. Kolektivne pogodbe so gradbeni element pravnega reda demokratičnih držav in sindikati 
institucije, ki pravni red gradijo z socialnimi partnerji, saj imajo na strani delavcev edini pristojnost 
sklepanja splošno veljavnih kolektivnih pogodb in zato v Konfederaciji slovenskih sindikatov poslance 
pozivamo, da sprejmejo sklep, s katerim se bo priznala narejena napaka ob sprejetju 224. člena ZDR-1, 
ki omogoča opisano diskriminatorno obravnavo delavcev, saj tudi Zakonodajno pravna služba DZ RS 
opisuje, da razprave o tem členu ob sprejemanju v Državnem zboru ni bilo in da je pri obravnavi na 
matičnem delovnem telesu sama Zakonodajno-pravna služba opozorila na neskladnost predlaganega 
224. členom z 14. členom Ustave. V obrazložitvi amandmaja s katerim se je sporen 224. člen vrinil v 
ZDR-1 ob sprejemanju je po navedbah Zakonodajno-pravne službe bilo zapisano, da bi določila člena 
omogočila urejanje nečesa, kar ni določeno v zakonu v zvezi z delovanjem sindikatov oziroma 
članstvom v njih, v praksi pa so se resnični nameni izkazali za drugačne, saj sindikati sklepajo 
kolektivne pogodbe, ki diskriminirajo vse delavce v ne pravih sindikatih in tiste delavce, ki niso člani 
sindikatov pri plačah in prejemkih iz delovnega razmerja. Zadnji odstavek mnenja Zakonodajno-pravna 
službe v zvezi z izpodbijanim 224. členom govori v prid utemeljenosti zahteve na Ustavnem sodišču glede 
224. člena ZDR-1, saj je v tem odstavku citirana odločba Ustavnega sodišča U-I-249/10 ugotovila 
neskladnost Zakona o sistemu plač v javnem sektorju z ustavo zaradi razlogov poseganja v 
prostovoljnost in svobodo sindikalnega delovanja  (76. člen Ustave) v delu, ki določa kvorum za 
veljavo Kolektivne pogodbe za javni sektor z veljavo za vse dejavnosti javnega sektorja, pa četudi jih 
sindikati iz posameznih dejavnosti ne podpišejo. Podoben poseg je v 224. členu ZDR-1. 
 
Sklep o storjeni napaki s sprejetjem izpodbijanega 224. člena brez razprave v Državnem zboru ob 
zavajajočih obrazložitvah amandmaja bi popravil tudi že storjeno škodo, ki so jo utrpeli vsi delavci, ki 
niso člani "pravih sindikatov" ali sploh niso sindikalno organizirani in to predvsem najbolj ogroženi 
upravičenci do solidarnostne pomoči, ki so je prejeli zaradi spornih določil 20% manj, kot izhaja iz 
priloženih dokazov zahtevi. Sindikatom bi se povrnil ugled, Državni zbor pa bi pokazal zmožnost 
priznavanja lastnih napak namesto, da mora te ugotavljati Ustavno sodišče, saj gre za očitno neustavna 
določila "delavske ustave". Konfederacija slovenskih sindikatov Odboru predlaga, da na podlagi tukaj 
predstavljenih ter po skrbni proučitvi vseh argumentov in ugotovitev kot že rečeno sprejme sklep o 
storjeni napaki in jo popravi tako, da Zakonodajno-pravni službi DZ RS naloži pripravo sklepu 
primernega odgovora Ustavnemu sodišču v zvezi z obravnavano tematiko oz. zahtevo. 
 
S spoštovanjem, 
 
Priloge:  
− Judikat Vrhovnega sodišča, Sodba VIII Ips 24/2012  

 Gvido Novak 
p r e d s e d n i k 

 

 
Poslano: 
− naslovnikom z e-pošto; 
− sindikatom KSS; 
− arhiv. 
 
Obveščanje članov in sindikatov KSS ter zainteresirane javnosti z objavo na spletu. 
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