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MALA SINDIKALNA AKADEMIJA

OSNOVE SINDIKALNEGA 

DELOVANJA V ZSSS 

IN ORGANIZIRANJE
 

Predavatelja:

Pavle Vrhovec in mag. Staša Pernat Lesjak

 



Program
1. Vloga sindikata v družbenem sistemu
2. Reprezentativnost in moč sindikata
3. Predstavitev Zveze in njenega delovanja

16.00 - 16.15 ODMOR

4. Organiziranje sindikata pri delodajalcu
5. Delovanje sindikalnih zaupnikov
6. Prehod na organizacijski model včlanjevanja delavcev
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VLOGA SINDIKATA V DRUŽBI

INDUSTRIJSKI ODNOSI
• To so razmerja med delodajalci, sindikati in državo.
• Sestavljeni so iz celotnega spektra odnosov med zaposlenimi in 

delodajalci, ki se upravljajo s pomočjo sodelovanja in konflikta.
• V sistem so neposredno vpletene tri strani:

– Delodajalci: uveljavljajo določene pravice v razmerju do delavcev 
(zaposlovanje in odpuščanje; selitev, zapiranje, združevanje tovarn; uvajanje 
tehnoloških sprememb)

– Delavci: prizadevanja za izboljšanje pogojev zaposlitve, razreševanje njihovih 
problemov, sodelovanje pri upravljanju, združevanje v sindikat za zastopanje 
njihovih interesov v razmerju do uprave ter za pomoč od sindikatov;

– Vlada: vpliv na odnose z zakoni, sporazumi, sodnimi odločbami. Vlogo ima tudi 
kot delodajalec v javnem sektorju.
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ODGOVORNOST DO SOCIALNE DRŽAVE
• 2. člen Ustave RS: Slovenija je pravna in socialna država.
• Načelo socialne države: skrb za socialne potrebe in interese 

posameznikov s ciljem zagotovitve človekovega dostojanstva 
in pogojev za osebni razvoj.

• Cilji socialne države:
1. revnim zagotoviti minimalna sredstva za življenje,
2. skrb za zmanjšanje socialnih razlik,
3. organizirati sisteme socialne varnosti.

• Vloga sindikata: nadzorna, spremlja kakšna je raven socialne 
varnosti in kako se uresničuje. 
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ZAKONODAJA RS POMEMBNA ZA DELOVANJE SINDIKATOV

– USTAVA RS: v 76. členu je zapisano, da je ustanavljanje in 
delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. 
Ustava ureja tudi pravico do stavke(77. člen).

– Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 
13/1993) daje organizacijsko sindikalno svobodo, ki 
neposredno ureja ustanavljanje sindikatov.

– Zakonu o stavki (Ur. l. SFRJ, 23/1991)
– Zakon o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 43/2006) 
– Pravico do sindikalnega delovanja in varstvo sindikalnega 

zaupnika obravnava še Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. 
RS, št. 21/2013) v členih od 203 do 207.
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• KAZENSKI ZAKONIK  - KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/2008) v 
svojem 200. členu obravnava kršitev pravic do 
sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih 
pravic: 
– (1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči 

delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te 
pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do enega leta.

– (2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov 
prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne 
dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame 
sindikat.
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Kakšna bi bila raven delavskih pravic brez sindikatov 

1.7.16 7



REPREZENTATIVNOST

S pridobitvijo odločbe o reprezentativnosti na podlagi zakona 
(ZRSin) se sindikatu prizna nekatere posebne pravice:
• Sklepanje kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti /podjetja
• Sodelovanje v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in 

socialne varnosti delavcev
• Predlagajo kandidate delavcev, ki delujejo kot člani svetov 

delavcev
• Pristojnosti sodelovanja v tistih postopkih pri delodajalcu, ko 

gre za uveljavljanje / urejanje kolektivnih pravic vseh delavcev 
pri delodajalcu (po ZDR-1)
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POGOJI ZA REPREZENTATIVNOST
• Demokratičnost in svoboda včlanjevanja in delovanja
• Neprekinjeno delovanje vsaj 6 mesecev
• Neodvisnost od državnih organov in delodajalcev
• Financiranje pretežno iz članarine
• Določeno število članov skladno z določili ZRSin (podpisane pristopne izjave):

– Zveze in konfederacije, ki združujejo sindikate dejavnosti/panog/poklicev, v 
katere je včlanjeno najmanj 10 % delavcev v dejavnosti /panogi /poklicu

– Posamezen sindikat (izven reprezentativen Zveze) je reprezentativen na 
podlagi 15 % včlanjenih delavcev dejavnosti / panoge / poklica / organizacije

ODLOČITEV o reprezentativnosti sindikata v organizaciji sprejme delodajalec. Ta mora 
reprezentativnost sindikatu priznati.
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KAJ JE AKCIJSKA MOČ SINDIKATA

Sindikat potrebuje tebe in ti potrebuješ sindikat!

Raven delavskih pravic je sorazmerna z močjo sindikata: 
čim večje je število članov sindikata, tem višje so lahko 

pravice in obratno!
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Kakšne vrste moči ima delodajalec? Kakšne vrste moči ima delavec?

- gospodarske vire;
- obvladovanje kapitala in globalnega 

gospodarstva;
- poskuša dobiti nadzor nad delavci; 
- pravna sredstva in vire;
- povezave z vlado, mediji, drugimi podjetji 

in družbo;
- druge vrste moči.

- kolektivno solidarnost – če je organiziran…
- znanje in veščine ter možnost, da vpliva na 

proizvodnjo ali storitve – če je organiziran…
- nadzor nad ključnimi položaji v globalni 

preskrbovalni verigi  – če je organiziran… 
- zavezništvo z drugimi delavci in skupnostmi, 

lokalnimi in mednarodnimi – če je 
organiziran…

- pravna sredstva in vire – če je organiziran …
- povezanost z vlado in mediji – če je 

organiziran…
- druge vrste moči.
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Moč sindikatov - dejstva

• Kolektivna moč sindikatov – protiutež zahtevam delodajalcev 
in močan akter v družbi.

• Moč je odvisna od sposobnosti sindikatov ter zagotovitve 
sodelovanja vseh članov pri doseganju ciljev.

• Globalizacija zelo vpliva na moč sindikatov – rešitev je v 
pridobivanju novih članov. 

• Sindikat je vreden toliko, kolikor so vredni njegovi člani 
oziroma, kolikor je vredno njihovo znanje. Število članov je 
pomemben dejavnik moči, vendar je pomembno tudi njihovo 
znanje (Unison).
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MOČ SINDIKATA V ČASU POGAJANJ ZA KOLEKTIVNO 
POGODBO

Moč sindikata v času pogajanj za kolektivno pogodbo, za višje 
plače ali pa za boljše delovne pogoje, je odvisna od:

• članstva ter deleža delovne sile, ki so člani sindikata,
• finančnega položaja sindikata, to je, ali si lahko privošči, da 

stavkajočim plača nadomestilo za podaljšano stavko (stavko, ki 
traja več dni),

• medijske in javne podpore sindikatu, ki organizira stavko, 
oziroma stavkajočim delavcem.
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 STAVKA
• Stavka je oblika varstva kolektivnih interesov delavcev, velja pa za skrajno obliko 

delavskega boja. Stavka pomaga razložiti, zakaj so sindikati močnejši od 
posameznikov. 

• Sindikat s stavko varuje kolektivne interese članov, posredno pa tudi interese 
delavcev, ki niso člani sindikata. Ti sicer niso dolžni sodelovati v stavki, koristi, ki jih 
bo sindikat izboril s stavko, pa bodo prav tako uživali. 

• Elementi stavke so: delavci, ki delajo, delo in delavska prekinitev dela. Če enega od 
teh elementov ni, potem ni stavke (dr. Kuzmanič)

• Stavko je treba oklicati, člani morajo o njej glasovati. Pravila sindikata določajo, 
koliko članov mora glasovati za stavko (običajno 80%). 

• Sindikat skuša pred stavko izčrpati vse možne rešitve problema iz dveh razlogov: 
člani sindikata po navadi izgubijo denar in stavka je zadnja stvar, ki jo lahko sindikati 
storijo, da se delodajalci strinjajo z njihovimi zahtevami.
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IZZIVI SINDIKATOV
SINDIKALNI PLURALIZEM
• Sindikalni pluralizem pomeni obstoj več samostojnih 

sindikalnih konfederacij, panožnih sindikatov, regionalnih 
sindikatov ali pa podjetniških sindikatov. 
– Vzroki: ideološke razlike, povezanost sindikatov s političnimi strankami, 

tradicionalna organiziranost, ki izhaja iz zgodovine sindikalnega 
gibanja.

– Ideološke razlike: države Srednje in Vzhodne Evrope: „stari“, 
prenovljeni sindikati in novi, novo ustanovljeni sindikati po padcu 
berlinskega zidu. 
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PRISKLEDNIŠTVO
• Priskledniki so ljudje, ki se izogibajo plačilu za zadeve, 

ker so te „neizključljive – na voljo so vsem, ne glede 
na to ali so zanje plačali ali ne.

• Odziv sindikatov: 
– regulativne rešitve (vsak ki ima koristi od sindikalnih 

storitev mora obvezno prispevati k pokritju stroškov 
zagotavljanja teh storitev), primer Italija, Švedska, Črna 
Gora)

– tržne rešitve (prepričevanje delavcev, da sindikati 
ponujamo storitve, ki jih nečlani nimajo in je zanje vredno 
plačati) 
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SAMOUMEVNOST
• Delavci po navadi jemljejo pravice, ki jih uživajo za 

samoumevne. Delavske in socialne pravice niso samoumevne 
ampak so rezultat dolgoletnega sindikalnega boja. 

• Naj spomnimo na nekatere dosežke ZSSS:
– Prva kolektivna pogodba v zgodovini države in sistem KP;
– Uvedba sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij;
– Ohranitev medgeneracijske solidarnosti v pokojninskem sistemu;
– Sprejem zakona o varnosti in zdravju pri delu;
– Sprejem zakona o delovnih razmerjih;
– Preprečitev uvedbe enotne davčne stopnje;
– Sprejem zakona o udeležbi pri dobičku;
– Uvedba dvostopenjskega davka na dodano vrednost;
– Ohranitev medgeneracijske vzajemnosti v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in 

preprečitev znižanja bolniških nadomestil;
– Organiziranje referenduma o pokojninski reformi, škodljivi za delavke in delavce;
– Sodelovanje pri referendumu proti „malemu delu“.
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ZSSS
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE



ZGODOVINA

Prvi sindikati v Sloveniji so nastali v 19. Stoletju
Do leta 1989 je obstajala samo ena sindikalna 

organizacija
Leta 1988 so se začele pojavljati prve spremembe v 

sindikalnem gibanju 
Leta 1990 se pojavi sindikalni pluralizem
Aprila 1990  se stara ZSS preoblikuje v ZSSS
• Ustanovitev mnogih sindikatov
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ZSSS

April 6, 1990 – prenovljena ZSSS je ustanovljena kot 
prostovoljna, demokratična sindikalna zveza 
sindikatov 

Marec 1999 – sprejeta v Evropsko konfederacijo 
sindikatov (EKS). Edina iz Slovenije 
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SINDIKATI V SLOVENIJI 

 REPREZENTATIVNE ZVEZE SINDIKATOV NA NACIONALNI 
RAVNI 

1. ZSSS 
2. PERGAM
3. KNSS
4. K-90
5. ALTERNATIVA
6. SOLIDARNOST
7. KONFEDERACIJA JAVNEGA SEKTORJA

ČLANSTVO V SINDIKATIH

•  21% vseh zaposlenih
•  Več kot 50 % v ZSSS  
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Dušan SEMOLIČ
Predsednik

SOLIDARNOST

    SOCIALNA PRAVIČNOST

  ČLOVEŠKO DOSTOJANSTVO
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Pavle Vrhovec
Sekretar

VODSTVO ZSSS
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STRUKTURA  ZSSS

zsss

PANOŽNI 
SINDIKATI

(22)

PANOŽNI 
SINDIKATI

(22)

KONGRES
Predsednik

Sekretar

Konferenca

Predsedstvo

REGIJSKI  
ORGANIZACIJI 

- Vzhodna 
- Zahodna 

Območni odbori 
panožnih 
sindikatov

Sindikati v podjetjih, 
zavodih, 

organizacijah,…

Sindikati v podjetjih, 
zavodih, 

organizacijah,…

NADZORNI 
ODBOR

Izvršni sekretarji 
(5)
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DELITEV ČLANARINE
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NALOGE
 ZSSS

DO INSTITUCIJ
V DRŽAVI

ZNOTRAJ 
ZSSS

MEDNARODNO
PODROČJE
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NALOGE ZSSS
DO INSTITUCIJ V DRŽAVI

• Politična in gospodarska ureditev države

• Ekonomske in socialne pravice članov

• Varnost in zdravje pri delu, zdravstveno in pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje

• Urejanje pravic delavcev z mednarodnimi konvencijami, zakoni in drugimi 
predpisi

• Enake možnosti

• Gospodarski razvoj, ekonomska in socialna politika ter politika plač in 
drugih osebnih prejemkov

• Razvoj sistema KP

• Razvoj sistema socialnega dialoga

• Zastopanje interesov članov v institucijah na ravni države in na lokalni 
ravni
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NALOGE ZSSS
ZNOTRAJ ZSSS

• Zagotavljanje sistema pravnega varstva članov sindikata

• Razvijanje solidarnosti in usklajevanje interesov v Zvezi

• Usklajevanje, organiziranje in izvajanje različnih oblik 
sindikalnega boja

• Razvoj sistema soupravljanja

• Razvoj sindikalnega gibanja in organiziranosti sindikata

• Razvoj sistema sindikalnega izobraževanja, usposabljanja 
in informiranja
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NALOGE ZSSS 
MEDNARODNO PODROČJE

• Evropska konfederacija sindikatov
• ETUI (sindikalni inštitut za izobraževanje, raziskave in 

varstvo in zdravje pri delu)
• Evropski socialni dialog
• Sindikati v državah Evrope
• Tripartitni organi EU
• Mednarodni projekti
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KAJ/KDO JE SINDIKAT?
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SINDIKAT

• Delavci se združujejo v sindikat z namenom 
izpolnitve svojih interesov. 

• kolektivno predstavništvo je bolj zaželeno od 
individualnega dogovarjanja ali enostranske 
moči menedžmenta. 

• organizirano silo, katera daje delavcu oporo v 
njegovih vsakdanjih nesporazumih z 
delovodjem
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Sindikalni predstavnik
• Ključna vloga v podjetju ali obratu, ki na eni strani 

deluje kot stična točka med člani in višjim sindikalnim 
vodstvom ter na drugi strani kot posrednik med 
delavci in delovodjem, nadzornikom ali vodstvom 
podjetja. 

• V administrativnem pogledu je sindikat vmesni člen 
med upravo in delavci, in sicer v treh pogledih: 

• na komunikacijski ravni, 
• na ravni skupnih pogajanj in 
• na ravni delavskih pritožb.
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• Sindikat mora o imenovanju oz. izvolitvi sindikalnega 
zaupnika obvestiti delodajalca. 

• Delavci, ki so člani nekega sindikata izvolijo ali 
imenujejo svojega sindikalnega zaupnika, ki jih bo 
zastopal pri delodajalcu. Pri tem ni nujno, da je 
sindikalni zaupnik zaposlen pri delodajalcu – lahko je 
zunanji sindikalni zaupnik. Če sindikalni zaupnik ni 
določen, zastopa sindikat njegov predsednik.
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SINDIKAT V ZDR-1

• Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro 
in učinkovito opravljanje sindikalne dejavnosti in mu 
omogočiti dostop do podatkov! (prosto, št. zaupnikov, št. 
plačanih ur za sindikalno delo, plačana odsotnost za sindikalno 
izobraževanje in aktivnosti – dogovorjeno v KP ali v dogovoru med 
sindikatom in delodajalcem)  če delodajalec ne izvršuje obveznosti do 
sindikata glede zagotavljanja pogojev za dejavnost in omogočanja dostopa 
do podatkov, se kaznuje z globo. Za storjeni prekršek se kaznuje tudi 
odgovorna oseba delodajalca.
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PRISTOJNOSTI SINDIKATA po ZDR-1
• 6. člen: prepoved diskriminacije ker je oseba član sindikata

• 10. člen: Sindikat podaja mnenja na akt o sistemizaciji delovnih mest. 
Sindikat poda mnenje v 8 dneh.

• 59. člen: Na zahtevo sindikata mora delodajalec enkrat letno obveščati o 
razlogih za uporabo dela napotenih delavcev in njihovem številu.

• 76. člen: Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik se morata s 
sindikat posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah 
prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce. (globa od 1.500 do 4.000 
eurov)

• 85. člen: Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik 
sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.

• 86. člen: Sindikat mora biti obveščen o redni ali izredni odpovedi delavcu, 
če delavec tako želi.  Svoje mnenje poda v roku 6 dni. (globa od 3.000 do 
20.000 eurov)

1.7.16 37



• 90. člen: Neutemeljen odpovedni razlog: članstvo v sindikatu

• 99. člen:  Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu 
delavcev, številu… pisno obvestiti sindikate. Delodajalec se posvetuje z 
sindikatom o predlaganih kriterijih pri oblikovanju kriterijev za presežne 
delavce ter možne načine za omilitev števila odpovedi. Kopijo o tem pošlje 
na zavod za zaposlovanje.

• 102. člen: delodajalec lahko v soglasju z sindikatom oblikuje lastne kriterije 
(namesto tistih iz KPD) za določitev presežnih delavcev.

• 104. člen: Posvetovanje stečajnega upravitelja z sindikatom v podjetju.

• 112. člen: Sindikalni zaupnik ima, zaradi svojega dela, imuniteto pred 
odpovedjo delovnega razmerja.

• 113. člen: Če sindikat poda negativno mnenje v zvezi z odpovedjo delavcu 
lahko sindikat zahteva 30 dnevni moratorij oz. moratorij do konca 
mediacije.
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• 147. člen: Delodajalec obvesti sindikat o letnem razporedu 
delovnega časa. Delodajalec mora sindikatu enkrat letno poročati o 
izrabi tega delovnega časa, o nadurah ter začasni prerazporeditvi 
delovnega časa.

• 153. člen: Pri uvedbi nočnega dela se mora delodajalec posvetovati 
z sindikatom. Delodajalec se posvetuje z sindikatom o 
organiziranosti dela, o ukrepih za varnost in zdravje pri delu ter o 
socialnih ukrepih. (globa od 1.500 do 4.000 eurov)

• 174. člen: Sindikat lahko pomaga delavcu v disciplinskih postopku.

• 203. člen:  Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in 
učinkovito delo s katerimi varujejo pravice delavcev, ter nuditi 
dostop do podatkov, ki so za to potrebni. (globa od 1.500 do 4.000 
eurov)
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• 204. člen: delodajalec lahko obvešča sindikat tudi z uporabo 
informacijske tehnologije – elektronsko.

• 205. člen: Člani sindikata lahko izvolijo sindikalne zaupnike. Če 
jih ne, člane zastopa sindikalni predsednik. Sindikat obvesti 
delodajalca o osebi, ki je izvoljena za sindikalnega 
predsednika. Predsednik zastopa delavce.

• 207. člen: Število zaupnikov se določi z kriteriji v KP ali v 
dogovoru z delodajalcem. Sindikalnim zaupnikom ni moč 
znižati plače. Delodajalec poskrbi, da se odvaja članarina 
sindikata.

Dodatne pristojnosti sindikata v podjetju so opredeljene še v 
kolektivni pogodbi dejavnosti ali v podjetniški KP.
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PREHOD NA 
ORGANIZACIJSKI 

MODEL VČLANJEVANJA
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GLAVNI ELEMENTI STRATEGIJE ZA RAST SINDIKATOV:

• Prehod iz modela servisiranja v model 
organiziranja (prehod mora biti postopen!);

• Obnovitev sindikalnega gibanja v osnovnih 
sindikalnih organizacijah in veliko večja 
participacija članov;

• Izgradnja sindikata, ki se ponovno bori;
• Strategija je smiselna le, če postane 

vsakodnevna aktivnost.
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SERVISNI ALI ORGANIZIRAN SINDIKAT?

• Servisni sindikat: člani plačujejo članarino v zameno za 
storitve. Te dobivajo samo člani sindikata in to je prednost, ki 
jo imajo v primerjavi z nečlani sindikata. Člani sindikata se ne 
čutijo, da so del rešitve problema in kličejo sindikat le takrat, 
ko je treba problem razrešiti.  

• Organiziran sindikat: vsi člani so aktivni, sami iščejo načine 
razreševanja problemov, sodelujejo v industrijskih akcijah. 
Član je v središču sindikalnega zanimanja, sindikalni zaupnik 
stalno preverja njegove interese in potrebe. Član sodeluje pri 
reševanju problema in s tem prevzema odgovornost za dobre 
ali slabe posledice. Člani se z organiziranim sindikatom 
poistovetijo. 
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SLABOSTI MODELA SERVISIRANJA ČLANOV

• Sindikat je „tretja oseba“: „zunanji“ sindikalni 
profesionalci se ukvarjajo z „notranjimi“ problemi; 

• Poudarek: odvisnost od sodelovanja delodajalca;
• Včlanjevanje temelji na poudarjanju koristi, ki jih ima 

od tega posameznik (pravna pomoč, zavarovanje, 
itd.). Sindikat „odhaja“, ko je delavec včlanjen;

• Uprava ukrepa, sindikat se odzove;
• Sindikat na višjih ravneh je kriv, ker ni dosegel 

pričakovanih rezultatov – ločenost od članstva. 
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KAJ JE ORGANIZIRANJE?
Kaj pomeni organiziranje delavcev v sindikate?
• povečanje sodelovanja delavcev v sindikatih,
• povečanje sindikalne (s tem tudi akcijske)moči na naših 

delovnih mestih ter v industrijah in sektorjih.

Kako se organiziranje razlikuje od včlanjevanja?
• vpisovanje delavcev v sindikate (včlanjevanje) povišuje naše 

številke in naš prihodek iz sindikalne članarine;
• včlanjevanje je del organiziranja, vendar če novi člani ne 

sodelujejo v sindikatu, jih nismo organizirali.
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MODEL ORGANIZIRANJA
• Sindikat ni „tretja oseba“; člani sindikata sami ali tudi 

s pomočjo „zunanjih“ rešujejo svoje probleme;
• Člani so neodvisni od delodajalca;
• Poudarek ni na storitvah ampak na razreševanju 

problemov; sindikat ne „odhaja“, ko je delavec 
včlanjen, saj so delavci sindikat;

• Sindikat ima svoj seznam problemov, ki jih je treba 
razrešiti: sindikat zahteva, uprava se odziva;

• Sindikat na višjih ravneh ne more biti kriv, ker 
rezultati niso bili v celoti doseženi, saj so člani 
sindikat.
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Servisni sindikat: Organizirani sindikat:
Na sindikat gledajo delavci kot na nekaj 
zunanjega. Sindikat vstopa v podjetje, da poveča 
število članov ali razreši probleme.

Člani so nosilci sindikalnih aktivnosti in izvajajo 
kampanjo za včlanjevanje. 

Sindikat pove članom, kako lahko razrešijo 
probleme.

Člani prepoznavajo lastne probleme in se 
organizirajo, da bi jih skupaj razrešili.

Sindikat računa na delodajalca, da bo sindikalnim 
poverjenikom preskrbel sezname zaposlenih 
delavcev. 

Imena in informacije zagotovijo delavci sami – 
preslikavanje delovnega mesta na katerem dela 
delavec in njegov osebni položaj sta ključna.

Sindikalni profesionalci hladno nagovarjajo 
delavce (ki tega niso pričakovali) naj vstopijo v 
sindikat. 

Sindikat vzpostavi začetne stike z delavci in 
poišče naravne voditelje v delovnih sredinah za 
pomoč pri organiziranju in včlanjevanju.

Računa se na zaposlene v sindikatih na višjih 
ravneh, da bodo včlanjevali in razreševali 
probleme.

V podjetju ali ustanovi se oblikuje interni 
organizacijski odbor, delavce se spodbuja k 
izgradnji sindikata prek načina organiziranja 
»eden na enega«.

Na včlanjevanje gleda kot na ločeno dejavnost. Včlanjevanje in organiziranje sta združena.
Dosegli smo sicer rezultate, vendar so po navadi 
kratkoročni. 

Rezultati se dosegajo s pomočjo stalnih 
prizadevanj – bolj verjetno je, da bodo trajni.

Sindikat je kriv, kadar ni dosegel za člana 
ugodnega rezultata.

Člani sodelujejo pri odločitvah in razrešujejo 
probleme skupaj s sindikalnimi voditelji.

Člani se pritožujejo, da plačujejo članarino, 
sindikat pa ne dela ničesar.

Člani dajo pristen prispevek sindikatu in se 
istovetijo z njim. Napad na sindikat je napad na 
njih osebno.

Sindikalni zaupniki zamerijo članom, ker ne 
prihajajo na sestanke ali pa ne sodelujejo. 

Člani prihajajo na sestanke, saj je podoba 
sindikata pozitivna in aktivna. 

Uprava podjetja deluje, sindikat pa na to 
delovanje reagira in je zaradi tega vedno v 
defenzivi. 

Sindikat ima svoj lastni dnevni red problemov, ki 
jih je treba razrešiti, člani so vpleteni v to in s tem 
se odnos do menedžmenta ohranja v ravnotežju.
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Mi povemo delavcem, zakaj se morajo 
včlaniti.

Postavljamo vprašanja, ki silijo ljudi v 
razmišljanje in jim pomagajo pri njihovi 
odločitvi, da če bodo v sindikatu, jim bo to 
pomagalo zadovoljiti njihove potrebe.

Mi prosimo delavce, da bi bili sindikalni 
predstavniki in nihče noče imeti te vloge.

Zaprosili smo nekoga, da se pogovori s 
petimi delavci v njegovem okolju in razdeli 
anketo o tem, kdo bi bil njihov predstavnik.
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Dobimo izvoljenega sindikalnega predstavnika in 
potem porabimo dve leti, ko ga skušamo odstaviti.

Ocenjujemo tiste, ki so potencialni aktivisti. Dajemo 
jim majhne naloge in če jih bodo dobro opravili, jim 
bomo dali večje naloge.  

V kampanji včlanjevanja takoj, ko to lahko,  izvolimo 
sindikalne predstavnike; vendar pa so bili pogostokrat 
odstreljeni drug za drugim s strani šefa in drugi delavci 
so se prenehali včlanjevati.  

Že zgodaj v kampanji za včlanjevanje iščemo 
potencialne aktiviste ter gradimo mrežo ljudi za 
včlanjevanje. Člani sami izberejo svojega 
predstavnika, mi pa ga vsi podpiramo in ščitimo pred 
delodajalcem.   

Razdelili smo letake, vendar pa nihče ni prišel na 
sestanek.

Uporabljamo našo komunikacijsko mrežo, da 
razdelimo letake in se pogovarjamo z vsemi delavci 
»iz oči v oči« o pomembnosti sestanka.

Pogajali smo se o stvareh, za katere smo mislili, da je 
dober sporazum z vodstvom podjetja, vendar pa smo 
bili nato grajani s strani naših članov sindikata.

Uporabljamo komunikacijsko mrežo za raziskavo o 
ključnih problemih, ki tarejo delavce, za 
pojasnjevanje, kaj je kolektivno pogajanje in skupaj s 
pogajalsko skupino razvijemo naše zahteve.  

Na sestanku smo povedali članom, kaj je sindikat 
dosegel za njih.

Na sestanku smo čestitali članom in aktivistom za ves 
njihov napor, ki je pripeljal do teh rezultatov. Pred 
glasovanjem o dokončnem sporazumu smo se 
pogovarjali o pomembnosti komunikacijske mreže in 
kako bi pridobili še druge delavce, da se včlanijo v 
sindikat.

Vodstvo sindikata je oklicalo stavko, vendar je le malo 
delavcev sodelovalo v njej.  

Zavedali smo se, da se moramo pogovoriti z vsemi 
delavci, poslušati njihovo mnenje, jim pojasniti vzroke 
za stavko in izvesti glasovanje o njej. Po stavki smo se 
z vsemi pogovorili o doseženih rezultatih.



Aktivirajmo člane
• s počutjem, da jih sindikalna organizacija ceni oziroma 

spoštuje in da ceni njihov prispevek;
• s priložnostmi, da se naučijo novih veščin ali dobijo 

izobraževanje o zadevah, ki jih zanimajo;
• s sodelovanjem pri aktivnostih oziroma pri reševanju 

problemov, ki bodo izboljšali njihovo življenje ali pa življenje 
njihovih družin in skupnosti;

• z občutkom, da so del skupine oziroma tima;
• z aktivnostmi, ki jih zabavajo ali pa pomenijo dodano vrednost 

k njihovemu družbenemu življenju;   
• z nagradami v smislu njihovega statusa, osebnega razvoja ali 

dostopa do zaposlitvenih možnosti. 
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VSO SREČO 
IN USPEŠNO PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV

DRŽIMO SKUPAJ!
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