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Skrajševanje polnega delovnega časa iz 40 ur na 36 ur v podjetjih in 
neupoštevanje zakonodaje iz tega področja. 

 
 

V Sindikatu mariborske regije KNSS Neodvisnost smo ogorčeni nad nespoštovanjem delovno pravne 
zakonodaje, ki jo delodajalci brezobzirno zlorabljajo. Dokazujemo izvajanje psihičnega nasilja na 
delovnem mestu (mobinga) na vse mogoče načine. Tudi s pomočjo državne uprave (z javnimi listinami 
in instituti) delodajalci, ki jim ni mar za trpljenje delavcev in njihovih družin, dosežejo svoj cilj tako, da 
delavcem izročajo nezakonite anekse k pogodbam o zaposlitvi. Na ta način se krni ugled že tako 
načetega pravega reda in Republike Slovenije v svetu nasploh. Delodajalci vedoma in zavestno teptajo 
vse pozitivne človeške in moralne vrednote. Sprašujemo se, kje so pri tako očitnih zlorabah na očeh 
javnosti Inšpektorat za delo, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in Vlada RS? Je to dokaz in 
priznanje nemoči vsakokratne oblasti? Sta Vlada in Državni zbor RS res le zaščitnika (v preteklosti 
naropanega) kapitala? Torej lahko delavci v proizvodnih halah, ki nimajo več nobenih pravic, le še 
sklonjenih glav samo delajo, delajo.. Vse dokler ne bodo, z upognjeno hrbtenico in do kraja izčrpani, 
odpuščeni. Sebi in družbi v breme. Takšna je naša pravna in socialna država!  
Delodajalci na vse mogoče načine (od menjave oblasti je ta pojav »dobil krila«) izkoriščajo predloge in 
ukrepe za blažitev posledic gospodarske krize. Vključno s komaj sprejetim Zakonom o delnem 
subvencioniranju polnega delovnega časa ob popolnem neupoštevanju Zakona o delovnih razmerjih. Po 
naši oceni je ta zakon celo absurd brez primere v slovenskem pravnem redu. Dejstvo je, da bodo od 
subvencij imeli koristi le lastniki kapitala. Že pregovorno je naša državna uprava tako neučinkovita, da 
tudi tam kjer bi upravičeno zahtevala vračilo subvencije tega ne bo izvedla, saj bo takrat v ospredju spet 
pravica kapitalista do zasbne lastnine in upravljanja z njo. Posledično se bo izkazalo, da je ta ukrep 
neučinkovit in le v škodo državni blagajni. Ampak bo spet prepozno, oblast se bo zamenjala… 
 
Začel se je »lov na subvencije« z izgovorom ohranjanja delovnih mest! Ampak delodajalci zagotovil o 
neodpuščanju ne dajejo! Vodstva v podjetjih samovoljno odločajo o skrajševanju polnega delovnega 
časa. Tako početje ni v skladu z zakonom. Običajno od sindikatov v podjetjih niti ne pridobijo 
pozitivnega mnenja in vendar delavcem že znižujejo plače ter jih prisiljujejo k podpisu nezakonitih 
aneksov k pogodbam o zaposlitvi. 

mailto:knssmbb@volja.net
mailto:knsssks@siol.net
http://www.sindikat-smbrknss.si/


2 

 

Drug ukrep delodajalcev je ta, da delavce silijo v koriščenje letnega dopusta 2009, čeprav še niti 
obvestil o številu dni pripadajočega niso izdali. Za ta početja ni pravne podlage. Letni dopust kot ena 
temeljnih pravic delavca ne igra več svoje vloge pri združljivosti dela z družinskim življenjem.  
Ugotavljamo, da v podjetjih pač nikoli ni denarja za delavce. In za delavce pač nikoli ni pravi čas, da bi 
prejeli vsaj trohico več od tistega kar so soustvarili. Kadar je veliko naročil in morajo delati nadure ali 
opravljati delo v štirih izmenah ne gre, da bi to kaj občutili pri plači ampak jim je rečeno, da je to njihova 
dolžnost. Zahteve po povišici so običajno gladko zavrnjene. Potem pride do krize (po naši oceni je 
napihnjena vsaj za 60%) in delavci so samo strošek za katerega ni več dela. Za menegerje ga seveda 
ne zmanjka: ne denarja in ne dela. Njih nihče ne odpušča in ni jim treba odgovarjati za rezultate svojega 
dela. Dovolj je, da imajo osebni račun na katerega si bodo nakazali (zdaj že milijonske) nagrade. 
 
UNIOR d.d. Kovaška c. 10, 3214 Zreče: 
- Podpis sporazuma dne 07.01.2009 (predsednik uprave in vsi trije reprezentativni sindikati), ki začne 

veljati 01.01.2009. Zaradi tega pristopa bo predsednik podjetniškega sindikata KNSS-Neodvisnost, 
nosil posledice! 

- Delavce se z grožnjami o odpuščanju sili k podpisovanju aneksov k pogodbi o zaposlitvi.  
- Sporazum in aneksi se podpisujejo za nazaj (retroaktivno: velja od 01.01.2009). Nezakonito početje, 

saj anekse delavci prejemajo tudi po pol meseca kasneje. 
- Sporazum o uvedbi 36 urnega polnega delovnega časa navaja, da do odpuščanja kljub temu lahko 

pride. Torej se bodo zaposlenim najprej znižanje plače, nato bodo iz tega znižanega povprečja na 
Zavodu za zaposlovanje prejemali nadomestilo. Tako prihranita delodajalec in država! 

- Navedeno je koriščenje letnega dopusta, ki ni v skladu z zakonom.. Delodajalec lahko delavcu le 
odobri letni dopust ne pa mu ga v celoti odreja kadar to njemu odgovarja samo zato, ker ne 
ispolnjuje svoje obveznosti za zagotavljanje dela (ZDR členi od 159 do 163, ki eksplicitno urejajo to 
področje). Zakon določa, da mora vsak delodajalec še pred pričetkom koledarskega leta, določiti in 
sprejeti delovni koledar za naslednje poslovno leto ter v njem določiti dneve delovne obvenosti. 

- V sporazumu so omenjeni tudi t.i. delavci s posebnimi pooblastili, ki imajo sklenjene individualne 
pogodbe. Tak delavec (samo poslovodstvo, ki je po statutu določeno je lahko nosilec individualne 
pogodbe). bi naj bil v gospodarski družbi na razpolago daljši čas (tudi 24 ur, če je treba). Ta 
nedoločljivost delovnega časa je namreč vzrok, da ima poslovodstvo drugačno obliko pogodbe o 
zaposlitvi in seveda tudi bistveno višjo plačo. Torej tem delavcem sploh ni mogoče skrajšati 
delovnega časa na 36 ur.  

- Istočasno, ko družba zaposlenim znižuje plače zaradi skrajšanega delovnega časa, vlaga v 
nepremičnine (objavljeno v Večeru 14. 1. 2009). Zakaj se ta denar ne nameni v osnovno dejavnost 
za ohranje delovnih mest, da bi delavci še lahko zaslužili plačo, ki jo bodo potrošili v širšem 
družbenem okolju? 

 
GKN Driveline Slovenija d.o.o. Rudniška c. 20, 3214 Zreče: 
- Vodstvo podjetja ne pojasni delavcem, kakšno je stanje v družbi in vizija le-te. 
- Direktor je na dopustu na smučanju, saj koristi še dopust iz leta 2008. Delavcem so ga izplačali pri 

plači za december 2008 kljub temu, da so bili na čakanju na delo doma. Torej so vsi delavci, razen 
direktorja imeli na dan 31.12.2008 stanje letnega dopust 0. 

- Direktorjevi sodelavci brez njegove prisotnosti samovoljno sprejemajo interne akte delodajalca in 
ponarejajo direktorjev podpis ter delavce pošiljajo domov na čakanje na delo. 

- Vodstvo podjetja sploh ne upošteva mnenj in predlogov reprezentativnega sindikata ter ne upošteva 
določb Zakona o delovnih razmerjih. Le grožnja o likvidaciji podjetja visi v zraku. 

- Invalidom se izroča nezakonite odpovedi pogodb o zaposlitvi 
- Delavcem se izroča nove pogodbe o zaposlitvi in posledično temu znižuje plačo –tarifne razrede. 
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COMET d.o.o. Tovarniška 5, 3214 Zreče: 
- Uvedba sporazuma o skrajšanju delovnega časa iz 40 na 36 ur na teden za nedoločen čas. Za kar 

delodajalec nima zakonske podlage: z aneksom se določa le pavšalni delovni čas »kot je določeno 
pri delodajalcu«, kar je v nasprotju z 29. členom ZDR – obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi) 

- Delodajalec delavce prisiljuje, da morajo koristiti letni dopust, kljub temu, da še niso prejeli obvestila 
o številu dni letnega dopusta za leto 2009  

- V mesecu novembru 2008 je bil sprejet delovni koledar za leto 2009. Ampak ta se, odkar se je 
izvedelo za možnost pridobiti subvencije, spreminja iz meseca v mesec. 

 

MLM d.d. in MLM storitve d.o.o., Oreško nabrežje 9, Maribor 
- Sporazum je podpisan, čeprav se tudi sindikalisti zavedajo nepravilnosti. Odločili so se za t.i. 

solidarnost do tistih, ki bi naj še bili odpuščeni. 
- Subvencije bodo pridobljene na račun povprečenja izrabe delovnega časa. 
- Plače se tako znižujejo vsem zaposlenim ne le tistim, ki so zaposleni v obratih kjer dejansko 

primanjkuje dela.  
 

Swaty d.d. in Swaty-inpo d.o.o., Titova c. 60, Maribor 
- Sindikat, ki je reprezentativen pri delodajalcu je pristop k sporazumu z argumenti zavrnil. Glavni 

med argumenti je ta, da se je delodajalec doslej izmikal slehernemu dogoovru za povišanje plač. 
- Dobički iz preteklih let so se pretvarjali v zaloge surovin. 
- Predlogi sindikata, da se predhodno opravijo primerjalni izračuni so bili zavrnjeni. Z morebitno 

uveljavitvijo skrajšanega delovnega časa bo večje število delavcev prejelo plačo na ravni minimalne 
plače, saj jim bo po obračunu oddelanih ur potrebno priznati še dodatek do minimalne plače. 

- Izvajajo se različni pritiski na sindikalne zaupnike v obliki groženj o množičnem odpuščanju, o 
nosilcu odgovornosti, če ne bo mogoče pridobiti subvencij… Sindikat vztraja na stališču, da 
poslovanje gospodarske družbe vodi uprava in je zato tudi v celoti odgovorna za rezultate 
poslovanja! 

 

 

Navedene so družbe v katerih je izražen interes delodajalca po skrajševanju polnega delovnega časa 
zaradi prenapihnjene gospodarske/finančne krize. V vseh ostalih gospodarskih družbah v katerih se  
delavci združujejo v Sindikat mariborske regije KNSS Neodvisnost, imajo prav tako težave (zniževanje 
plač, grozeča odpuščanja…) drugačno ozadje. Delodajalci v veliki meri pod krinko »recesija, 
gospodarska kriza« skrivajo  slabo vodenje gospodarskih družb, nesmiselne proizvodne in zavožene  
ter neproduktivne gospodarske naložbe torej striktno napake nesposobnega menagementa, ki je edini 
kriv za dolgoletno poslovanje na meji rentabilnosti in gospodarnosti… Vzrok »kriza in recesija« je 
nesposobnim managerjem prišel ob pravem času 
Sprejemanje kakršnih koli kolektivnih sporazumov (ne glede na to kako velik je sindikat, ki k temu 
pristopa) o tem, kako se bo plača znižala posamezniku je nesprejemljivo. Iz tega razloga je sporna tudi 
skladnost Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa z Ustavo RS. Sprejetje zakona je 
sporno tudi iz vidika t.i. nacionalnega socialnega dialoga, saj se o njem ni izrekel Ekonomsko socialni 
svet. Rezultat čiste politične in kapitalistične preračunljivosti je prenos pristojnosti za sklepanje 
dogovorov, ki bi naj bili podlaga za pridobivanje subvencij in skrajševanje delovnega časa, na 
podjetniški nivo, vse na rovaš delavskega razreda. Splošno znano je, da so sindikalisti na podjetniškem 
nivoju sindikalnega organiziranja slabše podkovani/prava nevešči. Torej je njihova slabost grobo 
izkoriščena zato, da bi se zniževale plače. (S takim početjem so prav tako grobo in namerno kršena 
določila ZOR, »podpis nekega akta –pogodbe iz razloga nevednosti, grožnje ali prevare je 
ničen«!) Tako kot je izkoriščen termin »globalna kriza«. Edina resnična kriza, ki smo jo v našem 
sindikatu zaznali je – kriza vodenja države in določenih gospodarskih družb. Temu se pridružuje le še 
»kriza socialnega dialoga«. 
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Zakon, o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, povzema popolnoma napačno ime, saj bo 
le ta skrajšan na 36 in manj ur na teden. Vlada, ki sprejme tak zakon in že v uvodu zapiše, da ta zakon 
ni v skladu z evropskim pravnim redom, ni vredna imena vlada.  
Torej že naslov, povzema neresničnost, saj delavec, ki mu bo odvzeta zakonito določena pravica 
zaposlitve 40 ur na teden, ne bo deležen »polnega subvencioniranja delovnega časa«, kot navaja ta 
zakon, ki je eno samo skropocalo. 
 Delavcem, ki prejemajo višjo plačo od minimalne, se bodo odvajali davki za npr. pokojninski sklad le v 
višini minimalne plače, torej bo zainteresiranost za delo teh delavcev padla na minimum, saj bodo 
posledično temu delavci z višjimi plačami, imeli nižji izračun pokojninske osnove, za svojo penzijo. 
Ocenjujemo, da je absurd vseh absurdov, da je zakonodajalec torej parlament, sprejel tak zakon,  ki je v 
popolnem nasprotju z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki določa v 143. členu 40. urno tedensko 
delovno obveznost. Skrajšana 40. urna tedenska obveznost se lahko skrajša na 36. ur s  posebnim 
zakonom ali kolektivno pogodbo! Nikjer v zakonodaji pa ni določeno, da se skrajševanje 
delovnega časa lahko zniža v skladu z dogovorom in podpisom sindikata in delodajalca na ravni 
gospodarske družbe, torej s podjetniško pogodbo! 
 
Delovni čas, ki bi bil krajši do 36 ur  na teden je posledica izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu 
na posameznih delovnih mestih 
 
Vlada in parlament je tako zavestno in vedoma kršila določila novejše mednarodne zavezujoče 
normative, predvsem Direktivo 2003/88/ES, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. november 2003 o 
določenih vidikih  organizacije delovnega časa (UL. L. 299, 18/11/2003, str, 9 – 19) in Evropsko socialno 
listino. Direktiva  2003/88/ES Evropskega parlamenta  in Sveta z dne 4. novembra, 2003,  o določenih 
vidikih  organizacije  delovnega  časa določa, da mora biti polni delovni čas omejen z zakonom,  drugim 
predpisom ali kolektivno pogodbo, povprečen delovni čas v posameznem sedemdnevnem obdobju. 
 
Glede teh določb mednarodnih konvencij in evropskega parlamenta, se utemeljeno sprašujemo, 
kaj sploh počnejo naši evro – poslanci v evropskem parlamentu, saj zavestno kršijo zavezujočo 
zakonodajo RS Slovenije in Evropskega parlamenta. Mar jih za tako delo plačujemo! Kje so 
obljube Ministra za delo družino in socialne zadeve g. Svetlika, ki je obljubljal minimalno plačo v 
višini 1000€? Po uveljavitvi Zakona o subvencioniranju polnega delovnega časa, bi se povečalo 
število prejemnikov minimalne plače iz 24.000 na 140.000!! 
 
Zaradi tako očitnih izkrivljanj zakonodaje in izkoriščanje delavskega razreda s strani vlade in 
parlamenta, ki smo  mu državljani zaupali mandat, sindikat KNSS-Neodvisnost mariborske regije 
POZIVA vse podjetniške sindikate RS, v vseh branžah in pripadnosti, prav tako vse druge 
sindikalne centrale, ki se zavedajo pomena in imena biti SINDIKAT k združitvi.  
 
     POD SLOGANOM. 
 
Združimo se in naredimo izkoriščanju delavskega razreda enkrat za vselej konec. Naj zaživi 
delavska vstaja proti naropanemu kapitalu in državi, ki ropa lastne delavce. Združimo se v veliko 
vstajo, če bo potrebno tudi v REVOLUCIJO!!! 
 
 
       Sindikat KNSS-Neodvisnost mariborske regije   
          predsednik 
                    Milan Mesarič 


