
1. Ste se imeli  v času socializma za pripadnika delavskega  razreda? Kako je s to 

pripadnostjo danes? 
Ja v času socializma sem bil predsednik samoupravne delavske kontrole. Ta organ ni 

imel neke vidne funkcije, je bil le posvetovalni organ in se je ukvarjal le z manjšimi 

prekrški delavcev ali organizacije dela, ugotovitve pa je poročal takratnemu 

Delavskemu svetu. 

             Osebno nisem čutil pripadnosti sindikata, ker se je takrat ta beseda izgovarjala le v     

             primerih organiziranja izletov, organizacije raznih nakupovalnih akcij ipd. 

             Danes je s pripadnostjo delavskemu razredu povsem drugače. Dela in naloge sem po     

             pogodbah o zaposlitvah opravljal več kot 24 let na raznih delovnih mestih v posredni  

             in tudi neposredni proizvodnji. Sem popolni pripadnik delavskega razreda, delo  

             profesionalnega sindikalista opravljam od leta 2000. 

 

2. Se še spomnite kdo  je bil avandgarda  delavskega razreda?  Kdo je  po vašem 

danes? 
Avantgarda delavskega razreda je bila pri nas v času socializma le prazna farsa. 

Družbeni sistem je bil točno določen, točno se je vedelo kaj se lahko kaj ne in delavski 

predstavniki so delovali točno v teh določenih okvirjih. Omeniti velja  g. Franceta 

Tomšiča, ki je bil takratni predstavnik sindikata Neodvisnost R. Slovenije. Prav tako je 

bila vidna predstavnica sindikata KNSS-Neodvisnost in še prej ga. Irena Virant, 

vidnejšo vlogo v sindikatu je imela tudi profesorica ga. Alenka Orel. To so osebe, če 

ne bi bilo političnih spletk sposobne popeljati delavski razred v drugačno usodo, kot je 

današnja. V tistem času ni bilo potrebe po večjih pravih shodih delavcev, plače  so bile 

v razmerju 1 : 5, tako da je bilo iz vidika socialne varnosti za delavski razred 

poskrbljeno. V času eno letnega voljenega mandata od leta 1980 do 1981, je bil 

predsednik takratne Zveze sindikatov Jugoslavije tudi današnji poslanec g. Miran 

Potrč 

            Danes lahko sicer govorimo o sindikalnih liderjih,  kot neko avantgardo, vendar so le   

            ti ali preveč zlizani s aktualno politično srenjo, ki nam kroji našo usodo, ali  pa so se  

            enostavno prepustili toku dogajanj, saj jim zaradi totalnega »spanja« delavske   

            populacije, ki jo predstavljajo ni bili potrebno kaj dosti postoriti v smislu zaščite   

            delavcev. Ljudstvo si piše sodbo samo in si samo postavlja svojo avantgardo, ali torej  

            svoje voditelje. Kakršno je danes ljudstvo takšna je njihova avantgarda. 

          

             Mislite, da je v današnjem svetu možnost ponovna revolucija delavskega  

             razreda? 
3. Absolutno, v to verjamem, saj živimo v času ko nam je vsiljen sistem 

izkoriščevalskega kapitala brez pozitivnih vrednost, izkoriščanje človeka po človeku 

in s tem povezano čedalje večje razslojevanje ljudstva. Tako naravnan sistem pa ima 

tudi svoj konec, ki pa ni več tako daleč 

 

4. Kaj  je značilnost delavskega razreda, kaj ima skupnega z vzhodno Evropo in 

kaj  z zahodno  Evropo, ko se srečujete z zahodno usmerjenimi sindikati? Koliko 

v miselnosti in v dejanjih naši  zaostajajo  za drugimi? 
 Značilnost slovenskega delavstva je na žalost popolna brezbrižnost, skrivanje pred 

stanjem izkoriščanja in čedalje večjo izgubo delavskih pravic, za kar si je delavski 

razred prav zaradi svoje brezbrižnosti kriv v veliki meri sam.  

             Z vzhodno Evropo ima slovenski delavski razred skupnega predvsem izhajanje iz iste   

             totalitarne družbene ureditve, kjer so družbena pravila narekovala v naprej določeno                  

             eksistenčnost delavskega razreda. 



             Z zahodno Evropo in njihovimi družbenimi pravili, se slovenski delavski razred šele   

             spogleduje in se le počasi zaveda svojega izgubljenega položaja, ki narekuje  

             absolutno zavedanost trenutne situacije in temu primerno združevanje delavcev z  

             odločnimi voditelji, s sindikati v pravem pomenu besede, ki bodo kos sistemu v   

             katerem živimo, kateri seveda vlada v zahodni Evropi in ni najbolj naklonjen  

             delavskemu razredu.  

            Razhajanje v delovanju in smiselnosti združevanja v sindikate v primerjavi Slovenije z 

Zahodno usmerjenimi sindikati je v tem trenutku še velika. V miselnosti in dejanjih 

sindikati, predvsem v gospodarstvu kakor tudi ne gospodarstvu ogromno zaostajajo za 

drugimi zahodno usmerjenimi sindikati, predvsem zaradi miselnosti, ki smo jo 

podedovali iz časov socializma, ki je glavni zaviralec primernega odzivanja sindikatov 

glede na našo družbeno ureditev in moralo v njej. 

 

5.  Menite, da je sedaj v državni službi  in javni upravi zaposlenih preveč ljudi? 

Zakaj? Za koliko? 
               

V državnih službah – javni upravi je zaposlenih absolutno preveč ljudi. Ni pa preveč 

učiteljev, vzgojiteljev, medicinskih sester, zdravnikov… Absolutno je preveč 

brezpomembnih birokratov, ki niti vlada ne ve kaj bi si z njimi počela. Vsaka 

aktualna politika je blažila brezposelnost na način povečevanja zaposlovanja v javni 

upravi in do leta 2010 je v teh službah zaposlenih več kot enkrat preveč delavcev. To 

dejstvo je javno izrazil tudi sam predsednik vlade g. Pahor. Sindikat KNSS- 

Neodvisnost Mb regije, pa na takšna pogubna dejanja politike opozarja že vse od leta 

1994. 

 

6. Kako zaustaviti krizo in brezposlenost? 

V Sloveniji je ta trenutek več kot 100.000 brezposelnih oseb in vsaj 200.000 

delavcev prejema minimalno plačo. Kriza in recesija sta v Sloveniji besedi, na katere 

se vse prevečkrat sklicuje nesposobna politika in nesposobni manegament. Z 

vsakokratnim spreminjanjem delovno pravne zakonodaje, postajamo manj 

konkurenčni. Krizo in brezposelnost je možno zaustaviti  le na način, da se v prvi 

vrsti spremeni celotna zakonodaja v smislu varovanih mehanizmov, da se zamenja 

nesposobni manegament, s sposobnejšim kadsrom, ki ga v Sloveniji imamo in ki bo 

vedel in upošteval kaj je konkurenčnost, gospodarnost, inovativnost, ne pa kot se 

dogaja sedaj, da naš nesposobni management zna le kalkulirati stroške pozitivnega 

poslovanja na odpuščanju delavcev in nižanju plač. Gospodarstvo in plače zaposlenih 

se morajo absolutno razbremeniti prevelikih davčnih obremenitev in prevzet vlogo 

pred negospodarstvom, kar pomeni, da se mora celoten sistem obrnit in mora 

gospodarstvo biti absolutno bolje nagrajeno kot negospodarstvo. 

Odločujočo vlogo na žalost še vedno v 20-letni samostojni zgodovini Slovenije igrajo 

trije največji igralci našega folklornega Slovenskega teatra. Ti so nesposobna 

politika, manegament in naš največji sindikat ZSSS in vsi tisti sindikati, ki vedrijo 

pod dežnikom tega sindikata  Ker so ti trije glavni kreatorji našega državnega sistema 

in življenja nas državljanov v njem vse od začetka obstoja slovenske države, 

povezani v škodo pozitivnega razvoja državnega sistema, je naša usoda in pozitivni 

razvoj še v naprej obsojena na pogubo. 

 

7. So slovenski sindikati med sabo v borbi skupnih ciljev enotni? Kaj so najnujnejši 

cilji? Kako izgledajo pogajanja? 



Le navidezno, prioritetno vlogo še vedno in na žalost igra največji sindikat v škodo 

svojega lastnega članstva. Najnujnejši cilji sindikatov bi ob seveda večjemu 

angažiranju lastnega članstva morali biti povezanost in pošteno skupno nastopanje v 

pogajanjih za pravice delavcev. Pogajanja glede na spoštovanje vladne delodajalske 

nasproti sindikalni strani zgledajo zelo klavrno, predvsem zaradi nespoštovanja 

podpisanih dogovorov in obvezujoče zakonodaje. Vse prevečkrat so pogajanja 

označena z besedami vlade in delodajalcev: »vzemi ali pusti«, to pa so dokazljive 

besede, ki govorijo o pogajanjih, ki v veliki meri niso pogajanja, ali pa je že vse v 

naprej dogovorjeno. 

 

8. Kako je z ovrednotenjem košarice osnovnih življenjskih stroškov? Kako se ta 

izračuna, kaj vse je všteto, kakšna je njena vsota? 

Košarica osnovnih življenjskih stroškov sama po sebi govori, da povzema stroške, ki 

jih neka oseba potrebuje za življenje v določenem časovnem obdobju. Izračuna se na 

porabo osnovnih življenjskih dobrin potrebnih za preživetje in znaša ta trenutek 

cca.560 eurov. Po mojem prepričanju bi današnja življenjska košarica morala znašati 

za normalno mesečno življenje 4 članske družine vsaj 1000 eurov neto. Po stališčih 

MDDSZ bo glede na izračun 80% vrednosti minimalnih življenjskih stroškov, 

predvidoma v drugi polovici leta 2010 višina trajne socialne pomoči 449,66 eura 

neto, višina začasne denarne socialne pomoči pa 308,06 eura neto. Za izračun 

minimalnih življenjskih stroškov je upoštevan prehrambeni načrt – košarica za 

odraslega moškega starega od 19 – 65 let ob upoštevanju nižjega socialno 

ekonomskega statusa in zdrava uravnotežena prehrana, upoštevaje vrednost prehrane 

iz prve polovice leta 2009 in znaša 119,95 eurov na torej tako osebo Za izračun 

minimalnih življenjskih stroškov je MDDSZ upoštevalo najnujnejše življenjske 

potrebščine brez nakupa pohištva, gospodinjske opreme rekreacije, kulture, obiskov 

restavracij idr. Kako taka oseba živi in preživi je vprašanje s katerim se MDDSZ več 

ne ukvarja. 

 

9. Glavni cilji vašega sindikata v naslednjih 5ih letih? 

Cilji našega sindikata ostanejo enaki kot do sedaj. Zavzemanje za delavske pravice z 

vsemi razpoložljivimi sredstvi, vse skupaj pa je in bo odvisno od sodelovanje 

slehernega našega člana in seveda primernega povečanja članstva, ki nas bo 

brezpogojno upoštevalo. Le ob zavzemanju slehernega člana, delavca, bodo lahko 

naši cilji zastavljeni višje, kar pomeni kakovostnejše življenje in boljša eksistenca 

delavskega razreda. 

 

10.        Je nevarno biti vodja sindikatov, zakaj? 

Voditi sindikat na ravni regije kakor tudi v osnovnih organizacijah je danes zelo 

nehvaležna vloga, seveda, če si sindikalist v pravem pomenu besede. Bil sem že 

velikokrat izpostavljen verbalnim in fizičnim grožnjam, tako po telefonu, kot tudi iz 

oči v oči. Prav tako podtikanjem  raznim  vsemogočnim podkupninam. Najbolj 

boleče je bilo slišati samega Inšpektorja za delo, ko nas je prepričeval, da v krizi ne 

smemo stati tako točno na stališčih zakonodaje, kjer le ta določa pravice delavcev. Če 

pomislim na le enega izmed dogodkov, ko me je neimenovan delodajalec večer pred 

stavko povabil v že naprej pripravljen prostor, kjer so me pričakali kvazi varnostniki 

z namenom, da bi me onesposobili naslednji dan voditi stavko, tako da bi me pretepli 

ali morda celo ubili, se resno sprašujem o smiselnosti vztrajati na vodilnem položaju, 

kot predsednik sindikata, to pa ob dejstvu, da so bile o tem detajlno pisno obveščene 

pristojen institucije, sodišče je na obravnavah celo tako dejstvo prezrlo, povedano  



samo potrjuje naš nepravni koruptivni sistem in smiselnost vztrajati na mestu vodje 

sindikata.  

 

11.        Koliko časa ste že dejavni v sindikatih, kaj vas je pripeljalo v to funkcijo, na to     

             mesto? 

V sindikatu sem dejaven od leta 1994. Na to funkcijo me je pripeljalo predvsem 

spregledanje izkoriščanja nas delavcev. Spomnim se akcije v osnovni organizaciji, 

kjer sem ravno na željo in zahtevo delavcev postal predsednik sindikata Neodvisnost, 

zaradi totalnega nedelovanja ZSSS proti svojim lastnim  članom (zasega dokumenta 

prerazporeditev  36. delavcev v drugo firmo) 

 

12.        Govorimo o krizi vrednot? Kaj je za vas najpomembnejša vrednota? 

V hlastanju za lastnimi interesi je marsikdo pozabil, da smo ljudje samo ljudje med 

katerimi veljajo pozitivna človeška merila dostojanstva, poštene komunikacije in 

spoštovanje ter upoštevanje drug drugega. To so vrednote, ki so na žalost vse 

prevečkrat potisnjene ob rob ali v naši družbi skorajda pozabljene. Vrednota, ki jo 

postavljam na prvo mesto je dostojanstvo. Človek, ki izgubi to vrednoto ni več 

človek, postane milo rečeno drhal, vsemu voljan, vodljiv, izgubi spoštovanje sam do 

sebe.  Ob dejstvu, da nam je vsiljeno življenje po standardih nespoštovanja pravne in 

demokratične države, in da je že preveč ljudi izgubilo to vrednoto, kar je na žalost 

pripeljalo do tega, da je slovenski narod postaja drhal, ki bi za ceno boljšega življenja 

prodal vse navedene vrednote nazadnje tudi svojo lastno sicer na lahek način 

pridobljeno državo.  

 

13.        Katere vrednote manjkajo našim politikom, kaj delodajalcem, kaj delavcem. 

Politiki so izvoljeni iz ljudstva in se tja nikoli več ne vračajo, s tem pa pozabijo na 

obljube, ki so jih dajali svojim volivcem in ravno te obljube temeljijo na že prej 

omenjenem spoštovanju, borbi za človekove pravice, boljše eksistenčnosti vseh ne 

samo nekaterih in dostojanstvu nas vseh. Našim v veliki meri nesposobnim politikom 

in delodajalcem - menagementu manjka zavedanost, da živijo na račun izkoriščanega 

delavskega razreda in da je spoštovanje in upoštevanje njega prioriteta in mora biti na 

prvem mestu. Delavskemu razredu prav tako v prvi vrsti manjka spoštovanje drug 

drugega in zavzemanje brez pogubnega individualizma za drug drugega v kritičnih 

situacijah, predvsem pa zavedanje izkoriščanosti, kar narekuje težnjo po lastni 

izobrazbi delavskega razreda. Današnji v veliki meri neizobražen delavski razred je 

zelo lahko vodljiv seveda v napačno smer. 

 

14.         O čem je res pomembno javno govoriti in zakaj? 

Prioritetno je potrebno javno govoriti o človeških pozitivnih vrednotah, o smiselnosti 

izobraževanja na vse splošni ravni, tako da bi vsak posameznik lahko dojel, doumel 

in z lastno nevodljivo pametjo, pravilno odločal o svojem in družbenem pozitivnem 

razvoju. 

 

15.         Zakaj so bili sindikati tako dolgo tiho? So se samo tiho pogajali? 

        Vprašajte tiste, ki so tiho bili in so glasni le navidezno. Sindikat KNSS-Neodvisnost   

        mariborske regije nismo tiho niti v eni kritični situaciji za katero  izvemo, katera se      

       dogaja v škodo delavskega razreda in predvsem našega članstva. 

 

Zaradi podedovane miselnosti prejšnjega socialističnega sistema v katerem smo 

živeli, ki kot tako odločujojče vpliva na sindikate, njihovo razmišljanje in delovanje. 



Ob dejstvu dogodkov v velikih gospodarskih družbah Muri in Gorenju, se je šele ta 

mrtvo utirjen voz sindikalizma premaknil. Največji sindikat je še vedno in na žalost, 

ker se delavci pač ne zavedajo pomembnosti sindikata krojač usode delavskega 

razreda. Vse vajeti je ZSSS držal v rokah pred 90.letom, tako je na žalost tudi danes, 

to pa je dokaz, kako dolgo časovno obdobje traja preden se miselnost državljanov in 

sindikalnih liderjev v njihovih glavah spremeni. 

 

16.        Kaj vas v tej zgodbi o krivici in pravici najbolj boli? In jezi? 

Krivica je vsakdanje dejstvo, ki bi se v demokratični družbi z vsemi razpoložljivimi 

državnimi odgovornimi institucijami, ki jih poznamo dala omejit na minimum. 

Najbolj me jezi pri takšnih krivičnih stanjih, kjer se najdejo žrtve npr. mobbinga kot 

radi rečemo psihičnemu nasilju, da institucije, ki so za to dobro plačane s strani ravno 

delavcev, le te, niti ne odreagirajo, ali je njihova reakcija le tolikšna, da se lahko reče, 

da je reakcija brez učinka,  ali v takšnih situacijah niti ne poskušajo žrtve zaščitit. 

Najbolj sramotno in najbolj dokazljivo ne delo se za zaščito delavcev odraža v 

delovanju inšpektorata za delo, ki bi ga glede na njihove rezultate bilo potrebno takoj 

ukinit. 

 

17.        Kako bi opisali slovensko delavstvo, kdo so sploh ti ljudje? 

Slovensko delavstvo je populacija državljanov, ki je danes za to, da drži pokonci 

celoten sistem države sramotno  ponižana in za dobro delo sramotno plačana. To so 

ljudje, ki so v veliki meri na žalost izgubili svoje dostojanstvo, ki so pahnjeni na rob 

preživetja in so pripravljeni prenašati vse krivice, samo da preživijo. Delavski razred 

je na žalost postal populacija ljudi brez pravic, brez prihodnosti, skratka popolnoma 

ponižan in osramočen. Za takšno stanje je delavski razred v veliki meri ravno zaradi 

prevelikega egoizma in preveč togega odzivanja na jemanje pravic, prioritetno pa 

zaradi pasivnosti v sindikatu ali včlanitvijo v sindikat ki to ni, kriv sam. Ponavlja se 

zgodovina in prav vsi državljani bi se morali bolj zavedati besed našega 

priznanega pisatelja Ivana Cankarja, ki je zapisal in to njegovo reklo danes 

absolutno  velja; »Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni ustvarjeni za hlapčevanje 

….in mi smo vnuki njihovih dedov.. Sami sebi smo danes v tej lepi državi 

največji sovražniki. Ali ni to nacionalna sramota? 

 

18.       Ali Internacionala spet združuje? 

Da, v državah, kjer je zavedanost pomena združevanja delavcev mnogo višja kot v 

Sloveniji. V naši državi se bomo delavci in njihovi predstavniki najprej morali 

zavzemati za povrnitev izgubljenih pozitivnih človekovih pravic in vrednot se 

zavedati dostojanstva in temu primerno slediti internacionalnim združenjem širom po 

Evropi. Le na tak način ob primernem upoštevanju vsega navedenega se lahko naš 

delavski položaj in naša eksistenca tudi primerno izboljša. Prva Internacionala je bila 

prvo revolucionarno združenje proletariata, ustanovljeno leta 1964 v Londonu. Njen 

namen je bil združiti delavski razred vseh držav z namenom spodbujati delo 

revolucionarnih delavskih strank po svetu.  

Skrajni čas je glede na globalizacijo – združevanje držav na globalni ravni, torej nove 

oblike družbenih gospodarskih razmer širom po svetu,  prilagoditve globalizacije in 

njenim težnjam tudi v Sloveniji, da se delavski razred, čim prej otrese starih 

prepričanj, da nam bo, ker smo člani neke večje evropske skupnosti  le to pomagalo 

vrniti izgubljeno  dostojanstvo  in eksistenco delavskega razreda. Soočiti se je treba z 

nezavidljivim dejanskim stanjem in to čim prej. Le celotno združeni  ob vodenju 

pokončnih in pravično usmerjenih  avantgardistov v prave demokratično naravnane 



sindikate najprej v Sloveniji  in tako združeni v  širšem pomenu Internacionale, bo 

delavski razred zopet  dobil to kar mu pripada. »Delu čast in oblast« in pošteno 

plačilo za  dobro opravljeno delo ter boljšo eksistenco  za povsem ponižane in 

izgubljene delavske množice. 
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