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Spoštovani, 
 
Na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ste posredovali predloge državljana, med katerimi 
se ena nanaša na zaš�ito zaposlenih, v katerem predlaga takojšnjo ustanovitev Zbornice za zaš�ito 
delojemalcev v okviru državnih uradov, po vzoru Avstrije. V obrazložitvi predlagatelj pojasnjuje, da 
ima zbornica nalogo š�ititi delavce in zaposlene pred zlorabo delodajalcev in da njeni pravniki lahko v 
primeru nepla�evanja prispevkov takoj po preverjanju vložijo zahtevo za blokado ban�nih ra�unov 
podjetja ali celo vložijo predlog za ste�ajni postopek na sodiš�e, vse to pa uredi država brezpla�no za 
delavce. V zvezi z navedeno pobudo, vam posredujemo naslednji odgovor: 
 
Delavske zbornice v Republiki Avstriji delujejo od leta 1920, ko je bilo njihovo delovanje urejeno z 
zakonom. Razen med vojno, ko jih je takratni nacisti�ni režim odpravil, delujejo te zbornice v 
Republiki Avstriji neprekinjeno, in po drugi svetovni vojni so z zakonom obnovili delovanje delavskih 
zbornic, ki delujejo kot javnopravne korporacije in so organizirane kot samoupravne ustanove. 
�lanstvo v teh zbornicah je obvezno in vsakemu �lanu se tudi odteguje 0,5 % �lanarine od bruto 
osebnega dohodka. Glavne pristojnosti teh zbornic, ki so organizirane po zveznih deželah, vse skupaj 
pa povezuje krovna organizacija – zveza zbornic, je zastopanje ter pospeševanje delavskih poklicnih, 
gospodarskih, socialnih, politi�nih in kulturnih interesov. Zakon med drugim zagotavlja delavskim 
zbornicam, da presojajo zakonske predloge, dajejo mnenja in predloge k osnutkom zakonov, uredb, 
smernic in uredb EU, da sodelujejo pri vseh ukrepih in ustanovah, ki so povezani z delovnimi razmerji 
ali ki prispevajo k dvigu gospodarskega in socialnega položaja delavcev in njihovih družin in 
ustanavljajo ustanove, ki služijo temu namenu in tako dalje. 
 



 

Vsekakor so delavske zbornice v Republiki Avstriji rezultat skoraj pol stoletnega prizadevanja 
avstrijskih sindikalnih in politi�nih organizacij za ustanovitev posebnih delavskih zbornic, ki naj bi 
imele pristojnosti pri reševanju nekaterih delavskih vprašanj in vpliv na oblikovanje socialne 
zakonodaje in so tako postale del avstrijske politi�ne tradicije. Poleg tega velja poudariti, da je tudi 
združevanje delodajalcev v zbornice v Republiki Avstriji obvezno. V obeh primerih gre za specifi�no 
ureditev, ki je zna�ilna le za Republiko Avstrijo. 
 
Iz primera Avstrije je razvidno, da so se za ustanovitev delavskih zbornic v prvi vrsti zavzemali 
sindikati. V kolikor bi obstajal interes, da se tudi v Republiki Sloveniji ustanovijo tovrstne zbornice, 
menimo, da bi morali predlog podati sami sindikati, saj bi se z ustanovitvijo delavskih zbornic poseglo 
tudi v njihovo delovanje.    
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