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Novinarska konferenca SGS:

“KAKO NAPREJ?” -
sedanji položaj gorenjskih delavcev:

stališča, predlogi in ukrepi SGS

Kranj, 22. december 2009

http://www.gorenjski-sindikati.si
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OB ROBU

Zaton družbe SANDY d.o.o.:
• tekstilna družba s Slovenskega Javornika (nastala iz nekdanjih 

Gorenjskih oblačil), ki je zaposlovala več kot 100 delavcev
• po hkratnem odhodu več kot polovice delavcev družba zaide v 

hude težave in zaradi neporavnanih obveznosti do zaposlenih, le-
ti v decembru 2008 izredno odpovedo PZ

• ker se lastnik in direktor Andrej Šumi izogiba stečaju ali 
likvidaciji in poplačilu terjatev delavcev (neizplačane plače, 
odpravnine, jubilejne nagrade…), se 38 bivših zaposlenih s 
pomočjo SGS odloči za uveljavitev pravic po sodni poti

• pred dnevi so postale prve sodbe v korist delavk pravnomočne
in delodajalec mora prisojene zneske poravnati do 26. decembra 
2009, v nasprotnem bodo sledile izvršbe
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AKTUALNO

Izčrpavanje kranjske ZVEZDE, d.d.:
• družba se že več kot leto dni sooča s težavami, ki so vrh doživele letošnje 

poletje, ko je zmanjkalo denarja za surovine, plače, regres…
• na nepravilnosti pri poslovanju so, tako delavci kot oba sindikata v družbi, 

opozarjali že vse od spremembe lastniške strukture, ko je večinski lastnik 
postal Dušan Dolamič

• njihove dvome pa je v celoti potrdilo revizijsko poročilo (jun. 2009), ki je 
pokazalo na utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja 
oz. nevestnega gospodarjenja večinskega lastnika in nekdanjega direktorja  
- zato smo SGS  in zaposleni podali kazensko ovadbo (okt. 2009)

• Preprosto: lastnik je najprej prodal vse premoženje Zvezde (zemljišče, 
objekte, opremo…) in kupnino spretno nakazal na račun drugega svojega 
podjetja, istočasno pa je družbo obremenil še z visoko najemnino – tako je 
iz družbe odteklo skoraj 6 mio evrov (58% premoženja)

• za novo presenečenje pa je poskrbelo odkritje kazenske ovadbe zoper 
večinskega lastnika in nekatere njegove sodelavce, ki je bila že pred več
kot letom dni podana pristojnemu državnemu tožilstvu, takratni vladi, 
policiji in davčni upravi
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AKTUALNO

• čeprav je obravnavana ovadba pokazala na utemeljen sum na odtujitev več
kot 8 mio evrov vrednega premoženja Zvezde, se v več kot letu dni ni 
zganila ali ukrepala nobena pristojna državna institucija, niti Vlada RS

• ob vsem opisanem izčrpavanju družbe in milijonskih zaslužkih (izplenu) pa 
lastnik vse letošnje poletje ni zmogel zagotoviti “borih” tristo tisoč
evrov za nakup surovin za dokončanje proizvodov, na katere so kupci čakali 
odprtih rok

• Posledice: neizplačan regres za leto 2009, neizplačane plače za november 
in neplačani prispevki za socialno varnost za meseca september ter 
oktober 2009; hkrati je postala popolnoma negotova tudi usoda več kot 
polovice od skupaj 65 zaposlenih

• na skoraj neverjetne nezakonitosti pri “ropanju” kranjske Zvezde smo, s 
posebnim pismom SGS, opozorili tudi predsednika Vlade RS in ga pozvali k 
sprejemu učinkovitih sistemskih ukrepov ter konkretnih dejanj - za 
zagotovitev predvsem pravne ter socialno pravične države
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GORENJSKA – nekaj statistike

• 63.806 = št. zaposlenih okt. 2009  (71.392 = aktivno preb.)  * vir SURS

• reg. brezposelni:   
nov. 2009 = 6.776
nov. 2009/nov. 2008 = +2.798 oz. +69,7% * vir ZZZ RS, OS Kranj

• prijavljena prosta delovna mesta: 

jan. – nov. 2008 = 17.595
jan. – nov. 2009 = 11.101 oz.   -36,9%  * vir ZZZ RS

• minimalna plača: sep. 2009 = 597,43 EUR/bruto (Prejemniki v RS: prib. 20.000 oz. 3%.)

• povprečna plača na Gorenjskem: sep. 2009 = 1.367,08 EUR/bruto  (4. v RS)

Največ (9,2%) Gorenjcev prejema med 1.701 in 2.100 EUR/bruto! * vir SURS
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GORENJSKA – nekaj statistike

• reg. brezposelni – nov. 2009 (po starosti):   

od 18 – 25   =  10,3%  (699) 
od 25 – 30  =  14,2%  (962)
od 30 – 40  =  19,5%  (1.322)
od 40 – 50  =  19,6%  (1.329 od tega 691 žensk)
od 50 – 60  =  34,2% (2.317 od tega 1.006 žensk)      53,8%

60 in več =    2,8%  (141)  * vir ZZZ RS

• reg. brezposelni – nov. 2009 (po izobrazbi):

I.–II.            =   38,76% (2.627)
III.–IV.        =   24,60%   (1.666)      63,36%
V. =   26,06%   (1.766)
VI.               =     2,82%       (191)
VII.–VIII.   =     7,62%      (516)
brez šole      =     0,15%        (10)  * vir ZZZ RS
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GORENJSKA: plačevanje prispevkov

• v zvezi z zelo razširjenim neplačevanjem prispevkov za socialno 
varnost v RS, smo stanje na tem področju preverili tudi na 
Gorenjskem

• čeprav smo pozvali vse članice (sindikate v podjetjih), smo 
prejeli le 20 pooblastil, na osnovi katerih smo od Davčne uprave 
pridobili  zahtevane podatke

• in razkritje teh podatkov (na podlagi 21. člena ZDavP-2) je pokazalo, 
da samo v enem od dvajsetih podjetij ne plačujejo celotnih 
prispevkov (v konkretnem podjetju plačujejo samo 10% obveznosti)                

* vir DURS, DU Kranj
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RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Vzorec in čas raziskave SGS:
• na vprašanja je odgovorilo 875 zaposlenih – članov in nečlanov 

sindikatov – iz 23 podjetij
• starostna struktura anketirancev: 41-50 = 37%, 31-40 = 25%, 51 in več = 

22%, do 30 = 10%

• izobrazbena struktura anketirancev: IV-V = 46%, I-III = 24%, VI-VII = 
17% in VIII = 1%

• dejavnosti sodelujočih podjetij: elektro, kovinska, kemična, lesna, tekstilna, 
kmetijska in živilska industrija; grafična in komunalna dejavnost; gradbeništvo; 
trgovina

• raziskava je potekala v času od 27. novembra do 4. decembra 2009
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• daleč največ anketirancev 
prihaja iz industrije (2/3)

• sledijo trgovina, storitve in 
gradbeništvo (13%, 9%, 7%)

Dejavnost delodajalca   (N=875)

69%
7%

9%

13% 2%
Industrija
Gradbeništvo
Storitve
Trgovina
Drugo

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih
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• več kot 90% anketirancev je 
odločno proti dvigu starosti za 
upokojitev na 65 let 

• gre za pričakovano reakcijo 
zaposlenih, ki v sedanjih izjemno 
negotovih razmerah z veliko 
zaskrbljenostjo gledajo na svojo 
prihodnost oz. prihodnost svojih 
delovnih mest 

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali se strinjate s predlaganim dvigom starosti za 
upokojitev na 65 let?   (N=875)

94%

4%1%           1%
ne
niti ne niti da
da
brez odgovora
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• nizka (le 10%) podpora sedanjim 
ukrepom države za ohranjanje DM 
kaže presenetljivo negativen 
odnos  zaposlenih do teh ukrepov

• mnenja predstavnikov vlade in 
delodajalcev so v večini pozitivna

• očitno zaposleni skrajševanje DČ
in uporabo subvencij izključno za 
popravljanje poslovnih rezultatov  
ocenjujejo kot “zlorabo” ukrepov  
(še posebej ob hkratnem znižanju plač
ter uporabi instituta prerazporejanja 
DČ: “za enako delo nižje plače”)

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali menite, da imajo ukrepi države za ohranitev 
čim večjega števila delovnih mest 

(subvencioniranje krajšega polnega delovnega 
časa in čakanje na delo) pozitiven učinek?   

(N=875)

55%33%

10% 2% ne
niti ne niti da
da
brez odgovora
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• več kot 2/3 zaposlenih živi letos 
slabše kot v preteklem letu (!)

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Kako živite v tem letu v primerjavi s preteklim 
letom?   (N=875)

76%

23%

1%

0%

slabše 
enako
boljše
brez odgovora
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• v celoti zaupa vodstvu svojega 
podjetja le dobra desetina (11%)
zaposlenih v gorenjskih podjetjih

• ti rezultati so presenetljivo 
drugačni od rezultatov raziskave  
(po naročilu Združenja Manager) na 
vzorcu slovenskih podjetij iz 
avgusta 2009 (?)

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali zaupate vodstvu podjetja?   (N=875)

34%

54%

11% 1%

ne
niti ne niti da
v celoti
brez odgovora
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Pristop, Valicon, ZM: Zaupanje v slovenski management, avg. 2009

Pristop, Valicon, Združenje Manager:
Zaupanje v slovenski management, avg. 2009
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• rezultati kažejo, da več kot 
polovica (56%) zaposlenih še 
vedno izraža visoko pripadnost 
“svojemu” podjetju, ne glede na 
odnos do trenutnega vodstva
(ki je precej bolj negativen, kar je 
pokazal prejšnji graf)

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Če se v medijih pojavijo kritike o vašem podjetju: 
(N=875)

11%

29%
56%

4% mi je to 
v zadoščenje
sem popolnoma
 neprizadet
mi to 
ni pogodu
brez odgovora
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• nekaj manj kot 2/3 zaposlenih 
(64%) ocenjuje, da jih delodajalec 
bolj ali manj redno obvešča o 
svojih poslovnih načrtih

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali vas delodajalec obvešča o svojih odločitvah in 
poslovnih načrtih?   (N=875)

35%

53%

11% 1%

ni obveščanja 
občasno
redno
brez odgovora
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• polovica anketirancev (natančno 
51%) meni, da je v sedanjih 
kriznih razmerah več konfliktov 
med vodstvom in zaposlenimi – v 
primerjavi s preteklim obdobjem

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali je v sedanjih kriznih razmerah med vodstvom 
in zaposlenimi v vašem podjetju, v primerjavi s 

preteklim obdobjem:   (N=875)

51%44%

3%2%
več konfliktov
ni sprememb 
manj konfliktov
brez odgovora
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• prav tako polovica anketirancev 
meni, da so odnosi med sodelavci v 
času krize enaki kot v preteklem 
obdobju

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali so odnosi med sodelavci v času krize v 
primerjavi s preteklim obdobjem:   (N=875)

43%

50%

3% 4%

slabši kot prej
enaki 
boljši kot prej
brez odgovora
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• posebej pa negativno presenečajo 
podatki, da delodajalci po mnenju 
anketirancev kar v 62% pogosto 
oz. redno kršijo pravice delavcev 
iz DR

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali vaš delodajalec krši pravice delavcev iz 
delovnega razmerja?   (N=875)

30%

54%

8% 8%

nikoli  
pogosto 
vedno
brez odgovora
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• podrobnejši odgovori kažejo, da je 
največ kršitev na področju plač, 
sledijo pritiski (trpinčenje), 
kršitve v zvezi z delovnim časom
ter varnostjo in zdravjem pri 
delu

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Na katerem področju delodajalec največkrat krši 
pravice delavcev?

232
510

206
60

81
415

0 200 400 600

pritiski

pog. o zaposlitvi 
za določen čas     
odpoved pog.
 o zaposlitvi    
varnost in 
zdravje pri delu  
  plača in
 drugi prejemki      
delovni 
čas       
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• v primeru kršitve pravic iz DR se 
delavci največkrat obračajo na 
sindikate v podjetju in SGS
(skupaj v 61%), sledijo nadrejeni 
(30%) in odvetniki (9%)

• ocenjujemo, da ti rezultati  še 
vedno dokazujejo dokaj visoko 
zaupanje v sindikate, ne glede na 
nedavne odmeve v širši slovenski 
javnosti

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Na koga se obračate v primeru kršitev vaših 
pravic?

50%

11%

30%

9%
sindikat v
podjetju
Svet gorenjskih 
sindikatov  
delodajalca 
(vodjo)
odvetnika
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• rezultati kažejo, da se samo slabi 
2/3 sindikatov občasno oz. redno 
posvetuje ta s svojim članstvom o 
aktivnostih in dogovorih z 
delodajalcem

• to je vsekakor negativna praksa, 
ki jo bo potrebno čimprej
spremeniti

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali se sindikat posvetuje z vami o svojih 
aktivnostih in dogovorih z delodajalcem? 

(N=875)

31%

46%

19%
4%

ne
občasno
vedno
brez odgovora
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• samo slaba desetina (9%) 
anketirancev je prepričana o 
zadostnem vplivu sindikata v 
podjetju, 33% anketirancev 
sindikat s svojim učinkom ni 
prepričal, kar 55% pa jih meni, da 
je vpliv sindikata v podjetju 
majhen 

• gre za zelo resno “OGLEDALO”
(opozorilo), ki ga bomo upoštevali 
pri našem prihodnjem delovanju 

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih

Ali menite, da je vpliv sindikata na položaj in 
pravice zaposlenih v vašem podjetju:   (N=875)

55%33%

9% 3%
majhen
niti majhen niti velik
velik
brez odgovora
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KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI SINDIKATI SPREMENITI V 
SVOJEM DELOVANJU? (najpogostejši odgovori)

• več samostojnosti in neodvisnosti v podjetju
• več obveščanja in sodelovanja z delavci
• več odločnosti in neizprosnosti pri pogajanjih
• več usklajenosti in povezanosti med sindikati
• več sestankov, razgovorov, posvetov s člani
• več aktivnosti
• povezovanje zaposlenih
• prizadevanje za nove cilje (npr: udeležba pri dobičku)
• več protestov …

RAZISKAVA – o (ne)zadovoljstvu s sedanjim 
položajem zaposlenih v gorenjskih podjetjih
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Stališča, predlogi in ukrepi
Sveta gorenjskih sindikatov (1)

“KAKO NAPREJ?”
Odnos do sedanjih sindikalnih zahtev:
• podpiramo ZAHTEVE PO NUJNEM DVIGU MINIMALNIH 

PLAČ nad prag preživetja in ZAHTEVE PO ODLOGU ZAČETKA 
REFORME POKOJNINSKEGA SISTEMA do izhoda iz krize

• nasprotujemo enostranskim stavkam (tekmovanjem) sindikatov 
v posameznih dejavnostih, ki niso v naprej usklajene z ostalimi 
sindikati v teh dejavnostih

• nasprotujemo tistim stavkovnim zahtevam, ki privilegirajo 
člane v odnosu do nečlanov
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Stališča, predlogi in ukrepi
Sveta gorenjskih sindikatov (2)

Nujne sistemske spremembe:
• za hitrejši razvoj EKONOMSKE DEMOKRACIJE – podpiramo:

partnersko sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij
obvezno delavsko udeležbo pri dobičkih
pomembnejše delavsko (so)lastništvo

• podpiramo čimhitrejši sprejem novega ZAKONA O UDELEŽBI 
DELAVCEV PRI DOBIČKU z obvezno udeležbo delavcev

• zahtevamo poseben ZAKON O NOTRANJEM LASTNIŠTVU, 
ki bo spodbudil razvoj širšega notranjega lastništva zaposlenih

• zahtevamo sprejem UČINKOVITIH SISTEMSKIH UKREPOV, 
za preprečitev prodaje podjetij (v lasti države) nestrateškim
partnerjem oz. špekulativnim lastnikom (npr.: IBI d.d., ZVEZDA d.d.)

• zahtevamo uvedbo FINANČNE POLICIJE
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Stališča, predlogi in ukrepi
Sveta gorenjskih sindikatov (3)

Za učinkovitejši sindikalizem:
• zavzemamo se za novo opredelitev vloge Ekonomsko-socialnega 

sveta in razširitev njegove sestave (voljena predstavništva 
zaposlenih, reprezentativni predstavniki mladih in upokojencev)

• dajemo pobudo za ustanovitev DELAVSKE ZBORNICE za 
enakopravnejši socialni dialog in večjo ekonomsko ter pravno 
varnost zaposlenih

• predlagamo spremembe in dopolnitve ZAKONA O 
REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV (z novimi pogoji za 
reprezentativnost in obveznimi sindikalnimi koordinacijami na vseh ravneh)

• predlagamo, da se sindikalna članarina ponovno uvrsti med 
davčne olajšave posameznikov 
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Stališča, predlogi in ukrepi
Sveta gorenjskih sindikatov (4)

Ukrepi SGS in njegovih članic:
• pospešitev postopkov za ustanovitev nove Zveze reprezentativnih 

sindikatov Slovenije – članstvo v ESS
• krepitev izobraževanja in usposabljanja sind. zaupnikov in funkcionarjev
• razvijanje novih organizacijskih oblik, ki bodo približale sindikalno 

aktivnost članstvu in izboljšale nujno sodelovanje vseh reprezentativnih 
sindikatov v posameznem podjetju

• povečevanje števila sindikalnih zaupnikov, zastopanje vseh interesnih 
skupin delavcev, najpomembnejše odločitve na zborih članov

• razvijanje socialnega partnerstva v podjetjih (ne samo cena in pogoji dela –
tudi druga poslovna problematika: stroški, razvoj, prodaja, vodenje, kadri…)

• razvijanje partnerskega sodelovanja: SINDIKATI – SVETI DELAVCEV
• spodbujanje vseživljenjskega učenja vseh zaposlenih in vsestranskega 

sindikalnega komuniciranja v podjetjih
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Namesto zaključka

Kdo danes potrebuje SINDIKATE?
delavci,
delodajalci (lastniki in menedžerji),
država. 

Tuje prakse dokazujejo, da so najbolj demokratične, najbolj 
razvite in najbolj stabilne tiste družbe, ki premorejo močna 
sindikalna gibanja. (npr.: skandinavske države)


