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Za obnavljanje sindikalnih organizacij, tudi Zveze svobodnih sin-
dikatov Slovenije (ZSSS) in v njej združenih sindikatov, občasno 
poskrbijo kar delodajalci sami. Njihov način delovanja in vedno 
novi načini izkoriščanja so zagotovilo za to, da sindikati nikoli ne 
bodo postali organizacije, ki jih ne bi več potrebovali. A vendar to 
ni ključ do uspešnega sindikalnega gibanja. Če želimo proaktivne 
sindikate, torej takšne, ki narekujejo razvoj družbe, ne pa zgolj 
odgovarjajo na obstoječe izzive, potem potrebujemo nenehno 
pomlajevanje organizacije. Ni novica, da si v sindikatih in ZSSS 
prizadevamo za organiziranje mladih. Poskusi so bolj ali manj 
uspešni, zagotovo pa največjo svežino in učinkovitost kaže Sind-
ikat Mladi plus, ki skuša s svojimi aktivnostmi za mlade in s svo-
jo ekipo mladih aktivisk ter aktivistov zasejati seme sindikalnega 
gibanja tudi med mlajšo populacijo.

Organiziranje delavk in delavcev, zlasti mladih, v sindikate postaja 
vedno večji izziv. Tako kot se spreminja družba, se spreminjajo 
tudi načini vsakdanjega dela. Industrija je podvržena procesom 
modernizacije, njen delež se zmanjšuje, pomembnejša postajata 
storitveni sektor in javna uprava. Temu primerno ugašajo tradicio-
nalne panoge, znotraj katerih so nekoč nastajali sindikati, delež 
organiziranega delavstva pa se v podjetjih z drobljenjem zman-
jšuje. Delovna razmerja postajajo vedno bolj fleksibilna, delo za 
nedoločen čas je bolj izjema kot pravilo, zaposlitve niso več za-
gotovljene za celotno delovno aktivno obdobje, pa tudi odnos 
posameznika oziroma posameznice do njih je različen. Hitrost 
življenja, avtomatizacija, digitalizacija, prekarizacija – vrsta imen 
za podobno stvar: negotovost, odvisnost, možnost izkoriščanja. 
Sami zase v tem vrtincu stvari težko spremenimo.

Mladi v Sloveniji so izpostavljeni vsem spremembam, ki jih prinaša 
današnji čas. Sindikati prav tako. In sindikati nujno potrebujemo 
mlade. Njihova problematika je drugačna od problematike stare-
jših zaposlenih, njihov pogled in odziv na svet tudi. Brez aktivne 
vloge mladih bomo sindikati težko pravilno odgovarjali na izzive, 
ki so pred nami. Res je, da je mlad član zahtevnejši, da ga je težje 
aktivirati in da je lahko tudi njegovo članstvo bolj fleksibilno. A je 
nujno potreben. Mlad član in mlada članica sta investicija v pri-
hodnost. Sta zagotovilo, da kapital vendarle ne bo dosegel vsega, 
kar si bo zaželel, in da bo država, namesto da se kapitalu udinja, 
do delavk in delavcev prijazna. Zato moramo delati z mladimi in 
za mlade, in sicer na njihov način.

Pričujoči priročnik je neke vrste recept za včlanjevanje mladih. Je 
pomemben prispevek k ozaveščanju, in sicer ne le tistih, ki bodo 
na novo postali člani in članice sindikata, temveč predvsem vseh, 
ki nam je mar za delavke in delavce ter za sindikalno gibanje na 
sploh. Prav nič ne bo škodil tudi starim sindikalnim mačkom, saj 
prinaša vrsto rešitev, ki so lahko splošno uporabne. Hvala ekipi 
Sindikata Mladi plus za ves trud in prizadevanje na področju or-
ganiziranja mladih. Verjamem, da bo večino mladih, ki so v sindi-
kalnih vrstah aktivni danes, v prihodnosti mogoče najti tudi med 
znanimi sindikalnimi imeni.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS)
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Mladi so nosilci prihodnosti sindikalnega 
boja - uvodni nagovor Tilna Šenka, 
mladega sindikalnega zaupnika

Zakaj je pomembno VČLANJEVANJE
IN AKTIVNO VKLJUČEVANJE MLADIH 
v sindikalno delo in sindikalne strukture 

(Mladi plus)

Sindikalni zaupniki se v imenu članov 
sindikata bojujemo za pravice delavcev 
(kolektivna pogodba, kršenje delavskih 
pravic, plače zaposlenih, delovna 
oblačila, delovni čas …) in le skupaj la-
hko dosežemo, da se glas zaposlenih v 
določenih podjetjih, dejavnostih sliši in 
je uslišan, če ne v celoti, pa vsaj delo-
ma.

Da se mladi vključujejo v delo sindika-
ta, je pomembno predvsem zato, da 
ostanemo trdni, skupaj močni in s tem 
ne dovolimo kapitalu in kapitalistom 
kršenja delavskih pravic.

Če bi se zmanjšalo število članic in čla-
nov v sindikalnih združenjih, bi tako vse 
prepustili kapitalistom, ki bi posegli v 
že pridobljene pravice (štirideseturni 
tedenski delovnik, plačan dopust, do-
datki pri plači, obvezen počitek…).

Le skupaj smo močnejši in le skupaj 
lahko ustvarimo boljše pogoje za delo 
in dostojno plačilo za vse zaposlene v 
Sloveniji.
 
Tilen Šenk, predsednik sindikata 
družbe Elektronabava d.o.o (Sindikat 
delavcev trgovine Slovenije)

Priročnik je nastal z namenom, da med sindikati spodbudimo 
bolj intenzivno delo z mladimi in za mlade, ki bo pripomoglo k 
večjemu vključevanju mladih v sindikate: tako z vidika včlan-
jevanja kot z vidika aktivne udeležbe mladih v sindikalnih 
strukturah in procesih odločanja. 

Vsebino priročnika smo pripravili na podlagi raziskave o potre-
bah, interesih in obstoječih praksah na področju mladih med 
sindikati dejavnosti, povezanih v Zvezo svobodnih sindikatov 
Slovenije (ZSSS). V raziskavi je sodelovalo 14 sindikatov de-
javnosti. Raziskavo smo izvedli po metodi strukturiranih in-
tervjujev v maju in juniju 2018. 
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Priročnik je sestavljen iz petih osrednjih poglavij, ki sledijo petim 
ključnim korakom na poti k učinkovitemu vključevanju mladih v 
sindikate. Poglavja vsebujejo informacije, ki odgovarjajo na bistve-
na vprašanja za izvedbo posameznih korakov, in medtem ponudi-
jo tudi konkretne predloge za delo. Zaključek vsakega poglavja 
povzema osnovne naloge, ki jih je treba opraviti ob vsakem koraku, 
in daje priporočila oziroma napotke za uspešno delo. 

Ob koncu priročnika je na voljo kratek povzetek vseh korakov in 
nalog na poti k učinkovitemu vključevanju mladih v sindikate, za 
pomoč pri načrtovanju in izvedbi vključevanja mladih pa smo prip-
ravili tudi delovno mapo za sindikalistke in sindikaliste ter letak za 
naslavljanje mladih.

Sindikat Mladi plus se s svojim delovanjem vseskozi trudi naslavl-
jati mlade ter v njih prebujati in krepiti vrednote sindikalizma. Mlade 
pripravljamo na trg dela ter med njimi širimo zavest o pomenu sol-
idarnosti, delavskega organiziranja in delavskega boja.

S tem priročnikom pa nudimo pomoč tudi sindikatom samim, saj 
so ravno sindikati na ravni podjetij tisti, ki imajo z delavkami in 
delavci vsakodneven neposreden stik. Sindikalnim zaupnicam 
in zaupnikom tako predstavljamo svoje izkušnje dela z mladimi, 
znanja o mladih ter praktične nasvete, kako mlade včlaniti in jih 
aktivirati v sindikat. 

Cilj priročnika je torej opolnomočiti sindikalne predstavnice in 
predstavnike na področju dela z mladimi, povečanje članstva mla-
dih v sindikatih ter s tem krepitev sindikalnega organiziranja ter 
preko tega nadaljevanje skupnega sindikalnega boja. 

Le skupaj nam bo uspelo ohraniti in širiti vrednote sindikalizma. 
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Delo, kot sredstvo za preživetje, orodje izražanja človek-
ove produktivne narave ter osnova za zagotavljanje so-
cialne vključenosti delovno aktivnega prebivalstva, ima 
za mlade, ki prehajajo iz sistema izobraževanja na trg 
dela, še dodaten pomen. Predstavlja namreč možnost so-
cialne in ekonomske osamosvojitve ter tako tvori bistven 
element prehoda iz otroštva v odraslost. Iz tega razloga 
imajo ovire pri zaposlovanju in zagotavljanju dostojnega 
dela za mlade širše negativne učinke, ki se prelivajo tudi 
na druga področja življenja, kot sta urejanje samostojnih 
stanovanjskih razmer in ustvarjanje družine.

Tveganje brezposelnosti je za 
mlade tradicionalno bistveno 
višje kot za odrasle, saj na trg 
dela prihajajo brez ali s po-
manjkanjem delovnih izkušenj 
in veščin ter tako težko prido-
bijo prvo zaposlitev.

Pogosto se izobrazbena ponudba ne uje-
ma s kadrovskim povpraševanjem na trgu 
dela, zaradi česar so mladi, ki še potrebuje-
jo delovne izkušnje, v večji meri kot ostali 
primorani sprejemati neustrezne zapos-
litve; tudi take, ki zahtevajo nižje stopnje 
izobrazbe od njihovih pridobljenih.
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1.1. Kakšen je položaj mladih na trgu dela in v delovnih razmerjih?

1.1.1. Brezposelnost 1.1.2. Neustrezne zaposlitve

1.  korak: SPOZNAJ MLADE!



Prav tako je za mlade zara-
di potrebe po preboju na trg 
dela bolj značilno sprejemanje 
nestabilnih in negotovih oblik 
zaposlitve - prekarnih zapos-
litev, s praviloma nižjimi plačili 
in slabšimi pogoji dela1. Ta po-
jav se je še posebej okrepil v 
zadnjih dveh desetletjih.

1International Labour Organisation (ILO). 
2011. Youth Employment. Dostopno prek: 
http://www.ilo.org/global/topics/youth-em-
ployment/lang-en/index.htm; Ignjatovič, Mi-
roljub in Martina Trbanc. 2009. Zaposlovanje 
in brezposelnost mladih. V Med otroštvom in 
odraslostjo, ur. Urban Boljka in Tatjana Rakar, 
38-55. Ljubljana: MŠŠ - URSM in IVZ

2Statistični urad Republike Slovenije, 2018.

To je doslej najbolje prikazala ra-
ziskava Mladina 2010, ki je ugoto-
vila, da se je delež mladih (med 15 
in 29 let) zaposlenih za nedoločen 
čas v obdobju med 2000 in 2010 
skoraj prepolovil! 

Nimam rednega dela
(dijak, študenti in ostali, ki ne delajo)

Imam redno honorarno delo
(dijak, študenti in ostali, ki redno delajo)

Sem samozaposlen (tudi kmetovalci)

Redno zaposleni za nedoločen čas

Redno zaposleni za določen čas
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1.2. Kaj se z mladimi dogaja danes?

1.1.3. Prekarnost

Brezposelnost mladih 
(15-29 let) v Sloveniji se 
od leta 2013 postopno
znižuje.2

Med mladimi v 
Sloveniji je izjemno
razširjen obseg 
prekarnih oblik dela: 
še bistveno bolj kot v 
drugih evropskih 
državah.

Osnovni zaposlitveni status mladih, 15 - 29 let, Mladina 
2000, Mladina 2010 (delež v %)

2015

8,4 % 11,8 % 13,8 % 14,9 % 17,4 % 19,1 % 19 % 16,3 % 14,7 % 10,8 %

2008

2009

2010

2011 2013

2012 2014 2016

2017

Fake news?
Pozabili so na delo 
na črno, brisanje iz 
evidenc ZRSZ, prekarne 
zaposlitve… 

Vir: Urad RS za mladino, Mladina 2010



Raziskava Mladi in dostojno delo, ki smo 
jo na Sindikatu Mladi plus izvedli v letu 
2018, kaže, da se ta trend nadaljuje. Šte-
vilo mladih zaposlenih za nedoločen čas 
še naprej upada, medtem ko delež mla-
dih, ki so v rednem delovnem razmerju 
za določen čas, ostaja na približno enaki 
ravni3.  Glede na to, da se obenem stopnja 
brezposelnosti mladih znižuje, slovens-
ka zakonodaja pa pozna veliko različnih 
oblik dela poleg delovnega razmerja za 

nedoločen čas, je to jasen znak, da med 
mladimi vedno bolj naraščajo prekarne 
oblike zaposlitve. 

Aktualni podatki Eurostata pričajo o iz-
jemnem obsegu predvsem začasnih oblik 
dela med delavci v Sloveniji v primerjavi z 
ostalimi državami Evrope, hkrati pa potr-
jujejo, da največji delež začasnih zapos-
litev v celotnem delovno aktivnem pre-
bivalstvu prevzemajo predvsem mladi: 

3Sindikat Mladi plus. 2018. Raziskava Mladi in dostojno delo 
– 1. del. Dostopno prek: https://www.mladiplus.si/wp-con-
tent/uploads/2018/06/RAZISKAVA-mladi-in-dostojno-de-
lo-1-1-popravljena-infografika.pdf. 

Odstotek delavcev, ki so zaposleni v začasnih 
oblikah zaposlitve, po državah in starosti (2017)
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1.2.1. Mladi na poti v prekarni svet trga dela

#IZPOSTAVLJENO: 
KAJ SO PREKARNE OBLIKE DELA?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih 
je v Sloveniji osnovna oblika dela delo v de-
lovnem razmerju po pogodbi o zaposlitvi 
za nedoločen čas. Ta oblika dela zagotavlja 
največjo stopnjo varnosti, zaščite, zdravja, 
stabilnosti in možnosti uresničevanja vseh 
delavskih in socialnih pravic, hkrati pa je tudi 
edina oblika, ki posamezniku omogoča dost-
op do celotnega spektra javnih in zasebnih 
storitev v državi (kot je npr. najem kredita za 
nakup stanovanja). 

Atipične oziroma prekarne oblike dela so 
druge oblike dela, ki jih pozna slovenska za-

konodaja in naj bi se uporabljale izjemoma, 
v točno določenih okoliščinah ter praviloma 
v namensko omejenem trajanju (začasno!). 
Med značilnosti tovrstnih oblik dela spada-
jo negotovost in nestabilnost zaposlitve, 
fleksibilnost, odsotnost varnosti zaposlitve 
in dolgoročno zajamčenega dela, omejene 
delavske in socialne pravice, prenos odgov-
ornosti in stroškovnih bremen z delodajalcev 
na delavce in delavke. Uporaba prekarnih ob-
lik dela sama po sebi ni problematična, pos-
tane pa nezakonita, ko prihaja do zlorab in 
se z njo nadomeščajo redna, stalna delovna 
razmerja.

Študentsko delo
Začasno in občasno delo dijakov 

in študentov, priložnostno delo

Pogodba o 
zaposlitvi za
določen čas

Osebno dopolnilno delo 
Manjša dela, ki jih je mogoče opravljati 
na podlagi vrednotnice

Vsebuje elemente prekarnosti, ker ne omogoča tra-
jnosti zaposlitve in se lahko uporablja zgolj začasno 
in izjemoma, v zakonsko določenih primerih

Avtorska pogodba
Pogodba civilnega prava v uporabi, kadar 
se avtor določenega dela zaveže ustvariti 
določeno avtorsko stvaritev, naročnik pa se 
zaveže, da bo opravljeno delo avtorsko plačal

Začasne zaposlitve v Evropi

Od 15 do 64 let Od 15 do 24 let
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Vir: Eurostat, 2017.

Podjemna pogodba
Pogodba civilnega prava v uporabi, 
ko nekdo za določenega naročnika 
opravi plačano delo določene vrste

Samozaposlitev (s.p.)
Kot prekarna oblika samozaposlitve 
velja enoosebni s.p., preko katerega 
podjetnik praviloma opravlja storitev 
za zgolj enega naročnik in je od njega v 
celoti odvisen, pogosto prisilno

Agencijsko delo
Pogodba civilnega prava v uporabi, kadar 
se avtor določenega dela zaveže ustvariti 
določeno avtorsko stvaritev, naročnik pa se 
zaveže, da bo opravljeno delo avtorsko plačal
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Predlog!

Pomembno! Prekarnost se širi tudi na 
pogodbo za nedoločen čas z uvajanjem 
novih razlogov za odpuščanje, s krčenjem 
delavskih in socialnih pravic, ki izhajajo 
iz pogodbe o zaposlitvi, z dopuščanjem 
kršitev in bega iz delovne zakonodaje zara-
di pomanjkanja nadzora oziroma šibkega 
nadzora, in podobnimi sodobnimi trendi v 
Sloveniji.

Prevzemi večjo vlogo pri ugotavljanju zakonitosti in utemel-
jenosti zaposlovanja mladih preko prekarnih oblik dela v tvoji 
delovni organizaciji oziroma dejavnosti. Prekarne oblike dela 
ne smejo nadomeščati rednih zaposlitev, a so v Sloveniji med 
mladimi vseeno izjemno razširjene! Naloga sindikatov pa je 
tudi izboljševanje delovnih in življenjskih pogojev ter nadzor 
nad uresničevanjem delavskih pravic pri delodajalcih. Tako se 
lahko že s samo dejavnostjo bolj približamo mladim in jih po-
tem lažje privabimo v sindikat. 

Podrobne informacije o posebnostih 
vsake izmed naštetih prekarnih oblik 
dela najdeš v brošuri Sindikata Mladi 
plus, Sindi svetuje: Prekarne oblike 
dela.

POTREBUJEŠ VEČ?

Povprečna starost matere ob rojstvu prvega 
otroka se je od leta 2008 do leta 2016 povečala 
za celo leto!4

Na povprečno starost ustvarjanja družine seveda 
vpliva več različnih dejavnikov, velja pa izpostaviti, 
da je v anketi Sindikata Mladi plus, ki smo jo med 
mladimi izvedli leta 2017, na vprašanje Kdaj je po 
vašem mnenju pravi čas za ustvarjanje družine 
kar 31 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je pravi 
čas za ustvarjanje družine takrat, ko oseba pod-
piše pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.5

Eden od bistvenih dejavnikov, ki vplivajo na vi-
soko povprečno starost mladih, ko se odselijo 
od staršev, je otežena možnost pridobitve sta-
novanjskega kredita zaradi odsotnosti trajne 
zaposlitve oziroma zaposlitve za nedoločen čas. 

Mladi v Sloveniji si 
vse kasneje ustvarjajo 
družino.

Mladi v Sloveniji se v 
povprečju od doma odselijo 
pri 28 letih, kar je kar 2 leti 
kasneje od povprečja v EU.

pri 28,4 letih pri 28,9 letih pri 29,4 letih

2008

2012

2016

4Statistični urad Republike Slovenije, 2018.
5Sindikat Mladi plus. 2018. Raziskava Mladi in dostojno delo – 1. del. 
Dostopno prek: https://www.mladiplus.si/wp-content/uploads/2018/06/
RAZISKAVA-mladi-in-dostojno-delo-1-1-popravljena-infografika.pdf.
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Eden od glavnih pogojev, da se kot sindikati lahko lo-
timo vključevanja mladih in smo pri tem učinkoviti, 
je zagotovo poznavanje aktualnih potreb in interesov 
mladih na trgu dela in v delovnih razmerjih. 

Pri Sindikatu Mladi plus smo v letu 2018 pripravili ra-
ziskavo Mladi in dostojno delo6, s pomočjo katere smo 
raziskali položaj, potrebe in interese mladih na po-
dročju zaposlovanja in dela. Odgovori kar 609 mladih 
razkrivajo, kako velik manevrski prostor je pravzaprav 
na voljo sindikatom za osvežitev oziroma posodo-
bitev dela, ki bo v sindikalne strukture bolj učinkovito 
pritegnilo mlade. V tem poglavju povzemamo bist-
vene ugotovitve raziskave, celotno besedilo pa je na 
voljo na spletnih straneh Sindikata Mladi plus. 
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1.3. Kaj o svojem položaju pravijo mladi?
Vprašanje 
za MILIJON 
DOLARJEV – 
kako razmišljajo 
mladi?

Mogoče se zdi presenetljivo, a mladi 
kažejo, da delijo interese in vrednote sin-
dikalnega povezovanja, da so delavske in 
socialne pravice za njih bolj pomembne 
kot fleksibilnost in da si dejansko ne želijo 
prekarnih oblik dela, pač pa prvenstveno 
varne in stabilne zaposlitve oziroma dos-
tojno delo. 

1.3.1. Mladi o trgu dela in sindikalnem organiziranju

6  Sindikat Mladi plus. 2018. Raziskava Mladi in dostojno delo. Dostopno 
prek: https://www.mladiplus.si/wp-content/uploads/2018/06/RAZISKA-
VA-mladi-in-dostojno-delo-1-1-popravljena-infografika.pdf

študentsko delo

avtorska pogodba

s.p.

podjemna pogodba

osebno dopolnilno delo 

mladih vsaj  enkrat na
teden opravlja nadure

27 % 30 % 

POGODBA O ZAPOSLITVI

18
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Katero obli ko de l a bi n ajraje izbrali m l adi?

mladim je pomembno 
izobraževanje na 
delovnem mestu

89 %

mladim je pomembna 
možnost napredovanja 
na delovnem mestu

88 %

mladim je pomembna možnost  
povezovanja z ostalimi delavkami/  
delavci v istem kolektivu ter skupno 
delovanje za izboljšanje pogo jev 
dela (sindikalno organiziranje)

75 % 70 %

Obenem je očitno, da se pogosto znajdejo v situ-
acijah, v katerih so njihove pravice kršene (glej 
visok delež mladih, ki imajo izkušnje z delom 
na črno, z neplačanim delom, z neizplačanimi 
nadurami ipd.), pa tudi poznavanje pravic med 
mladimi je daleč od spodbudnega. Te ugotovitve 
lahko zagotovo služijo kot močna spodbuda za 
krepitev prizadevanj za vključevanje mladih v 
sindikate.

Razmere na trgu dela niso idealne in 
mladi se temu poskušajo prilagoditi na 
različne načine, kar jasno kaže njihova 
visoka pripravljenost za delo na področ-
ju, za katerega se niso šolali, ter za delo 
na delovnem mestu, ki zahteva nižjo 
stopnjo izobrazbe od pridobljene. Pose-
bej problematičen pa je podatek, da so 
za zaposlitev pripravljeni sprejeti tudi 
kršitve delovnopravne zakonodaje, kot 
npr. odpreti lastno samostojno podjetje, 

če bi jih delodajalec v to prisilil. Obenem 
prevladujoča negotovost in nestabilnost 
zaposlitve dodatno vpliva na to, da se 
mladi v strahu pred izgubo zaposlitve ne 
želijo izpostavljati. Te informacije naka-
zujejo, da so mladi danes do kršitev in 
slabih delovnih pogojev že zaskrbljujoče 
ravnodušni in s tega vidika je tudi prihod-
nost sindikalnega organiziranja pod veli-
kim vprašajem. 

1.3.2. Mladi o pripravljenosti za delo
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Diskriminacija, predvsem na podlagi spola, je za 
mlade danes ena pomembnejših problematik 
pri zaposlovanju in na delovnem mestu. Eden 
od razlogov za to je tudi dejstvo, da se sodobna 
generacija mladih bolj zaveda, kaj pravzaprav 
pomeni diskriminacija, ker je kultura izpostavljan-
ja diskriminacije kot absolutno prepovedanega 
ravnanja v Sloveniji relativno mlad pojav. Včasih 
smo bili neenake obravnave bistveno bolj navaje-
ni in je nismo niti povezovali z osebnimi okoliščin-

ami, na katere nimamo vpliva, ter je zato niti nis-
mo problematizirali. Glede na hude posledice, ki 
jih diskriminacija povzroča v sferi dela – neenako 
plačilo za delo enake vrednosti, omejen dostop 
do zaposlovanja in napredovanja brez utemeljen-
ega razloga, nadlegovanje na delovnem mestu 
itd. – pa je izjemno pozitivno, da se zavest o tem 
krepi. Hkrati je to priložnost za sindikate za konk-
retno vsebinsko delo, ki bo blizu mladim.

1.3.3. Mladi o diskriminaciji

27% 

21% 

9% 

77% 

54% 

39% 

73% 

17% 

26% 

 

20% 

41% 

43% 

Glede na višje tveganje brezposelnosti med mladimi v primerjavi z 
drugimi starostnimi skupinami je poznavanje pravic in postopkov v 
času brezposelnosti ali tik pred nastankom brezposelnosti vsekakor 
izjemno pomembna, aktualna in zanimiva tema za mlade na trgu 
dela. Relativno slabo poznavanje pravic in postopkov v času brez-
poselnosti s strani mladih pa je vsekakor zaskrbljujoče in zahteva 
tudi večji odziv sindikatov.

1.3.4. Mladi o poznavanju pravic v primeru brezposelnosti

mladih ve, da imajo ob prejemanju denarnega nadomestila za primer  
brezposelnosti urejeno obvezno zdravstveno zavarovanj e

31 %

84 %

32 %

79 %
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1.4. Kaj so moje naloge?

1.4.1. Napotki

1) Informiraj se 
o položaju in interesih mladih v družbi.

2) Pouči se
o prekarnih oblikah zaposlitve.

3) Pozanimaj se 
o položaju in problemih mladih v 
tvoji delovni organizaciji.
Ker si že opravil prvi dve nalogi, osnove poznaš in 
imaš podlago za pogovor. Vprašaj jih! Pomagaš si 
lahko z anketo iz delovne mape v tem priročniku.

23

Izkoristi študije in informacije, ki so na voljo, kot so raziskava 
Sindikata Mladi plus -  Mladi in dostojno delo, raziskava Urada 
RS za mladino - Mladina 2010, informacije s spletnega portala 
www.mlad.si ter študije in informacije Evropske konfederacije 
sindikatov (ETUC) (dostopne na spletni povezavi: www.etuc.
org/en/issue/youth). 

Zavedaj se, da je prekarnost danes prisotna povsod, četudi je 
morda še ne imenuješ tako. Prekarnost označuje nestalne, ne-
gotove in nedostojne zaposlitve, te pa najdemo v vseh dejav-
nostih, v taki ali drugačni obliki. Ne gre samo za delo po avtorski 
ali podjemni pogodbi. Agencijsko delo je prekarno. Študentsko 
delo je prekarno. Delo po pogodbi o zaposlitvi za določen čas je 
prekarno. Elemente prekarnosti pa nenazadnje vse bolj vsebuje 
tudi delo po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas!

Vprašaj mlade. Pogovarjaj se 
z njimi neformalno in dobil 
boš najboljšo sliko njihovega 
položaja. 



2.  korak: PRIPRAVI VSEBINO ZA DELO Z MLADIMI!
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Mladi danes odklanjajo 
zaposlitev za nedoločen 
čas in imajo raje večjo 

fleksibilnost kot varnost 
in trajnost zaposlitve →                          

MIT!

Mladi so pasivni in 
individualisti – solidarnost 

oziroma skupno delovanje za 
izboljšanje pogojev dela jim 

več nič ne pomeni

MIT!
Mladim delavske 

pravice niso pomembne

MIT!

Mladi sindikate vidijo kot 
preživete strukture, kot zastarel 

ostanek prejšnjega sistema → 
Mogoče res. A to ne velja za 
sindikalno organiziranje! Da 

mladim ni pomembna možnost 
povezovanja znotraj kolektiva 

MIT!=

Okrog mladih delavk in delavcev se danes vrti vrsta stereoti-
pov, ki nam mnogokrat prehitro in neupravičeno dajo priročen 
izgovor, da se jim posebej ne posvetimo in da jih zavrnemo kot 
skupino, ki delavske pravice in sindikalno povezovanje dojema 
kot preživete ideje. Raziskava Sindikata Mladi plus med mlad-
imi dokazuje nasprotno. Med mladimi smo preverjali popularne 
mite, ki se vse prevečkrat pojavljajo v javnem diskurzu, in mladi 
so izkazali, da za njih ne veljajo: 

Torej, MIT ali RESNICA?

2.1. Kako se znebim stereotipov?



Predlog!
Poišči ideje in priložnosti za okrepitev sindikalnega dela z 
mladimi in za mlade v raziskavi Sindikata Mladi plus Mladi in 
dostojno delo, ki prikazuje dejansko mnenje mladih. Vprašaj 
po mnenju tudi mlade v svojem kolektivu ali dejavnosti. Je prvi 
odziv šibek? Pa kaj! To avtomatično ne pomeni, da mladih te 
teme ne zanimajo:  velika verjetnost je, da potrebujejo zgolj 
začutiti resnost tvojih prizadevanj. Bolj jih angažiraj. Vztrajaj 
in sprašuj toliko časa, dokler si slike ne ustvariš sam in ne iz 
posploševanj in stereotipov. 

• Imejmo v mislih, da je v današnjih razmerah pri mladih treba vlagati v prihodnost 
– če se v sindikat ne včlanijo takoj, to avtomatično ne pomeni, da so temu načelo-

ma nenaklonjeni in da se ne bodo včlanili nikoli, pač pa zelo verjetno odraža njihov 
položaj na trgu dela, nepoznavanje dela sindikata in pomanjkanje občutka, da bo 
sindikat glede njihovega položaja kakorkoli ukrepal. Naloga vseh sindikatov je, da 
mladim najprej dokažemo nasprotno.

• Poskrbimo, da se ideja sindikalnega organiziranja med mladimi okrepi že preden 
vstopijo na trg dela. Današnja generacija mladih odrašča in na trg dela vstopa v 

času, ko je splošna raven sindikaliziranosti v občutnem upadu, zato v skupnosti tudi 
ne kroži več toliko informacij in razprave o sindikalnem delu kot včasih. Sindikati si 
moramo bolj prizadevati za povezovanje s šolami, fakultetami, lokalnimi mladinskimi 
organizacijami, študentskimi klubi ter z njimi vzpostaviti redno sodelovanje.

• Da dosežemo mlade in se z njimi povežemo, moramo vztrajati in premagovati ovire 
sodobnega načina dela. Mladi so v prekarnih oblikah zaposlitve izolirani od dru-

gih, razpršeni, slabše informirani in nezaupljivi. V naslavljanje mladih moramo vložiti 
več truda. 

• Vzpostavimo mehanizme rednega dialoga o položaju, potrebah in interesih mladih 
znotraj sindikata in z mladimi v podjetju oziroma dejavnosti. Za učinkovito vkl-

jučevanje mladih v sindikat moramo spremljati trende na trgu dela, pridobiti mnenja 
mladih ter temu ustrezno redno prilagajati vsebino in metode našega dela.

• Če bomo mladim z vsebino dela dokazali, da si prizadevamo tudi za njim neposred-
no relevantne teme, se bo postopoma okrepilo tudi včlanjevanje mladih v sindikat. 

Bistveno je, da mladih ne podcenjujemo. Tudi mladim je izjemno pomembna vsebina, 
predvsem pa hitro prepoznajo, kdo se zares ukvarja z vsebino in kdo ne.

• V sodobnih razmerah mora boj proti prekarnosti postati eden od osnovnih interesov 
sindikata. Prekarnost razdružuje delavstvo! Predvsem moramo paziti, da se v to 

zanko kapitala ne ujamemo tudi sami in da naše tradicionalne metode dela ne pos-
tanejo dodaten vir nepotrebnega izključevanja. Če smo na določeni točki formalno 
omejeni, lahko razvijamo neformalne metode zaščite interesov prekarnih delavcev. 
Sindikati smo v močnejšem položaju in zato je na nas, da gradimo in spodbujamo 
solidarnost med prekarnimi delavci in redno zaposlenimi, saj bodo prekarni delavci 
zaradi svojega negotovega položaja vedno manj naklonjeni izpostavljanju.
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2.1.1. Reševanje konflikta generacij
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Prvo vprašanje ne bi 
smelo biti, kaj lahko mladi 
naredijo za sindikat (tj.se 
včlanijo), ampak kaj lahko 
sindikat naredi za mlade!



Predlog!

Predlog!

Aktivno se zavzemi za izkoreninjenje prekarnih oblik dela in zagoto-
vitev dostojnega dela mladim v dejavnosti oziroma v podjetju. Sprem-
ljaj in se odzovi na pojav prekarnih oblik zaposlitev. Med pomembnimi 
nalogami sindikata so tudi opozarjanje delodajalcev na nepravilnosti, 
zoperstavljanje kršitvam delavskih pravic in skrb za zakonitost delo-
vanja delodajalcev v odnosu do delavcev, prav pri prekarnih oblikah 
zaposlitve pa je največ prostora za kršitve in zlorabe. Preveri obseg 
in upravičenost uporabe prekarnih oblik zaposlitev. Na kakšne načine 
služijo delodajalcem? Govori z mladimi, ki delajo v prekarnih zaposlit-
vah in z njimi preveri elemente delovnega razmerja ali upravičenost 
razlogov za zaposlitev za določen čas. Opozori delodajalca na zlorabe 
pri uporabi prekarnih oblik dela in zastopaj interese prekarnih delavcev 
pri uveljavljanju pravic.

Poskrbi za okrepitev informiranja in ozaveščanja mladih na ravni 
dejavnosti oziroma v podjetju o delavskih pravicah, uveljavljanju 
delavskih pravic in zaščiti delavskih interesov v začasnih oblikah 
zaposlitve. Brez večje in bolj konkretne angažiranosti sindikata 
v odnosu do mladih delavk in delavcev prihodnost sindikalnega 
povezovanja zgolj prepuščamo silam kapitala. Glede na obstoječe 
razmere, v katerih delajo mladi, je ključno, da nasloviš in dosežeš 
mlade ne glede na njihovo obliko zaposlitve, in sicer z informacijami, 
ki so relevantne za njih! Mladi potrebujejo informacije o tem, v kat-
erih primerih so lahko zaposleni za določen čas, kdaj njihova »začas-
na« zaposlitev izpolnjuje vse elemente delovnega razmerja, katere 
pravice jim pripadajo glede na obliko dela. Pozanimaj se o specifikah 
prekarnih oblik zaposlitev in mehanizmih za odpravo kršitev, ki so 
tem oblikam zaposlitve na voljo. Pojdi prek omejitev, ki nastaja-
jo zaradi razpršenosti delovnih mest, z uporabo spletnih kanalov, 
družbenih omrežij (Facebook, YouTube ipd.) in mobilnih aplikacij 
(Viber, Whatsapp ipd.). Res je, da vse to odstopa od tradicionalnega 
sindikalnega dela, a prav v tej točki se moramo sindikati prilagoditi 
razmeram na trgu dela, če želimo poskrbeti za svoj obstoj.
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2.2. Kako vključim mladim pomembne teme v delo sindikata?

2.2.1. Boj proti prekarnosti
2.2.2. Naslavljanje problematike pripravljenosti 

mladih za delo ne glede na kršitve

Pomembno je, da vsi sindikati mlade 
prepoznamo kot eno ključnih ciljnih sk-
upin našega sindikalnega dela, ne glede 
na oblike zaposlitev, v katerih mladi delo 
opravljajo. 

Prav zaradi  izjemno negotovega in ran-
ljivega položaja, v katere jih postavljajo 
prevladujoče prekarne oblike dela, mladi 
še toliko bolj potrebujejo podporne meh-
anizme, ki jih sindikati lahko ponudimo. 

Treba se je tudi zavedati, da najverjetneje 
na prvi pogled takega občutka nimamo 
prav zaradi razmer, v katere mlade po-
tiskajo tovrstne oblike dela – individu-
alizacija, izoliranost, razpršenost, strah 
pred izpostavljanjem zaradi negotovosti 
zaposlitve. Sindikati si moramo prizade-
vati, da te razmere presežemo in mladim 
na trgu dela zagotovimo, kar potrebujejo 
in česar si želijo. 

Na sindikatih na splošno je odgovornost, da ta trend us-
tavimo in obrnemo. Ni dovolj, da se temu posvečajo samo 
specializirani sindikati, ključno je, da se s tem začnemo 
ukvarjati tudi na ravni podjetij in drugih organizacij, saj 
lahko le tako dosežemo največje število mladih.
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Predlog!
Pripravi pobudo delodajalcu za sprejem internega pravilnika o varstvu 
pred diskriminacijo, ki bo uvedel interni pritožbeni mehanizem za kršitve 
prepovedi diskriminacije in pooblaščenca za diskriminacijo v podjetju. 
To lahko pripraviš po vzoru pravilnikov delodajalcev o preprečevanju in 
odpravljanju mobinga, vendar bodi pozoren na razlike med mobingom 
in diskriminacijo! Če delodajalec temu ne bi bil naklonjen, lahko znotraj 
sindikata eden od članov izvršnega odbora postane posebej zadolžen 
za preprečevanje diskriminacije in se med delavkami in delavci v pod-
jetju vzpostavi kot ključna oseba, na katero se je mogoče obrniti v prim-
eru diskriminacije pri delu. 
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2.2.3. Prizadevanje za odpravo diskriminacije

Sindikati imamo kot glavni zaščitniki delavskih pravic ključno vlogo 
pri preprečevanju prepovedane diskriminacije na področju dela, zato 
moramo na vseh ravneh okrepiti dejavnost opozarjanja na tovrstne 
kršitve in njihovega preprečevanja. Na ta način bomo hkrati okrepili 
dejavnost, ki je še posebej relevantna prav za mlade, in se jim bomo 
tako lažje približali ter jih privabili v svojo sredino. Mladi to od nas 
tudi pričakujejo (glej visok delež mladih, ki bi se obrnilo na sindikat v 
primeru diskriminacije!).

32

Prepovedana diskriminacija se pojavi, ko delodajalec pri 
zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, 
prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih, odsotnostih z dela, 
delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi delavcem oz. 
iskalcem zaposlitve ne zagotavlja enake obravnave.

Podrobne informacije o posebnostih prekarnih 
oblik dela najdeš v brošuri Sindikata Mladi plus 
z naslovom Sindi svetuje: Prekarne oblike dela, 
pri ozaveščanju pa si lahko pomagaš tudi z 
brošuro: Kaj lahko izgubim, razen svojih verig?

Pri Sindikatu Mladi plus smo pripravili informativno 
brošuro o diskriminaciji z naslovom Sindi svetuje: 
Diskriminacija na trgu dela.

Obrni se na svoj sindikat dejavnosti 
ali na Sindikat Mladi Plus.

Obrni se na svojo območno organizacijo 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ali na 
sindikat dejavnosti.

POTREBUJEŠ VEČ INFORMACIJ?

POTREBUJEŠ VEČ INFORMACIJ?

KDO TI LAHKO POMAGA?

KDO TI LAHKO POMAGA?



Predlog!
Informiraj tudi o pravicah v času brezposelnosti. Izdelaj informativni 
letak o pravicah in postopkih v času brezposelnosti za mlade. Le-
take fizično, elektronsko, s pomočjo družbenih omrežij ali prek mreže 
zaposlenih v podjetju posreduj vsem mladim v kolektivu, tudi če delajo 
v okviru pripravništva ali prakse, opravljajo študentsko delo ali eno od 
drugih prekarnih oblik dela (vsakemu lahko pride prav!). Z letakom jih, 
v primeru, da jih zanima več informacij, hkrati povabi na sindikat. Tudi 
če se vsi kasneje ne odločijo za članstvo v sindikatu, si bodo gesto za-
gotovo zapomnili, s tem pa si naredil korak naprej k širjenju pozitivne-
ga vtisa o sindikatih in kulture sindikalnega povezovanja. Ne pozabi 
omeniti Sindikata Mladi plus, ki je znotraj Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije sindikat, ki povezuje študente, dijake in mlade brezposelne. 
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2.2.4. Zavzemanje za mlade v obdobju 
visokega tveganja brezposelnosti

Pomembno je, da vsi sindikati prevzamemo večjo odgovornost za 
informiranje mladih na tem področju. Res je, da nismo zavod za 
zaposlovanje, in ne gre za to, da bi to tudi postali. Je zgolj odlična 
priložnost, da v svojem podjetju ali dejavnosti mlade nagovorimo s 
tematiko, ki je zanje še kako relevantna, in se jim tako približamo kot 
organizacija, ki jim lahko stoji ob strani v času, ko se zaradi poman-
jkanja izkušenj na trgu dela še ne zavedajo, na kaj vse morajo biti 
pozorni. 
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Oglej si spletno mesto za mlade pri 
ZRSZ: https://www.ess.gov.si/mladi

Obrni se na Sindikat Mladi Plus!

POTREBUJEŠ VEČ INFORMACIJ? KDO TI LAHKO POMAGA?
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Vlagaj v prihodnost. Če se mladi v sindikat ne 
včlanijo takoj, to avtomatsko ne pomeni, da 
so temu v principu nenaklonjeni in da se ne 
bodo včlanili nikoli.

Vztrajaj in premaguj ovire sodobnega načina 
dela, da dosežeš mlade in se z njimi povežeš. 
Vloži več truda v to, da presežeš ovire izolira-
nosti, razpršenosti, slabši informiranosti in 
nezaupljivosti mladih.

Poskrbi, da se ideja sindikalnega organiziran-
ja med mladimi okrepi že preden vstopijo na 
trg dela. Intenzivneje se poveži s šolami in 
fakultetami.

Vzpostavi mehanizme rednega dialoga o 
položaju, potrebah in interesih mladih v 
sindikatu. 

Naj boj proti prekarnosti postane eden 
od primarnih interesov tvojega sindikata. 

1) vprašaj se,
kako ti vidiš mlade, in dvakrat 
preveri, če stereotipi držijo.

3) še vedno ne veš
s katero vsebino bi se ukvarjal, 
da bi pritegnil mlade? Pogovori 
se z njimi, naj oni predlagajo! 
Pomagaš si lahko z anketo iz 
delovne mape v tem priročniku. 

4) Poskrbi,
da mladi slišijo in izvejo 
za tvoje delo. Razširi informacije, 
objavljaj, deli med ljudmi, 
sporočaj… 

2) vključi
mladim pomembne teme v svoje delo. 
Izberi tiste, ki so najbolj relevantne za 
mlade v tvoji delovni organizaciji, kar si 
ugotovil v prvem koraku, ko si spoznal 
mlade:
a) Se boš boril proti prekarnosti? 
b) Boš mlade ozaveščal o pravicah iz dela v različnih 
     oblikah zaposlitve?
c) Boš opozarjal na in ščitil pred diskriminacijo?
d) Boš informiral o pravicah v času brezposelnosti? 

2.3. Kaj so moje naloge?

2.3.1. Napotki

Prizadevaj si za mladim neposredno rele-
vantne teme. Če jim boš to dokazal, se bo 
postopoma okrepilo tudi včlanjevanje mladih 
v sindikat.
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#IZPOSTAVLJAMO: 
DELAVSKO ORGANIZIRANJE IN RAZISKOVANJE

Izkušnje in prakse
 CEDRA - Center za družbeno raziskovanje

CEDRA je raziskovalni kolektiv, ki raziskuje konkretne pogoje, v katerih živi-
jo in delajo delavke in delavci. Poleg sodelovanja s sindikati, delajo tudi 
neposredno z delavkami in delavci. Intervjuvajo delavke in delavce, sodelu-
jejo v protestih in stavkah ter drugih oblikah vsakodnevnega delavskega 
boja, skupaj z delavci, z medsebojnim učenjem iščejo načine za okrepitev 
delavskega boja. Pripravljajo tudi izobraževanja o principih organiziranja, 
o pomenu sindikatov, o pomembnosti krepitve kolektivne moči na delovnih 
mestih in spodbujanja ljudi, da se aktivirajo v delavskem boju.

Andraž Mali, koordinator Raziskovalnega odbora CEDRA:  
Z raziskovanjem skušamo oblikovati učinkovite organizacijske metode za 
aktivacijo delavcev v delavskem boju. Izhajamo iz stališča, da pasivnost ni 
nekaj naravnega, ampak je posledica družbenih okoliščin. Zato preučujemo 
ovire za delavsko organiziranje in potenciale, ki že zdaj obstajajo v praksi. 
Iz naših raziskav in medsebojnega učenja v praksi z delavci in sindikalistu 
lahko oblikujemo smernice za sindikalne zaupnike in zaupnice za krepitev 
sindikalne organiziranosti. Malo spremenjen in ambicioznejši odnos zaup-
nika lahko sproži zelo pozitivne učinke med delavci: 

1. Krepitev organiziranosti in kolektivne moči - sindikat kot vključujoč 
kolektiv: Sindikat potrebuje organizirano delavstvo, ki s kolektivnimi ak-
cijami krepi njegovo moč. Spreminjati moramo predstavo o sindikatu kot 
storitvenem servisu v smeri sindikata kot kolektivu delavcev. Povezanost in 
kolektiv gradimo s skupnimi akcijami in širokim vključevanjem v sindikate. 
Za nas mora biti vsak delavec v podjetju potencialni soborec, ki ga moramo 
prepričati, da se pridruži kolektivu, ki bo skupaj tudi kaj dosegel. 

2. Preseganje apatije in strahu je možno: Strah in apatičnost nista naravni 
stanji, ampak posledica družbenih okoliščin. Številni primeri kažejo na to, da 
interes za angažma obstaja, če ga znamo prepoznati. Boljši delovni pogoji in 
boljša plača sta v interesu vsakega delavca. Prepoznati moramo cilje, ki nas 
povezujejo, odkriti nezadovoljstvo in ga usmeriti v skupno akcijo. Za delavski 
angažma je pomembno, da ustvarimo občutek, da v boju nis(m)o sami, am-
pak obstaja solidarnostna podpora tako znotraj kot tudi zunaj podjetja. 

3. Izmenjava izkušenj - delavci za delavce: Najbolj učinkoviti način za prese-
ganje apatije in strahu je izmenjava izkušenj med delavci in sindikalisti. Tis-
ti, ki so si s kolektivno akcijo in bojem že izboljšali položaj in uspeli, morajo 
svoje izkušnje prenesti na tiste, ki še niso organizirani. To ustvarja občutek 
povezanosti in upanja, da delavci v boju niso sami. V primeru akcije ali težav 
jih bodo bolje organizirani podprli v njihovem boju. Izkušnje kažejo, da je to 
najboljši način za preseganje strahu, dviganje morale in pripravljenosti na sin-
dikalni boj. 

4. Raziskovanje in analiziranje: Delovanje kapitalizma in s tem delovni procesi 
se spreminjajo. Zaposlitve so se prekarizirale, intenzivnost dela pa povečala. 
Kapital uporablja različne strategije in metode kako prelisičiti delavce in med 
njimi povečati delitve. Zato moramo odnose na delovnih mestih podrobno ra-
ziskati. Najti šibke točke kapitala in potencialne vire moči delavcev in delavk. 
Predvsem pa najti interese, ki povezujejo vse dele delavstva v podjetju. Na 
osnovi raziskav in analiz lahko pripravimo strateški načrt in skupne cilje.

5. Organizacijski pogovor in delo “ena na ena”: V sindikalnem organiziranju 
ni bližnjic. Osnovni način organiziranja je delo “ena na ena” oziroma pogov-
or “iz oči v oči”. Le z osebnim stikom lahko zgradimo pristno medseboj-
no zaupanje. Delavcem in delavkam veliko pomeni, če jih nekdo posluša 
- spoznajo, da nekoga njihov položaj zanima. Če pogovor izvedemo na pravi 
način, lahko ima raziskovalne in organizacijske učinke. S pravimi vprašanji 
delavce spodbudimo v refleksijo njegovega položaja. Delavci in delavke lah-
ko že samo skozi pogovor spremenijo pogled na svoj položaj. Koraki organi-
zacijskega pogovora morajo biti usmerjeni tako, da ustvarijo zavedanje, da 
je rešitev v kolektivni akciji. Delavčevo zgodbo moramo povezati z aktivacijo 
v sindikatu kot najboljšim načinom za izboljšanje njihovega položaja.
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6. Vključevanje mlajših zaposlenih in ambicioznejši pristop: Položaj mladih 
zaposlenih se je spremenil in zaostril. Večina dela v prekarnih zaposlitvah. 
Zdi se, da se mladi ne zanimajo za delavski boj. A včasih je bil sindikat nekaj 
avtomatskega, o tem se je pogovarjalo v šoli, doma ipd. Naše izkušnje kažejo, 
da so se mladi pripravljeni aktivirati, a ne dobijo dovolj informacij. Marsikdo 
ne ve kaj je sindikat in kako se lahko vanj vključiš. Na delovnih mestih bi se 
morali bolj aktivno, predvsem pa sistematično ukvarjati s prav vsakim zapos-
lenim - le tako bomo lahko vključili nove delavce. Ker pa je položaj mlajših 
zaposlenih ponavadi zelo slab in zaostren, saj večinoma delajo v prekarnih 
zaposlitvah, je potreben tudi ambicioznejši pristop. Moramo najti točke, ki se 
mlajših zaposlenih res dotaknejo in jim ponuditi kolektivno rešitev. Z njimi je 
treba delati bolj intenzivno in skupaj z njimi oblikovati strategijo za uspeh.

7. Pogoji za sindikalne aktivnosti: Delovniki so razpršeni, v različnih izmen-
ah, delavke in delavci pogosto ne izvedo pravočasno, kakšne imajo urnike, 
in se težko prilagajajo. Imajo tudi otroke, družino. Sindikalni zaupniki imajo v 
kolektivni pogodbi zagotovljen čas za sindikalne aktivnosti in izobraževanja. 
Pri drugih članih in članicah, ravno pri teh, ki jih je najtežje aktivirati, pa je čas 
predstavlja problem, saj si ga med delom ne morejo vzeti, popoldne pa imajo 
kakšne opravke, svoje družine, so utrujeni itd. Sindikati moramo v kolektivnih 
pogodbah doseči, da bo za članstvo na voljo več ur za sindikalne dejavnosti. 
V nekaterih podjetniških kolektivnih pogodbah je to kar dobro urejeno in imajo 
na voljo vsaj nekaj ur več. 

8. Šola delavskega in sindikalnega organiziranja: Okoliščine boja se nenehno 
spreminjajo, zato je sindikalno znanje treba redno nadgrajevati z novimi orga-
nizacijskimi metodami in strategijami. Le z znanjem in spretnostmi usposo-
bljeni sindikalni zaupniki bodo lahko prepoznali načine kapitala za povečanje 
nadzora in izkoriščanja delavcev, predvsem pa bodo lahko našli načine za ak-
tivacijo sodelavcev. 

9. Preseganje delitev, delavska solidarnost in organiziranje neorganiziranih:  
Kapital drobi delavce glede na zaposlitev, kvalificiranost, po državljanstvu, po 
starosti, saj je razdeljen delavski razred lažje premagati. Delavci pa se lahko 
okrepijo s preseganjem delitev in gradnjo solidarnosti. Tisti, ki so v boljšem 
položaju, morajo podpirati tiste, ki so v slabšem položaju. Sindikaliste, ki se 
znajdejo v težavah morajo podpreti vsi sindikati. Le sindikalni boj, ki  krepi 
položaj in organiziranost tistih, ki so v najbolj prekarnih zaposlitvah in še neor-
ganizirani, lahko računa na dolgoročni uspeh.

10. Pogum za kolektivne akcije: Izkušnje s terena in številni pozitivni primeri 
kažejo, da je delavce možno aktivirati v skupni boj. A najprej si moramo na-
jprej pridobiti njihovo zaupanje. V primerih, ko so sindikati s kolektivno akcijo 
podprli agencijske delavce, so se bili ti pripravljeni včlaniti, saj so videli, da 
sindikat dejansko nekaj za njih naredi. Kolektivne akcije prinašajo določeno 
tveganje za sindikaliste, ampak ni drugih bližnjic, kot gradnja delavske moči 
s konkretnimi akcijami. Na ta način bomo sčasoma lahko zgradili pogoje za 
najmočnejše delavsko orožje - stavko.   

Kako lahko sodelujemo? 
• raziskovanje ovir in potencialov za organiziranje                     

(priprava vprašalnikov, anket, izvajanje intervjujev)
• izobraževalne aktivnosti

• praktične delavnice za sindikalne zaupnike o                
organiziranju in gradnji kolektiva

• aktivacijske delavnice za delavce in delavke o pomenu 
sindikalnega organiziranja in kolektivnega delovanja

Več si lahko preberete na spletni strani: http://cedra.si/sl/domov/



• Klasičen pristop k pridobivanju novih članov pri mladih 
najverjetneje ne bo zadoščal. Mladi so pred sindikatom 
zagotovo bolj zadržani kot delavci, ki so sindikalnega 
organiziranja bolj navajeni. To še posebej velja za kolek-
tive, v katerih tudi splošna sindikaliziranost ni visoka in 
se med delavci ne širi hitro. Težko je pričakovati, da se 
bodo mladi pozitivno odzvali, če jim takoj/najprej ponu-
dimo pristopno izjavo. Mladi morajo najprej začutiti 
prisotnost sindikata in prepoznati njegovo vrednost, kar 
lahko zagotovimo z ustreznim informiranjem mladih, 
posvetovanjem z mladimi, akcijami/dogodki za mlade 
in vključevanjem mladih v naše obstoječe aktivnosti. 
Ključno je, da to počnemo, ko mladi še niso naši člani 
– vlagati moramo v prihodnost. Rezultat verjetno ne bo 
viden takoj, a je pomembno, da vztrajamo.

V tem poglavju predstavljamo osnovne smernice za pris-
topanje k mladim delavkam in delavcem, ki lahko služijo 
za bolj učinkovito včlanjevanje mladih v sindikat. Poleg 
tega smo pripravili par konkretnih pripomočkov, ki jih je za 
to mogoče takoj uporabiti – najdeš jih v prilogi priročnika. 
Pripravi se!
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3.1. Kaj moram upoštevati preden se lotim včlanjevanja mladih?

3.  korak: IZBERI UČINKOVIT PRISTOP K 
VČLANJEVANJU MLADIH V SINDIKAT!

• Potencialni člani niso samo tisti, ki so zaposleni za 
nedoločen čas. Bazen potencialnih članov je tudi med 
pripravniki, vajenci, mladimi, ki opravljajo študentsko 
delo, mladimi agencijskimi delavci, mladimi v prisilnem 
samostojnem podjetništvu. To velja za vsak sindikat, tudi 
na ravni podjetja. Če nam formalnosti tega ne dopušča-
jo, jih lahko posodobimo, ker se bomo samo tako lahko 
ustrezno prilagodili sodobnim razmeram na trgu dela. 
Začasnost zaposlitve ne sme biti ovira oziroma je to ovi-
ro treba premostiti. 

• Na prvem mestu je treba dobro poznati in upoštevati 
položaj, potrebe in interese mladih v našem podjetju ozi-
roma v naši dejavnosti. Če bomo poznali položaj mladih na 
trgu dela, se redno informirali o problematikah mladih in ra-
zumeli razmere, v katerih mladi v našem podjetju oziroma v 
naši dejavnosti delajo, ter potrebe, ki iz tega izhajajo, bomo 
lahko prilagodili naš pristop in tako postali bolj učinkoviti 
pri včlanjevanju. 

Predlog!
Mladim v začasnih zaposlitvah lahko v primeru spre-
membe v zaposlitvenem statusu v okviru ZSSS ponudi-
mo tudi prestop v drug sindikat brez posledic za pravice, 
ki izhajajo iz članstva. V Sindikat Mladi plus, ki je znotraj 
ZSSS sindikat mladih brezposelnih, dijakov in študentov, 
se lahko prevčlanijo, če, na primer, izgubijo zaposlitev. 



• Sindikat mora mladim zagotoviti občutek dostopnosti/
dosegljivosti. Poskrbeti je treba za stalno prisotnost: z 
informacijami, nasveti, aktivnostmi. Pri tem moramo biti 
pozorni na to, da danes tudi med mladimi prevladujejo de-
lovne razmere, ki odstopajo od klasičnih, in je njihov delovni 
čas pogosto fleksibilen. To zahteva, da smo jim na voljo 
tudi izven našega običajnega delovnega časa, vsaj za tele-
fonski klic.

• Mladi v velikem obsegu komunicirajo prek spleta, kar je za 
sindikat lahko prednost. To ne pomeni, da osebni stik več ni 
učinkovit; kvečjemu je podcenjen! Vendar pa moramo sind-
ikati znati komunikacijo prilagoditi tudi modernim načinom 
komuniciranja – na družbenih omrežjih, prek mobilnih 
aplikacij in podobno. Ti nam pravzaprav gredo v prid, ker 
omogočajo komunikacijo tudi med razpršenimi delavkami 
in delavci. 

• Višina članarine ni nikoli edini razlog za odklanjanje član-
stva v sindikatu. Res je, da so mladi večinoma zaposleni v 
slabše plačanih zaposlitvah ali celo opravljajo neplačano 
delo, a če bodo v sindikatu prepoznali dodano vrednost, 
bo višina članarine zagotovo manj pomembna. V vsakem 
primeru pa je višino članarine mogoče tudi prilagoditi 
posameznim kategorijam delavcev. Tudi če od nekaterih 
v določenem obdobju dobimo manj sredstev, jim lahko s 
pripravljenostjo prilagajanja njihovim razmeram približamo 
sindikat in povečamo verjetnost, da bodo ostali člani sin-
dikata tudi, ko se bo njihov zaposlitveni status spremenil. 

• Mladi predvsem potrebujejo več informacij: o pravicah, o 
možnostih uveljavljanja pravic, o namenu in učinkih sind-
ikalnega organiziranja, o delovanju sindikata, o dosežkih 
sindikata. Ustrezno informiranje o mladim relevantnih 
vprašanjih je ključ, ki bo mladim približal sindikat in jim dal 
občutek, da se na sindikat lahko obrnejo po pomoč in pod-
poro. 

• Ugodnosti članstva v sindikatu niso vsem enako pomem-
bne. Manj verjetno je, da bomo mlade v sindikat pritegnili 
z ugodnostmi članstva v sindikatu kot z vsebino našega 
dela. Mladih ne smemo podcenjevati – vsebina je zelo 
pomembna! Če poudarjamo ugodnosti članstva v sind-
ikatu, je bistveno, da poudarimo tiste, ki so za mlade zaradi 
njihovih življenjskih okoliščin najbolj zanimive (npr. ugod-
nejši krediti, poroštvo za kredite ipd.).

• Mladi potrebujejo možnost aktivnega sodelovanja, občutek, 
da so vključeni, ter priložnost, da izrazijo svoje mnenje in da 
se njihovo mnenje upošteva. Če bomo potencialne mlade 
člane že z nagovorom aktivno angažirali (npr. z anketnim 
vprašalnikom, s katerimi bomo preverili njihove potrebe in 
interese, s povabilom na sestanek, ne glede na to, da še 
niso člani, s povabilom na skupno druženje, malico ipd.), 
je večja možnost, da bomo pri njih vzbudili zanimanje za 
sindikat in okrepili včlanjevanje.
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• Kdo vse in kje vse so potencialni novi člani mojega sindika-
ta? – To so lahko redno zaposleni ali pa pripravniki, vajenci, 
dijaki, študenti, brezposelni mladi, agencijski delavci, prisilno 
samozaposleni, mladi na avtorskih/podjemnih pogodbah, mladi 
v lokalnem okolju in lokalnih mladinskih organizacijah.

• Kje se zadržujejo? Ob kakšnih časih delajo? Kdaj so prosti? 
• Kakšni so njihovi interesi, zanimanja, potrebe? Kako lahko 

sindikat odgovori na te potrebe? 
• Kaj lahko sindikat mladim ponudi? Kako jih lahko poveže in 

aktivira?

• Kakšne materiale lahko uporabim? – Informativni letaki, 
anketa, vabilo na sestanek/zbor delavcev, brošure.

• Kje vse še lahko pridobim materiale? – ZSSS, sindikat     
dejavnosti, območna organizacija ZSSS, Sindikat Mladi Plus.

• Kakšne metode lahko uporabim? – Povabilo na sindikalni ses-
tanek, povabilo na zbor delavcev, različne aktivnosti, predavan-
ja, delavnice, svetovalne urice (lahko tudi prek spleta!), športne 
igre, projekti…

• Kateri kanali informiranja so mi na voljo? – Osebni stik, 
uradne ure, spletna stran, elektronska pošta, blogi, družbena 
omrežja, oglasne deske, lokalni mladinski center, vplivni mladi 
posamezniki…

• Kaj lahko povem o svojem sindikatu? Zakaj sem jaz postal član?
• Kaj sindikat dela? Kaj so njegovi dosežki?
• Kaj lahko sindikat naredi za mladega? Kaj že delamo na tem področju?
• Zakaj je pomembno, da se povezujemo? Kaj pomeni solidarnost (npr. meni)?
• Kako se lahko mladi aktivno vključijo v sindikat? Kje vse lahko sodelujejo?
• Kakšne so ugodnosti sindikata, ki so zanimive za mlade?
• Zakaj je vredno plačevati članarino? Se lahko prilagodimo?
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3.2. Kako se pripravim?

3.2.1. Pozanimaj se o mladih v podjetju oziroma 
v dejavnosti, pa tudi izven teh ustaljenih okvirjev:

3.2.3. Zberi pripomočke, ki so ti na razpolago:

3.2.2. Razmisli, kako vse lahko pristopiš k mladim:

3.2.4. Pripravi si odgovore na ključna vprašanja:

• Zakaj postati član mojega sindikata? – 5 ključnih 
razlogov za članstvo v sindikatu, ki jih lahko pred-
staviš v eni minuti!

3.2.5. Pripravi nagovor:
In najpomembnejše?



Pri tem ti lahko pomaga, če se vprašaš:

• Kaj dela tvoj sindikat?

• Kaj je dosegel? Morda dodaten dan dopusta, višje plače, 
druge ugodnosti, izboljšanje delovnega okolja, je morda 
zagotovil klimo na delovnem mestu? 

• Kaj tebi pomeni sindikalizem? Zakaj je pomembno, da se 
delavke in delavci povezujemo in združujemo?
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PRIMER
Tomaž Kšela v tematski številki Delavske 

enotnosti ‘Moj sindikat’ zapiše:

Naj naštejemo le nekaj pravic, ki bi jih delavcem delodajalske organizacije 
že doslej zmanjšale ali ukinile, če sindikati ne bi bili dovolj močni, da bi to 
preprečili:
• odpravili bi plačani odmor za malico in tako za enako plačo podaljšali delovni čas za pol ure;
• odpravili bi dodatek na delovno dobo, ki delavcem prinese do petine plače;
• zmanjšali bi pokojnine in bolniška nadomestila;
• podaljšali bi delovni čas na teden (dovolili bi ga najmanj do 65 ur);
• povečali bi možni obseg nadurnega dela na najmanj 400 ur letno;
• skrajšali bi vse odpovedne roke;
• zmanjšali bi število dni letnega dopusta;
• znižali bi  regres za malico in povračilo stroškov prevoza;
• nekateri bi znižali, drugi pa ukinili izplačilo božičnic in trinajstih plač;
• znižali bi jubilejne nagrade;
• znižali bi solidarnostne pomoči, ki so jih dolžni izplačevati delodajalci;
• znižali ali ukinili bi še marsikatero pravico delavcev, ki so jo delodajalske organizacij doslej že 

poskušale ukiniti, pa je zaradi moči in aktivnosti sindikatov niso mogle.
• Celoten seznam pravic si lahko preberete v tematski številki Delavske enotnosti ‘Moj sindikat’. 

Videli boste, še precej daljši je.

Zakaj postati član in kaj pridobimo:
• pogajalsko moč (skupaj smo močnejši),
• mladi imate nove ideje, želje, potrebe, ki jih lahko zastopate 

samo sami in s pomočjo sindikata ter njihovih predstavnikov,
• skupaj varujemo pridobljene pravice za delo in pošteno plačilo,
• imamo brezplačno pravno zaščito,
• imamo strokovne in usposobljene ljudi, če imamo težave oz. ko 

jih potrebujemo,
• sindikat se bori za dobro vseh nas zaposlenih v podjetjih.

1. Ker smo skupaj močnejši!
Sindikat Mladi plus – v odnosu do države in delodajalcev – zastopa dijake, 
študente, mlade brezposelne in prekarne delavke ter delavce. Več kot nas 
je, bolj kot smo povezani in informirani, bolje poznamo razmere, v katerih 
mladi živimo in delamo, lažje se borimo za naše pravice. Glede na to, da 
nas spremembe na trgu dela iz dneva v dan silijo v večji individualizem, da 
večinoma opravljamo začasno, občasno delo, je toliko pomembneje, da 
najdemo način za povezovanje in skupen boj za dostojno delo ter življenje.

Da smo skupaj močnejši dokazujemo z našim vsakodnevnim delom, ki te-
melji na aktivnem in solidarnem povezovanju, organiziranju ter združevan-
ju mladih. Počnemo ogromno stvari, organiziramo dogodke, izvajamo us-
posabljanja in različne delavnice, sodelujemo na okroglih mizah, pišemo 
brošure in revije, gostujemo v medijih, prijavljamo sporne oglase za delo, 
širimo naše vrednote in ideje prek družbenih medijev, krepimo regijske 
odbore, ustvarjamo prvi sindikalni podcast, svetujemo našim članom in 
članicam ter počnemo še marsikaj drugega. Vse to z zavedanjem, da lah-
ko le skupaj spremenimo stvari na bolje.

2. Ker imamo iste vrednote in iste cilje!
Solidarnost, dostojno delo, dostojno plačilo, socialna varnost …  Ne gre za prazne besede, temveč gre za vrednote, za katere človeku ne more biti vseeno. Biti član(ica) Sindikata Mladi plus pomeni boriti se in podpirati boj združenih mladih za boljši jutri vseh generacij, tako mladih kot tistih malo manj mladih.

In ker res ne maramo praznih besed, sploh ne od tistih, ki odloča-jo o našem življenju, njihove besede pozorno spremljamo in glasno opozarjamo, kadar nam kdo ‘prodaja buče.’

Zakaj ne bi izstopil iz sindikata:
• solidarnost do vseh članov, kajti samo z večjim številom članov 

lahko uspemo in nekaj dosežemo ter ne dovolimo posegati v že 
pridobljene pravice delavcev,

• brez sindikata bi lahko imeli zaposleni slabše pogoje za delo,
• brez sindikata bi lahko imeli zaposleni manjšo plačo, ker bi se 

vodilni v podjetjih lahko odločali po svoje,
• brez sindikata bi lahko imeli zaposleni nižje nadomestilo za prevoz 

na delo in malico ali pa bi bilo to celo ukinjeno,
• ugodnosti pri najemu velikega števila počitniških enot preko ZSSS,
• ugodnosti s kartico ugodnosti ZSSS,
• brez sindikata bi lahko imeli manjše število dni dopusta,
• brez sindikata bi lahko imeli neplačano bolniško odsotnost,
• brez sindikata ne bi dobili dodatka na popoldansko delo, nedeljsko 

in praznično delo, dodatek na stalnost, …

iz  prakse
Oglej si primer nagovora Tilna Šenka, predsednika 

sindikata v družbi Elektronabava d.o.o.

Oglej si primer nagovora Sindikata Mladi plus:
Zakaj postati naš član/članica?
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4. Ker ti sindikat stoji ob strani!
Svojim članicam in članom zagotavljamo svetovanja (pravno, socialno, davčno, karierno), možnost usposabljanj (delavnice, predavanja, seminarji, v Sloveniji in tujini), aktivacije (možnost participacije v vseh aktivnostih sindikata) in zaščito (pravno zastopanje). Vsi naši člani in članice imajo tudi vse ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Vseskozi opravljamo veliko pravnih svetovanj, ki jih tudi v letu 2018 nudimo svojim članicam in članom. Prav tako uspešno izvajamo projekt Kažipot do dostojnega dela, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu »Spodbujanje aktivne-ga državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018,« ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. V ok-viru projekta izvajamo usposabljanja za mlade znotraj mladin-skega dela – Potujočo šolo sindikalizma – in usposabljanja za dijake po srednjih šolah v vseh slovenskih statističnih regijah, izdajamo svoj zin (revijo), podcast, imamo tudi e-učilnico, mo-bilno aplikacijo in še marsikaj. Več o projektu poglej na spletni strani KAŽIPOT DO DOSTOJNEGA DELA & pridruži se nam na eni od naslednjih aktivnosti!

3. Ker nam ni vseeno!
Kršitve delovnopravne zakonodaje? Študentsko delo ob vseh elementih rednega delovnega razmerja? Prisilne samozaposlitve? Diskriminacija? Prekarno delo? Ukrepi aktivne politike zaposlovanja mladih, ki so sami sebi namen? Neplačano in slabo plačano delo? Neskončna uvajanja in usposa-bljanja? Na Sindikatu Mladi plus zelo dobro poznamo položaj mladih, stiske, v katerih se mladi znajdemo in pogoje, v katerih mladi živimo in delamo. Dnevno spremljamo probleme mladih in se aktivno zavzemamo za rešitve. Ena od naših najpomembnejših nalog je zaščita vseh naših članov in članic.

V letu 2016 smo začeli z akcijo ‘Stop kršitvam – Za dostojno delo,’ ki še vedno teče in v kateri pregledujemo oglase za delo in v primerih, za katere menimo, da gre za kršitev delovnega prava, take oglase javno objavimo, z namenom obveščanja širše javnosti o pravicah, ki jih imajo delavci, obvesti-mo delodajalca in tistega, ki oglas posreduje, prav tako pa kršitev prijavimo na Inšpektorat za delo. Z akcijo nam je uspelo prebuditi tudi druge, saj se mladi čedalje več obračajo na nas, z oglasi za delo, ki jih sami zasledijo in za katere menijo da gre za kršitev delovnega prava.

5. Ker si želiš aktivno spreminjati svet na bolje!
Na Sindikatu Mladi plus lahko vsak član ali članica najde svoje aktivno mesto. Zanimajo nas 
tvoji predlogi, ideje, želje, problemi, kritike, pripombe, naša vrata so vedno odprta in naša eki-
pa vedno pripravljena, da ti omogoči priložnost za aktivacijo. Z nami lahko oblikuješ predloge 
sprememb, komentiraš dogajanje, se aktiviraš na terenu, izvajaš delavnice, pomagaš kolegom 
in kolegicam v stiski. Sindikat Mladi plus je sindikat aktivistov, ki se želijo boriti za spremembe 
na bolje.

V preteklih letih smo izvedli že dva delovna vikenda in usposabljanja za nove člane, saj nas za-
nimajo predlogi, želje in ideje vsakega, ki se želi pridružiti naši ekipi. V počastitev praznika dela 
pa se za 1. maj v okviru izobraževalno-umetniškega-aktivističnega Festivala za dostojno delo že 
nekaj let zapored odpravimo na Rožnik. Naša vrata so ti odprta prav vsak dan, svoje predloge 
pa nam lahko posreduješ na e-naslov info@mladiplus.si ali prek zasebnega sporočila na naši 
Facebook strani.

3.3. Kaj so moje naloge?

1) Pouči se 
o tem, kaj moraš upoštevati, preden se 
lotiš včlanjevanja mladih. Glej napotke!

2) že poznaš probleme
in interese mladih? SUPER - greš dalje. 
Nisi prepričan? Ponovi prvi korak 
(spoznaj mlade!).

3) Preveri
kdo vse in kje vse so potencialni novi člani: 
kje se gibajo in kdaj, v kakšnem času dela-
jo, kdaj so prosti?

4) razmisli
kako vse lahko pristopiš k mladim: 
kakšne metode lahko uporabiš, kateri 
kanali informiranja so ti na voljo?

5) zberi pripomočke:
kakšne materiale lahko uporabiš, 
kje jih lahko dobiš?

6) pripravi si odgovore
na ključna vprašanja: kaj lahko poveš 
o sindikatu, zakaj si član, kaj sindikat 
dela, kaj je dosegel, kakšne so ugod-
nosti članstva?

7) pripravi nagovor:
5 razlogov za članstvo v sindikatu, 
ki jih lahko poveš v eni minuti.
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3.3.1. Napotki

51

Prilagodi pristop mladim. Klasičen pristop k prido-
bivanju novih članov pri mladih najverjetneje ne bo 
zadoščal. Težko je pričakovati, da se bodo mladi 
pozitivno odzvali, če jim takoj/najprej ponudimo 
pristopno izjavo.

Ne podcenjuj mladih. Ključna je vsebina. Ugodnosti 
članstva v sindikatu niso vsem enako pomembne.

Upoštevaj položaj, potrebe in interese 
mladih v tvojem podjetju oz. v tvoji 
dejavnosti. 

Zagotovi občutek dostopnosti/dosegljivosti. 
Poskrbi za stalno prisotnost in bodi na voljo tudi 
izven običajnega delovnega časa, vsaj za telefonski 
klic.

Ne vdaj se takoj, ko je razlog za odklonitev članstva 
v sindikatu višina članarine. V kolikor bodo mladi v 
sindikatu prepoznali dodano vrednost, bo višina čla-
narine manj pomembna. Lahko pa se tudi prilagodiš!

Ne omejuj se zgolj na tiste, ki so zaposleni za 
nedoločen čas. Bazen potencialnih članov je tudi 
med pripravniki, vajenci, mladimi, ki opravljajo 
študentsko delo, mladimi agencijskimi delavci, 
mladimi v prisilnem samostojnem podjetništvu.

Mlade aktivno angažiraj. 
Mladi potrebujejo možnost aktivnega sodelovanja, 
občutek, da so vključeni, ter priložnost, da izrazijo 
svoje mnenje in da se njihovo mnenje upošteva.

Zavedaj se, da mladi predvsem potrebujejo več 
informacij: o pravicah, o možnostih uveljavljanja 
pravic, o namenu in učinkih sindikalnega organi-
ziranja, o delovanju sindikata, o dosežkih sindikata.

Prilagodi komunikacijo modernim načinom komu-
niciranja, a ne pozabi, da je ključen osebni stik!



4.  korak: PRISTOPI!
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Med mladimi prevečkrat slišimo, da v sindikat niso včlanjeni, 
ker nihče ni do njih pristopil in jih povabil v svoje vrste! Na dru-
gi strani med sindikati večkrat vidimo, da zgolj čakajo, da jim 
potencialni člani potrkajo na vrata. To seveda ni dovolj, zlasti 
če želimo doseči mlade, ki so do sindikatov primarno bolj ne-
zaupljivi. Za mlade včlanjevanje v sindikat ni samoumevno, 
kot je to bilo pri starejših generacijah. Če želiš učinek, se po-
trudi ti!

Sindikati smo tisti, ki moramo narediti prvi korak, se aktivno 
odpraviti med delavke in delavce ter z njimi spregovoriti!

Za dodatne ideje o različnih akcijah včlanjevanja mladih smo 
zate zbrali tudi nekaj dobrih praks iz tujine.

#IZPOSTAVLJENO: 
KOMUNIKACIJA Z MLADIMI

Osebno komuniciranje
je najboljši in najbolj uspešen način komunikaci-
je, tudi z mladimi.  Mladi zgolj izpostavljajo, da je 
način osebnega naslavljanja s strani sindikatov 
včasih preveč staromoden – predvsem z vidika 
vsebine! Učinkovita osebna komunikacija z mlad-
imi zahteva razumevanje njihovih specifičnih po-
treb in interesov in odpiranje mladim relevantnih 
vprašanj na načine, ki so jim blizu. Mladi niso 
»generacija ugodnosti«, so pa generacija, ki je z 
vseh strani bombardirana s tisočerimi različnimi 
informacijami in impulzi, zaradi česar dajejo 
prednost kratkim, hitrim, jasnim, jedrnatim in 
zgoščenim sporočilom, in lahko v nasprotnem 
primeru hitro izgubijo pozornost. 

Mlada generacija vedno govori tudi svoj 
specifičen »jezik« in je morda zato neposredna 
komunikacija za nekatere sindikaliste nelagod-
na. V tem primeru velja uporabiti star trik: mladi 
za mlade. Zagotovo imamo v svoji sredini vsaj 
kakšnega mlajšega člana, ki bo lahko z mladimi 
komuniciral v njim prijaznemjeziku. 

Lokalno okolje
Pomemben kanal komuniciranja z mladimi, ki 
ga sindikati zagotovo ne uporabljamo dovolj, je 
lokalno okolje in mladinske strukture v lokalnem 

okolju. S povezovanjem z različnimi organizaci-
jami (mladinskimi, študentskimi) in z udeležbo 
na lokalnih dogodkih lahko pridobimo nove poti 
do potencialnih novih članov, širše možnosti za 
promocijo sindikata in sindikalnega dela ter mar-
sikaterega lokalnega »promotorja«, ki bo naše in-
formacije razširjal tudi, ko ne bomo neposredno 
prisotni. 

Spletno komuniciranje
Živimo v dobi informacijske tehnologije in splet 
vsekakor ponuja ogromno možnosti za komu-
niciranje, še posebej z mladimi, ki ga uporablja-
jo praktično ves čas. Mladi informacije iščejo 
primarno na spletu, prav tako pa se je na splet 
prestavil ogromen del njihove medsebojne komu-
nikacije. Pomembno je, da sindikati izkoristimo 
prednosti, ki jih spletno komuniciranje ponuja 
zlasti z vidika razdrobljenosti, individualiziranosti 
in izoliranosti delovnih mest. Prek spleta lahko 
učinkovito povežemo razpršene delavce, člane in 
nečlane, aktiviste in podpornike. Za informiranje 
in komuniciranje je na voljo uporaba spletnih stra-
ni, elektronske pošte, družbenih omrežij, blogov, 
različnih mobilnih aplikacij. Facebook skupine 
(lahko tudi zaprte in skrite) lahko uporabljamo za 
neposredno dvosmerno, vključujočo komunikaci-
jo; podobno velja tudi za mobilne aplikacije, kot 
so Whatsapp in Viber, ki omogočajo telefonsko 
komuniciranje preko sporočil v skupinah. 



Predlog!
Se ne znajdeš dobro v svetu družbenih omrežij? Ni 
panike! Organiziraj izmenjavo z mladimi: mladi naj te 
naučijo uporabe družbenih omrežij, ti pa njih tradicio-
nalnega delavskega mreženja.
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Družbena omrežja
je treba posebej poudariti, ker imajo velik potencial za prenovo in okrepitev sindikalnega gibanja. 
Družbena omrežja lahko poživijo sindikalno organiziranje in sindikalne akcije z omogočanjem vkl-
jučevanja in sodelovanja delavk in delavcev, ker:

• krepijo občutek kolektivne identitete med razpršeno delovno silo;
• vzpostavljajo prostor, kjer si delavci lahko izmenjujejo osebne izkušnje;
• razvijajo in spodbujajo solidarnost okrog kršitev delavskih pravic, ki se tam izpostavljajo in delijo;
• delavcem ponujajo kanal za pridobitev praktične pomoči in podpore. 

Obenem lahko uporaba družbenih omrežij služi kot podpora širitvi delavskega gibanja z razširjanjem 
kolektivnih akcij iz realnega okolja, s povezovanjem sindikatov z različnimi aktivističnimi organizacija-
mi in s podporo nastajanju novih oblik kolektivne akcije.7

4.1. Kje dobim nove ideje?

7  Pasquier, Vincent in Alex J. Wood. 2018. ETUI Policy Brief, European Economic, 
Employment and Social Policy Nr. 10/2018 - The power of social media as a labour 
campaigning tool: lessons from OUR Walmart and the Fight for 15.

8    European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW). 2016. Just go for 
it! A compendium of best practices from all over Europe on involving young people 
in trade unions. Dostopno prek: https://news.industriall-europe.eu/content/docu-
ments/upload/2017/3/636246748498989550_just_go_for_it_en.pdf.

4.1.1. Pomagaj si z dobrimi praksami iz tujine!8 

V Italiji je Zveza gradbenih delavcev Italije post-
ala partnerica Evropskega glasbenega festivala, 
mednarodnega dogodka, ki vsako leto poteka 
v različnih mestih in v različnih državah. Njen 
logotip se pojavlja na vseh promocijskih materi-
alih za dogodek, na dogodku pa ima vedno tudi 
možnost, da postavi svojo stojnico in predstavlja 
svoje delo.

Na Danskem konfederacija sindikatov LU vsa-
ko poletje organizira »zaposlitveno patruljo«, ki 
mlade informira o njihovih pravicah na trgu dela. 
Patrulja sindikalnih aktivistov preko poletja opra-
vi več tisoč obiskov podjetij oziroma organizacij, 
ki zaposlujejo mlade, z namenom, da ugotovi 
in razkrije primere kršitev delavskih pravic in 
da razdeli informativne letake o plačilu za delo 
ter drugih pravicah. Akcija je tako uspešna in 
poznana, da se vsako leto za delo prostovoljno 
javi večje število mladih aktivistov. 

V Belgiji Flamski sindikat gradbeništva, 
industrije in energetike vsako leto organi-
zira druženja mladih in starejših delavcev 
na 36 različnih lokacijah, v pivnicah in na 
drugih javnih krajih, po koncu delovne-
ga časa. Mladi in starejši delavci se v 
sproščenem okolju lahko pogovorijo z 
drugimi delavci v gradbeništvu in stopijo 
v kontakt s sindikatom. 
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4.2. Kaj so moje naloge?

4.1.2. Česa se iz teh akcij lahko naučimo?

4.2.1. Napotki

V Združenem Kraljestvu si sindikat UNITE prizadeva 
doseči vse kategorije delavcev na različne načine. 
Mlade redno naslavljajo še preden vstopijo na trg 
dela v zadnjih letnikih srednjih šol in jih ozaveščajo 
o svojem delu, dosežkih in pomembnosti sindikata. 
Za namen povezovanja iskalcev zaposlitve in mladih 
v tranziciji med različnimi zaposlitvami so oblikovali 
skupnostne sekcije, ki delujejo kot lokalne sindikalne 
pisarne, v katerih pa se povezujejo vsi na trgu dela. 
Obiskovalci pridobijo članstvo v sindikatu za mini-
malno plačilo. Preko teh sekcij mlade angažirajo za 
sodelovanje v različnih skupnostnih aktivnostih. 

Prav tako v Belgiji ACV Enter za mlade, predvsem 

tiste, ki opravljajo študentsko delo, vsako leto orga-

nizira lov na zaklad – zakopan sod piva. Akcija traja 

en mesec in mladi se lahko v skupinah prijavijo prek 

spleta. Vsak teden v času akcije dobijo 3 vprašanja 

v povezavi s pravili, ki urejajo študentsko delo. Odgo-

vore lahko najdejo tudi v njihovi brošuri in na njihovi 

spletni strani. Vsak pravilni odgovor jih pripelje bližje 

k sodu. Mladi odgovarjajo na vprašanja in prejemajo 

namige, dokler ne pridejo do soda piva, ki ga potem 

lahko izkopljejo. Ob zaključku akcije sindikat pripravi 

zabavo za zmagovalce, ki so pravilno odgovorili na 

vsa vprašanja, to pa je tudi priložnost za promocijo 

sindikatov, druženje in spoznavanje.

V Italiji je sindikat CGIL pred kratkim izpeljal 
posebno kampanjo za mobilizacijo mladih, 
ki je v ospredje postavljala problematiko 
prekarnosti. Uporabili so t. i. gverila market-
ing, s pomočjo katerega so v medijih in na 
družbenih omrežjih nasprotovali prevladu-
jočemu mnenju, da so za nezaposlenost 
mladih in prekarizacijo krivi mladi sami, ter 
da so delno za to odgovorni sindikati, ker 
niso sposobni in nimajo volje naslavljati 
problematik mladih. V začetku akcije niso 
razkrili, da so prav sindikati organizator-
ji kampanje, in so tako uspeli spodbuditi 
mlade, da so sporočilo popolnoma posvojili 
in prevzeli nadaljevanje širšega protesta. 
Akcija je bila tako uspešna, da so sindikati 
ob zaključku uspeli mobilizirati in vključiti 
ogromno število nečlanov, uspeli pa so pre-
mostiti celo visoko razdrobljenost na trgu 
dela. 

Bistveno je, da mlade, njihove interese in po-
trebe postavimo v ospredje, jim prilagodimo 
način komuniciranja ter se osredotočimo na 
vsebino in povezovanje. Do mladih mora-
mo pristopati aktivno, izven tradicionalnih 
okvirjev in s sporočili, ki se navezujejo na 
konkretne specifične problematike mladih. 
Težko bomo kaj spremenili čez noč – us-
pešne akcije večinoma potekajo stalno in 
imajo določeno frekvenco, zato je ključnega 
pomena tudi, da ostanemo vztrajni.

Vzpostavi osebni stik in zgradi 

odnos, zaupanje in povezanost. Bodi 

dostopen in prijazen, predvsem pa 

vztrajen. Vedno znova pristopaj in se 

pogovarjaj. Vlagaj v in vzdržuj komu-

nikacijo z mladimi.

Bodi aktivno prisoten v lokalnem okolju. S povezovanjem z različnimi organizacijami (mladinskimi, štu-dentskimi) in z udeležbo na lokalnih dogodkih lahko pridobiš nove poti do potencialnih novih članov.

Izkoristi spletno komuniciranje, da 

presežeš razdrobljenost, individuali-

ziranost in izoliranost delovnih mest. 

Do mladih pristopaj aktivno, izven 
tradicionalnih okvirjev in s sporoči-
li, ki se navezujejo na konkretne 
specifične problematike mladih.

Izberi kratka, hitra, jasna, jedrnata in zgoščena sporočila.

1) ne čakaj 
na mlade, da pridejo do tebe. 
Prvi pristopi ti!

2) še vedno
ne veš kako? 
Pomagaj si z dobrimi 
praksami iz tujine.

3) nisi uspel
pridobiti novega člana? 
Ne odnehaj. Delaj naprej in 
poskušaj ponovno.



Samo včlanjevanje mladih je le začetek. Ni pomembno samo, da mlade 
člane in članice pridobimo, ampak tudi da postanejo in ostanejo aktivni 
člani, ki bodo sindikat soustvarjali. Le s takšnimi člani je mogoče krepiti 
sindikalno gibanje, ohranjati in širiti kulturo sindikalnega povezovanja 
in sindikatom zagotoviti prihodnost. Aktivne mlade člane pa sindikati 
nujno potrebujemo tudi zato, da se bomo v času, ko tradicionalne sind-
ikalne metode dela več ne zadoščajo vsem potrebam sodobnih razmer 
na trgu dela in v delovnih razmerjih, lahko ustrezno prilagodili in tako 
bolj uspešno uresničevali svoje osnovno poslanstvo.  

V tem poglavju so na voljo glavne smernice in nekateri predlogi ukrepov, 
s katerimi si lahko pomagamo pri aktivnem vključevanju mladih v redno 
delo sindikata in sindikalne strukture. 

Samo z možnostjo aktivnega sodelovanja bodo mladi zares ponotranjili 
in »prevzeli lastništvo« nad sindikalnim gibanjem. Treba jim je omogočiti 
in spodbuditi njihovo aktivno udeležbo v sindikalnih strukturah na vseh 
ravneh organiziranja, v postopkih posvetovanja in sprejemanja odločitev 
v sindikatu, v načrtovanju in izvedbi vseh sindikalnih aktivnosti. 

Mladi morajo prepoznati, da njihov glas šteje in da prispevajo k vsebini. 
Aktivna udeležba razvija in krepi pripadnost sindikatu.
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5.1. Kaj moram upoštevati za aktivno vključevanje mladih?

5.  korak: AKTIVNO VKLJUČI MLADE V DELO 
SINDIKATA IN SINDIKALNE STRUKTURE!



Mladi lahko k delu sindikata ogromno 
prispevajo s svojo kreativnostjo, inova-
tivnostjo, aktivistično energijo in svežim 
načinom razmišljanja. Čeprav so mogoče 
manj izkušeni, na ta način prinašajo 
pomembno dodano vrednost.

Če so mladi do aktivnega sodelovanja v 
sindikatu zadržani, se moramo pozani-
mati o razlogih in se jim poskušati prila-
goditi. Ni dovolj, da jih v takem primeru 
kar pustimo. Prizadevati si moramo, da pri 
vključevanju mladih upoštevamo njihove 
interese, zanimanja in morebitne ome-
jitve (tudi časovne, zaradi prekarnih oblik 
zaposlitev).

Pomembno je, da zagotovimo redno in-
formiranje, izobraževanje in usposabljan-
je mladih na vseh področjih sindikalnega 
dela. 

Mladim morajo biti na voljo tudi priložno-
sti samostojnega prevzemanja nalog in 
oblikovanja novih aktivnosti v sindikatu. 
Kjer potrebujejo pomoč, jim vedno lahko 
zagotovimo mentorstvo, prav pa je, da 
jim znamo pustiti tudi proste roke in moč 
odločanja. Pokroviteljski odnos do mladih 
in zmanjševanje njihove vloge v sindikatu 
na minimum bo mlade odvrnilo od sodelo-
vanja v sindikatu.
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5.2.1. Ukrepi za aktivno vključevanje mladih

5.2. Kako lahko zagotovim, da se mladi aktivno vključijo v delo sindikata?

Predlog!
Oblikuj mentorsko shemo za sindikalne zaupnike.

V sindikatu lahko dodelitev funkcije sindikalnega zaupnika uredimo 
tako, da na funkcijo sindikalnega zaupnika pride mlada oseba, med-
tem ko v tem času predhodni sindikalni zaupnik prevzame funkcijo 
namestnika sindikalnega zaupnika. Slednji potem mlademu sindi-
kalnemu zaupniku pomaga kot mentor. 

S tem ukrepom zagotovimo, da lahko mlada oseba hitro samostojno 
prevzame večjo odgovornost, a ima ob tem vseeno vedno na voljo 
znanje, izkušnje in podporo starejšega sindikalnega aktivista. Obratna 
verzija se je v praksi izkazala kot manj učinkovita, ker mladi namest-
niki sindikalnih zaupnikov kasneje niso želeli prevzemati funkcij sin-
dikalnih zaupnikov zaradi strahu pred odgovornostjo samostojnega 
dela. Mlade je treba potisniti v vodo preden razvijejo strah.

Ideja izhaja iz obstoječe dobre prakse Sindikata delavcev v vzgojni, 
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), na katerega 
se je mogoče tudi obrniti za več informacij in podrobnosti ureditve 
tovrstne sheme. 
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Predlog!Predlog!

Predlog!

Predlog!

Omogoči mladim, da zastopajo ali predstavljajo sindikat na dogodkih.
Usposabljaj mlade v tehnikah pogajanj.

Vzpostavi delovno skupino mladih za pripravo izhodišč na področju 
mladih za kolektivna pogajanja.

Prepusti organizacijo prvomajskega praznovanja mladim.

Sindikat lahko predlaga, da na različnih sindikalnih dogodkih oziroma 
akcijah mlada oseba zastopa ali predstavlja stališča sindikata.

S tem ukrepom lahko pri mlademu članu ali mladi članici še posebej 
spodbudimo občutek pripadnosti, ker to pomeni, da se mora v imenu 
sindikata širše javno izpostaviti.

Sindikat lahko zainteresirane nove mlade člane povabi k opazovan-
ju dela svoje pogajalske skupine. V tem primeru se mladi člani lahko 
udeležijo sestankov pogajalske skupine, spoznajo se z vsebino dela, 
metodami in procesi, pogajalska skupina pa lahko z njimi tudi posebej 
izvede delavnico o tehnikah pogajanj.

S tem ukrepom novim mladim zagotovimo možnost spoznavanja 
procesov in urjenja v eni izmed temeljnih dejavnosti sindikata, zaradi 
česar bodo lahko hitreje začeli samostojno prevzemati odgovornejše 
vloge v sindikatu. 

V skladu z nacionalno zakonodajo kolektivne pogodbe dejavnosti, na 
primer, urejajo oziroma lahko urejajo številna vprašanja, ki neposredno 
zadevajo mlade na trgu dela:
• določitev možnosti opravljanja pripravništva v dejavnosti
• določitev trajanja, poteka, programa, mentorstva in načina spremljanja in ocenjevanja pripravništva
• določitev minimalnega števila pripravniški mest
• določitev kakršnihkoli ukrepov za zagotovitev zadostnega števila učnih mest za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom pri delodajalcih (vajeništva)
• ureditev nagrade za vajence
• ureditev drugih pogojev dela za vajence
• zagotavljanje mentorjem dodatno strokovno in andragoško-pedagoško usposabljanje za opravljanje 

nalog mentorja
• dodatek k plači za opravljanje mentorstva oz. ustrezna zmanjšana delovna obveznost, sorazmerna 

obsegu opravljanja mentorskih nalog
• kakršnokoli drugo urejanje mentorstva
• ustanovitev fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD)
• ustanovitev lokalnega, regionalnega ali sektorskega sklada za izobraževanje in usposabljanje
• dodeljevanje štipendij na ravni dejavnosti ali pri delodajalcu
• kakršnakoli druga oblika dogovora o skupnem zagotavljanju in porabi sredstev za namene izo-

braževanja, usposabljanja, štipendiranja ali zaposlovanja mladih
• določitev strožjih kvot za agencijsko delo

Sindikat lahko mladega člana ali skupino mladih zadolži za organizaci-
jo predvidenega praznovanja ob prazniku dela. Mladi lahko prevzamejo 
vse od priprave vsebinske zasnove dogodka oziroma dogodkov ob praz-
niku (lahko pripravijo cel festival dostojnega dela☺), pa do razporejanja 
finančnih sredstev, promocije, organizacijskih in izvedbenih nalog. Pri 
tem jim po potrebi z že osvojenimi informacijami in znanji pomagajo 
člani, ki so tovrstne dogodke že organizirali v preteklosti. 

S tem ukrepom mladim ponudimo prostor, da izrazijo svojo kreativnost 
in da svoja prizadevanja, interese oblikujejo v konkreten sindikalni do-
godek. Ob tem prav tako pridobivajo oziroma krepijo številne organizaci-
jske in druge projektne veščine. 
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Tudi v podjetniških kolektivnih pogodbah se lahko ugodneje urejajo 
številna področja, ki so še posebej relevantna za mlade: spodbujanje 
zaposlovanja mladih, omejevanje uporabe prekarnih oblik zaposlitve, 
usklajevanje dela in družine itd. 

K ureditvi ključnih vprašanj v zvezi z zaposlovanjem mladih v kolek-
tivnih pogodbah sindikate spodbuja tudi Okvir ukrepov za zaposlovan-
je mladih, ki so ga leta 2013 podpisali evropski socialni partnerji!10

Za pripravo predlogov in pogajalskih izhodišč za kolektivna pogajanja 
na teh področjih lahko sindikat angažira mlade člane sindikata. Pri tem 
jim mora zagotoviti dovolj časa in strokovno podporo, če je to potreb-
no. Priporočljivo je, da je predstavniku delovne skupine na zadevnih 
pogajanjih z delodajalcem nato tudi omogočena sama udeležba.

S takim ukrepom mladim ponudimo priložnost za pomembno vsebins-
ko udeležbo v eni izmed temeljnih dejavnosti sindikata, na področju, 
ki se neposredno navezuje na njihov položaj in kjer lahko informirano 
vsebinsko prispevajo. 

• določitev maksimalnega trajanja priprave na delo oz. usposabljanja ali uvajanja v delo oziroma 
natančnejša opredelitev drugih primerov, v katerih je po zakonu dopustno skleniti pogodbo za 
določen čas

• druge omejitve glede sklepanja pogodb za določen čas, npr. višja odpravnina od zakonsko 
določene ob izteku pogodbe, določitev kvot, itd.

• kakršnakoli spodbuda ali skupno prizadevanje podpisnikov za sklepanje pogodb za določen 
čas (promocije, ozaveščanje, finančni bonusi)

• določitev uporabe posameznih določb kolektivne pogodbe tudi za ekonomsko odvisne osebe 9

9    Dr. Kresal Šoltes, Katarina in drugi. 2018. Raziskava kolektivnih pogodb dejavnosti na nacionalni 
ravni: Zaključno poročilo. Naročnik raziskave: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Inštitut za delo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani: Ljubljana, oktober 2013.
10   ibid.

#IZPOSTAVLJENO: 
ODBOR ZA MLADE PRI SINDIKATU

Intervju: Jakob Gašpir, predsednik SKEI Mladi pri Sindikatu kovinske in elektroindustrije 
(SKEI) 
 
Eden od mehanizmov vključevanja mladih v sindikalne strukture in procese odločanja je tudi 
odbor za mlade pri sindikatu. O tem, na kakšen način tak odbor deluje znotraj sindikata, s 
čim se ukvarja, kakšni so učinki vzpostavitve odbora in kakšni so izzivi vključevanja mladih v 
sindikate, smo povprašali Jakoba Gašpirja, predsednika aktiva mladih pri SKEI.

Kako je nastal SKEI mladi? Kakšni so bili 
razlogi, kaj ste želeli doseči?
 
Odločitev o delu z mladimi je SKEI sprejel med II. in III. Kongresom 
SKEI. Naš sindikat je imel zelo dobre odnose s prijateljskim sindikatom 
IG Metall oziroma z IG Metall Bavarske. K temu sta veliko pripomogla 
tudi oba predsednika omenjenih sindikatov, g. Werner Neugebauer (IG 
Metall Bavarske) in Albert Vodovnik (SKEI Slovenije). Na III. Kongresu 
SKEI Slovenije so delegati Kongresa soglasno potrdili nov Statut SKEI 
Slovenije, v katerem je bila zapisana tudi ena od določb, da bo ses-
tavni del sindikata SKEI tudi Komisija za vprašanja mladih. Predlogi za 
petčlansko sestavo Komisije za vprašanja mladih so bili iz Območnih 
in Regijskih organizacij SKEI posredovani na Kadrovsko Komisijo pri 
RO SKEI Slovenije. Člane Komisije je na predlog Kadrovske komisije na 
svoji prvi redni seji potrdil RO SKEI Slovenije. Za predsednika Komisije 
je bil izvoljen Branko Amon iz Velenja. Komisijo je vodil v obdobju 1998-
2002.
 
Lahko bi se reklo, da gre pri SKEI za primer dobre prakse vključevanja 
mladih v sindikat, katere začetki segajo kar dve desetletji nazaj.
 
Primarni namen mladinske sekcije SKEI Mladi pod vodstvom Komisije 
za mlade je seveda približevanje naše sindikalne organizacije in sindi-
kalizma mladim ter njihovo vključevanje v aktivno sodelovanje.

Kako je SKEI mladi organiziran (na ravni de-
javnosti in na regionalni ravni)? Kakšne so 
njegove funkcije?
 

Na republiški ravni (RO SKEI) deluje Komisija za mlade, ki tudi koor-
dinira aktivnosti oz. delovanje SKEI Mladi. Ena od prednostnih nalog 
Komisije je (ponovna) vzpostavitev aktivov po regijah (ReO SKEI) in po 
sindikalnih podružnicah (SP SKEI). Gre torej za gradnjo mreže aktivov, 
ki vzpostavljajo prostor za povezovanje in sodelovanje ter izgradnjo 
mladih aktivistk in aktivistov za organiziranje v sindikalni boj.
 
Osrednji cilj delovanja SKEI Mladi je torej proaktivno pridobivanje mla-
jših delavk in delavcev za sindikalno sodelovanje. Ne gre le za golo 
pridobivanje novih članov in članic, temveč za to, da se mladi pridružu-
jejo sindikatu, ker se želijo organizirati oziroma jih pomagamo opol-
nomočiti, da bodo sposobni organizirati svoje sodelavce na delovnih 
mestih in na ravni delovne organizacije. Mlajša generacija sindikalistov 
verjame, da je ključ do močnega sindikata v organiziranosti ter aktiv-
nem članstvu.

Kako aktivi delujejo v praksi? S čim se uk-
varja aktiv na ravni dejavnosti in s čim se 
ukvarjajo regionalni aktivi? Kako pogosto se 
srečujete? Kakšne aktivnosti izvajate?
 
Komisija za mlade koordinira delovanje SKEI Mladi (načrt in strategijo 
dela, srednjeročne in daljnoročne cilje): regijski aktivi pa so namenjeni 
povezovanju mladih na regijski ravni, torej članom aktivov iz podružnic 
in tistim, kjer aktivov v podjetjih še nimajo, kakor tudi tistim, kjer v pod-
jetju npr. še niso sindikalno organizirani; aktiv v podružnici je temeljna 
organizacijska enota SKEI Mladi.
 
Aktivi delujejo avtonomno, vendar v skladu s strategijo in planom dela 
SKEI Mladi.
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Aktivnosti oziroma sestajanja aktivov so frekventna, njihova 
pogostost pa je odvisna od dejanskih potreb.
 
Primeri aktivnosti:
• seja regijskega aktiva
• seja Komisije za mlade
• seja aktiva v SP
• seminar za mlade aktiviste za člane različnih aktivov
• srečanje in delavnica regijskega aktiva in okolice
• dvodnevni seminar o organiziranju
• intervjuji in sestajanja z mladimi delavci, kjer še niso organi-

zirani ali pa so slabše organizirani v sindikat

Na kakšen način financirate svoje 
aktivnosti?
 
Financira nas SKEI. Aktivnosti so financirane glede na raven de-
lovanja: torej s strani centrale, regije ali podružnic. Pri kakšnem 
skupnem projektu z določeno sorodno organizacijo se najde tudi 
kakšen drug vir financiranja – projekt/razpis.
 

Ali aktivi sodelujejo v procesih odločanja 
v SKEI? V katerih? Na kakšen način? Kako 
ocenjuješ možnosti in učinke vašega 
sodelovanja v procesih odločanja?
 
Člani Komisije in aktivov sicer kot mlajši sindikalisti (nekaj nas je 
predsednikov sindikalnih podružnic, ali pa zaupnikov) na različnih 
ravneh sindikalne organiziranosti sodelujemo v procesih odločan-
ja v SKEI. Pri SKEI se na mlade ne gleda kot na nekakšno posebno 
skupino, temveč se nas zelo konkretno vključuje v delovanje orga-
nizacije (ne le znotraj okvirov mladinske sekcije). SKEI tako zgled-
no skrbi za kadrovsko reprodukcijo, med drugim tudi z lastnim izo-
braževanjem za zaupnike (Sindikalna šola/e-izobraževanje). Sicer 
pa imajo aktivi preko Komisije za mlade tudi vzpostavljen vzvod 
za sodelovanje z republiškim in izvršnim odborom, predsednikom, 
sekretarji. Tako kot na republiškem, velja tudi na regijskem in po-
družničnem nivoju, da glas aktivov šteje in je slišan in upoštevan. 

Ali kot aktiv sodelujete tudi v kolektivnih 
pogajanjih? Na kakšen način?
Npr.: na zadnji seji Komisije za mlade je bil sprejet sklep, da se 

pripravi predlog k pogajanjem o KPD glede statusa aktivov ozirom 
članov aktivov ter s tem povezanimi pravicami, ki bi mladim aktivi-
stom pripadale ob sindikalnemu delovanju – kakor denimo velja za 
delo sindikanih zaupnikov.
 
Prav tako je vzporedno v pripravi predlog o tem, da bi odbor za 
mlade v podružnicah postal določen tudi s statutom določen, kot 
sta denimo v podružnicah določena izvršni in nadzorni odbor.
 

Kakšna je vaša vloga pri naslavljanju 
potencialnih novih članov? Koga vse 
naslavljate, ali naslavljate tudi prekarne 
delavke in delavce? Kakšen pristop 
uporabljate?
 
Najbolj učinkovit je organizacijski pristop. Naslavljamo vse delavke 
in delavce ne glede na obliko zaposlitve. Kot že rečeno, si prizade-
vamo potencialne člane ne le pridobiti, temveč jih tudi organizirati 
in aktivirati za sindikalni oziroma delavski boj. Organizacijski pris-
top ne pozna bližnjic: gre za gradnjo zaupanja, za to da delavec 
prepozna svoje težave, da ugotovi da gre za skupne težave, da je 
motiviran za to da se aktivira pri reševanju skupnih težav, da se 
zave, da imamo skupne cilje in da jih lahko le povezani in orga-
nizirani dosežemo. Ne vemo, če je način naslavljanja »kruha-in-ig-
er« sploh kdaj zares imel kakšen daljnosežni učinek. Vsekakor je 
sindikalizem danes pred izzivom kako zgraditi akcijsko moč. Časi 
»romantičnega sindikalizma«, če si smem izposoditi pred kratkim 
slišani izraz, ko je kazalo na določeno ravnovesje, v okviru katerega 
je mogoč konstruktiven socialni dialog se trenutno ne zdijo ravno 
blizu. In če ravnovesja ni, se je treba vprašati o tem, kje je moč 
in kako premakniti razmerje moči, da se to ravnovesje zopet vz-
postavi.

Kako ocenjuješ pomen oziroma vlogo ak-
tiva v spodbujanju sindikalnega organi-
ziranja in aktivacije mladih?
 
Mladi se po naših izkušnjah niti nimamo za neko posebno skupino 
delavcev, je pa res, da imamo morda bolj radikalen pogled na orga-
niziranje kot tako, ali pa morda gledamo/vidimo dlje, ker bomo svo-
je delo morali prodajati še kar nekaj desetletij, kaj šele, če pomisli-
mo, kdaj in kako se bomo upokojevali ter s kakšnimi pokojninami 
bomo lahko preživeli?

Rek o tem, da svet stoji na mladih, je univerzalen, ne glede na čas. 
Brez sindikalnega organiziranja mladi ne bomo zmogli delavskega 
boja, sindikalizem pa bo – glede na trende upadanja in staranja 
članstva – postal le še tek na kratke proge.
 
Omenjal sem že gradnjo akcijske moči sindikatov in vprašanje so-
cialnega partnerstva oziroma razmerij moči med delom in kapita-
lom … Če koga, potem v prvi vrsti prav nas mlade, skrbi prihodnost 
sindikalnega organiziranja, prihodnost delavskega boja, socialne-
ga dialoga in posledično demokratičnosti naše družbe ter socialne 
države.
 
Verjetno se strinjate, da je marikateri mit v povezavi z mladimi in 
sindikalnim organiziranjem vreden, da ga razbijemo.

Kaj so po tvojem mnenju danes največji 
izzivi vključevanja mladih v sindikate 
(tako včlanjevanja kot aktivne udeležbe 
mladih v sindikatih)?
 
Mladim je treba dati priložnost. Treba jih je vključevati v strukture 
sindikalnih organizacij in v sodelovanje znotraj njih. Odbor za 
mlade v vsak sindikat dejavnosti, v vsako podjetje, v vsako regijo :) 
 
 

Kako vidiš prihodnost sindikalnega
gibanja v Sloveniji? Kako bi lahko 
poskrbeli za večje vključevanje mladih 
v sindikate?
 
Če je vprašanje o večjem vključevanju mladih (oziroma vseh delavk 
in delavcev, ki niso člani ali članice sindikatov) in o prihodnosti 
sindikalnega gibanja v Sloveniji, je odgovor TEREN. Treba je torej 
iti na teren. Treba je iti med delavce, jih poizkusiti organizirati na 
delovnih mestih. Gre za neprestano delo z ljudmi, brez bližnjic. Sin-
dikate je treba začeti graditi od spodaj navzgor. Gre za zavedanje, 
da sindikat ni nekakšna tretja stranka – da smo sindikat vsi. Ne 
gre tu za kakšne spontane pojave. Moramo biti strateški, raziska-
ti in spoznati lasten teren ter poiskati metode za organiziranje 
delavcev. Vsak se pridruži in aktivira, če se prepozna v nečem. 

Najlažje se prepoznaš v boju za spremembe točno tam, kjer delaš 
– v lastnem delovnem kolektivu. Včasih je treba, da ti kdo (in ta 
kdo naj bo sindikat) pomaga, da se pri tem prepoznaš in vključiš 
vanj. Sindikat je tisti, ki naj gradi solidarnost med delavci. To, da 
je sindikat »servis« za člane, ki nudi razne ugodnosti in storitve, 
za uspešen delavski boj oziroma za močne sindikate ne bo dovolj. 
Povezani, organizirani in aktivni člani – skupaj, ne vsak zase – na 
ravni podjetij, regij, države ali širše skupnosti – to bi lahko bil moto 
za prihodnost.
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5.3.1. Napotki

69

Omogoči in spodbujaj aktivno udeležbo mladih v 
strukturah sindikata na vseh ravneh organiziranja.

Imej v mislih, da morajo mladi prepoznati, da 
njihov glas šteje in da prispevajo k vsebini.

Zagotovi redno informiranje, izobraževanje 
in usposabljanje mladih na vseh področjih 
sindikalnega dela.

Zavedaj se, da lahko mladi k delu sindikata 
ogromno prispevajo s svojo kreativnostjo, in-
ovativnostjo, aktivistično energijo in svežim 
načinom razmišljanja. 

Mladim omogoči priložnost 
samostojnega prevzemanja 
nalog in oblikovanja aktivno-
sti v sindikatu. 

Prilagodi se mladim. Upoštevaj 
njihove interese, zanimanja in 
omejitve.

5.3. Kaj so moje naloge?

1) Pouči se 
o tem, kaj moraš upoštevati za aktivno 
vključevanje mladih v delo sindikata in 
sindikalne strukture.
Glej napotke.

2) vkjuči
mlade v sindikalne strukture in 
procese odločanja.

3) zagotovi
stalno dvosmerno komunikacijo in 
možnost, da mladi povedo svoje mnenje
in da se njihovo mnenje upošteva. 
Nič o mladih brez mladih!

4) pripravi mlade,
da postanejo sindikalisti. 
Ideje dobiš med predlogi ukrepov za 
aktivno vključevanje mladih. 
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1. korak: 
SPOZNAJ MLADE!

5. korak: 
AKTIVNO VKLJUČI

2. korak:
PRIPRAVI VSEBINO!

3. korak:
IZBERI PRISTOP

4. korak:
PRISTOP

1) Informiraj se 
o položaju in interesih mladih v družbi.

2) Pouči se
o prekarnih oblikah zaposlitve. 

3) Pozanimaj se 
o položaju in problemih mladih v tvoji delovni 
organizaciji. Ker si že opravil prvi dve nalogi, osnove 
poznaš in imaš podlago za pogovor. Vprašaj jih! Pomagaš 
si lahko z anketo iz delovne mape v tem priročniku.

PONOVI VAJO!

1) vprašaj se,
kako ti vidiš mlade, in dvakrat 
preveri, če stereotipi držijo.

3) še vedno ne veš
s katero vsebino bi se ukvarjal, da bi 
pritegnil mlade? Pogovori se z njimi, naj 
oni predlagajo! Pomagaš si lahko z anketo 
iz delovne mape v tem priročniku.

4) Poskrbi,
da mladi slišijo in izvejo za tvoje delo. 
Razširi informacije, objavljaj, deli med 
ljudmi, sporočaj… 

2) vključi
mladim pomembne teme v svoje delo. Izberi tiste, 
ki so najbolj relevantne za mlade v tvoji delovni 
organizaciji, kar si ugotovil v prvem koraku, ko si 
spoznal mlade:
a) Se boš boril proti prekarnosti? 
b) Boš mlade ozaveščal o pravicah iz dela v
     različnih oblikah zaposlitve?
c) Boš opozarjal na in ščitil pred diskriminacijo?
d) Boš informiral o pravicah v času brezposelnosti? 

1) Pouči se 
o tem, kaj moraš upoštevati, preden se 
lotiš včlanjevanja mladih. Glej napotke!

2) že poznaš probleme
in interese mladih? SUPER - greš dalje. 
Nisi prepričan? Ponovi prvi korak 
(spoznaj mlade!).

3) Preveri
kdo vse in kje vse so potencialni novi člani: 
kje se gibajo in kdaj, v kakšnem času delajo, 
kdaj so prosti?

4) razmisli
kako vse lahko pristopiš k mladim: kakšne metode 
lahko uporabiš, kateri kanali informiranja so ti na voljo?

5) zberi pripomočke:
kakšne materiale lahko uporabiš, kje jih lahko dobiš?

6) pripravi si odgovore
na ključna vprašanja: kaj lahko poveš o sindikatu, 
zakaj si član, kaj sindikat dela, kaj je dosegel, kakšne 
so ugodnosti članstva?

7) pripravi nagovor:
5 razlogov za članstvo v sindikatu,
ki jih lahko poveš v eni minuti.

1) ne čakaj 
na mlade, da pridejo do tebe.
Prvi pristopi ti!

2) še vedno
ne veš kako? Pomagaj si z dobrimi 
praksami iz tujine.

3) nisi uspel
pridobiti novega člana? Ne odnehaj. 
Delaj naprej in poskušaj ponovno.

1) Pouči se 
o tem, kaj moraš upoštevati za aktivno 
vključevanje mladih v delo sindikata in 
sindikalne strukture. Glej napotke.

2) vkjuči
mlade v sindikalne strukture in 
procese odločanja.

3) zagotovi
stalno dvosmerno komunikacijo in možnost, 
da mladi povedo svoje mnenje in da se njihovo 
mnenje upošteva. Nič o mladih brez mladih!

4) pripravi mlade,
da postanejo sindikalisti. Ideje dobiš med 
predlogi ukrepov za aktivno vključevanje mladih. 
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PRILOGE
Priloga 1: Letak Priloga 2: Delovna mapa za vključevanje mladih

AKCIJSKI PLAN 
VKLJUČEVANJA  MLADIH

V MOJI DELOVNI
ORGANIZACIJI
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Število zaposlenih

Število zaposlenih za nedoločen časPovprečna starost zaposlenih
Izobrazba zaposlenih (smer, stopnja)Število zaposlenih za določen čas

Število delavcev v drugih oblikah dela 
(agencijsko delo; študentsko delo; s.p.; avtorska, podjemna

pogodba) – po posameznih oblikah dela
Število na novo zaposlenih

Število odpovedi

Kratka  analiza  stanja  v  delovni  organizacijiKadrovska slika
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