
 

 

 

 

Tako je, danes boš spoznal/-a pravico delavcev do stavke. 

V zvezek napiši naslov  

Pogajanja in stavke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za začetek razmisli o naslednjem primeru: 

V Düsseldorfu so do opoldneva odpovedali 134 vzletov in 60 pristankov 

letal. Za cel dan jih je skupaj načrtovanih 550. V Hamburgu so medtem 

odpovedali več kot polovico od 179 načrtovanih vzletov. 

Stavka, do katere je prišlo zaradi spora glede zvišanja plač, se je začela 

ob 4. uri zjutraj, trajala pa naj bi do polnoči. Sindikat Verdi za varnostno 

osebje zahteva 30-odstotno zvišanje plač. 

"Danes čakamo na ponudbo delodajalcev, ki bi morali pokazati, da so se 

pripravljeni pogajati. Če ne bomo dobili zadovoljive ponudbe, lahko 

sklepate, da se bo stavka nadaljevala," je povedal tiskovni predstavnik 

sindikata Verdi Günter Isemeyer.  
Vir: https://www.dnevnik.si/1042576586/posel/novice/stavka-ohromila-letalisci-dusseldorf-in-hamburg, 25. 3. 2020 

Kaj želijo delavci s stavko doseči? Se ti zdi njihov način stavke ustrezen? 

Ali meniš, da je učinkovit? Kakšne posledice ima lahko takšna stavka 

delavcev za podjetje? 

 

https://www.dnevnik.si/1042576586/posel/novice/stavka-ohromila-letalisci-dusseldorf-in-hamburg


V pomoč ti bo tudi video posnetek 

https://www.youtube.com/watch?v=W8fMGnIZVc0 

Ali: v iskalnik vtipkaj: infodrom stavka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaten izziv: 

Preberi odlomek iz aktualne novice preteklih tednov: 

 

»Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci bodo tako začeli svoje dejavnosti 

opravljati v posebnih delovnih razmerah – veljala bo prepoved oziroma omejitev 

koriščenja letnega dopusta, omejitev pravice do stavke in pravice do udeležbe na 

usposabljanjih in izobraževanjih na okuženih ali neposredno ogroženih 

območij. "Omejitve veljajo do prenehanja nevarnosti širjenja nalezljive 

bolezni covid-19," je povedal minister zdravje Aleš Šabeder in dodal, da morajo 

https://www.youtube.com/watch?v=W8fMGnIZVc0


za izvajanja uredbe poskrbeti vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti.« 

vir: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sabeder-96-potrjenih-primerov-v-sloveniji-

razglasili-epidemijo/516916, 25. 3. 2020 

 

V zvezek zapiši svoje razmišljanje o naslednjem: 

− Zakaj so zdravstvenim delavcem omejene osnovne ekonomske in 

socialne pravice?  

− Ali se strinjaš s takim ukrepom – naštej vsaj dva razloga za ali proti. 

− Kdo jim je te pravice omejil?  

− Predstavnik katere veje oblasti je ta oseba, ki ima to moč?  

− Kakšne posledice ima lahko taka omejitev pravic za delavce? 

 

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sabeder-96-potrjenih-primerov-v-sloveniji-razglasili-epidemijo/516916
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sabeder-96-potrjenih-primerov-v-sloveniji-razglasili-epidemijo/516916

