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Kako prepoznati kršitve
na podlagi oglasov za delo
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UVOD

Vstop na trg dela se največkrat začne z iskanjem dela prek objavljenih 
oglasov za delo, s katerimi delodajalci ponujajo delo za delavke in 
delavce ter zraven obvestijo, za kakšno vrsto dela gre in kakšne kadre 
potrebujejo, iskalke ali iskalci zaposlitve (ali dela) pa se lahko nato pri-
javijo za opravljanje dela. 

V pričujoči brošuri opozarjamo na nepravilnosti, ki se pojavljajo 
v oglasih za delo. Naš namen je, da mlade, pa tudi druge iskalke in 
iskalce dela, opolnomočimo na področju poznavanja lastnih pravic in 
jih seznanimo s tem, na kaj vse naj bodo pozorni, ko iščejo delo oziro-
ma zaposlitev. Že v samih zaposlitvenih oglasih se namreč lahko skri-
vajo kršitve, ki se bodo najverjetneje nadaljevale tudi, ko začne človek 
delo tudi opravljati. Predvsem gre za kršitve delodajalcev, a te v negot-
ov in v slabši položaj postavljajo predvsem delavke in delavce. 

Kako tovrstne kršitve prepoznati in jih prijaviti ustreznim organom, 
opozarjamo z omenjeno publikacijo, in sicer prek različnih primerov 
oglasov, ki smo jih zbrali na Sindikatu Mladi plus v naši akciji: »STOP 
kršitvam – ZA dostojno delo!«, v okviru katere pregledujemo oglase za 
delo. 

Na Sindikatu Mladi plus se borimo proti kršitvam in k boju za dostojno 
delo vabimo tudi tebe. 

Delodajalci v zaposlitvenih oglasih oglašujejo delo, ki ga ponujajo 
delavkam in delavcem, in v njih največkrat opredelijo vse informaci-
je, pomembne za določeno delo oziroma delovno mesto. Vendar pa 
se delodajalci, ker je to zanje cenejše, izogibajo sklepanju pogodb o 
zaposlitvi in namesto tega ponujajo druge oblike dela.

V takih primerih gre pogosto za kršitve. Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR-1) je namreč jasen – osnovna oblika dela v Sloveniji je pogodba 
o zaposlitvi za nedoločen čas. Vse druge oblike dela naj bi bile, če za to 
obstajajo utemeljeni razlogi, zgolj izjema. 

Način, kako ugotovimo, ali bi določeno delo moralo potekati po pogod-



bi o zaposlitvi, so elementi delovnega razmerja. Če jih določeno delo 
vsebuje, mora biti sklenjena pogodba za nedoločen čas. Ti elementi so:

1. Delavec se prostovoljno vključi (to pomeni, da se delavec s tem 
strinja, da ne gre za prisilno delo);

2. v organiziran delovni proces (delodajalec ima delovno okolje, npr. 
opremo, mize, stole ali karkoli je potrebno za izvajanje dela, oben-
em pa obstaja razporeditev dela, nalog ipd.);

3. delo se opravlja za plačilo (delavec je za svoje delo plačan, ne sme 
pa priti do neplačanega dela ali kakšne druge vrste dajatev names-
to plačila);

4. delavec delo opravi osebno (to pomeni, da dela ne more opravljati 
nekdo drug, ki bi del nalog opravil namesto delavca – npr. kot po-
dizvajalec);

5. delo se opravlja nepretrgano (to pomeni, da poteka dlje časa, dal-
jše časovno obdobje, ne gre za npr. enkratno ali nepredvidljivo po-
trebo po delu);

6. po navodilih in pod nadzorom delodajalca (delodajalec daje navodi-
la, delavec, ki mu je podrejen in pri svojem delu ni popolnoma sa-
mostojen, pa mora opraviti delo, kot mu naroči delodajalec).

Delodajalec in tudi delavec tako ne moreta poljubno izbirati, kakšno 
obliko pogodbe in dela bi hotela, temveč se morata držati zakona. 

Na Sindikatu Mladi plus kljub jasni zakonodaji že dlje časa opaža-
mo pojav zaposlitvenih oglasov, iz katerih lahko razberemo, da ima 
oglaševano delo elemente delovnega razmerja, vendar želijo deloda-
jalci najeti delavko ali delavca prek različnih oblik prekarnega dela, 
najpogosteje prek študentske napotnice, samozaposlitve ali prek po-
godb civilnega prava. Na omenjene razmere smo se spomladi 2016 
odzvali s kampanjo »Stop kršitvam – ZA dostojno delo!«, ki traja še 
danes. V okviru kampanje smo se lotili dnevnega spremljanja javno 
dostopnih zaposlitvenih oglasov, v naslednjem koraku pa tudi pri-
javljanja oglasov Inšpektoratu RS za delo, takrat ko smo lahko up-
ravičeno sklepali, da gre za kršitev. Poleg tega vedno tudi obvestimo 
delodajalca o domnevnih nepravilnostih in pozovemo k zaposlovanju 
v skladu z zakonom.
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Kako prepoznati kršitve na podlagi oglasov za delo?

Oglej si nekaj primerov oglasov, ki smo jih zasledili, in jih kot poten-
cialne primere kršitev prijavili na Inšpektorat RS za delo: 

Primer 1:

V tem primeru je na podlagi oglasa jasno, da bo delo potekalo nepretrgano, 
dlje časa. Gre namreč za nadomeščanje, zato bo delo tudi potekalo, vsak dan 
od ponedeljka do petka. Nadomeščanje začasno odsotnega delavca je tudi 
eden izmed jasno opredeljenih razlogov, kdaj je lahko sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za določen čas, kar pomeni, da je zakon tukaj zelo jasen: v primeru 
nadomeščanja mora biti torej sklenjena pogodba za določen čas. Glede na 
dosegljive podatke lahko sklepamo, da delo vsebuje tudi druge elemente de-
lovnega razmerja.

Delo je ponujeno preko študentske napotnice, medtem ko bi morala biti sklen-
jena pogodba o zaposlitvi za določen čas. 

Tovrstni primeri so pogosti, saj se večkrat dogaja, da delodajalci s študentskim 
delom nadomeščajo redne zaposlitve. Tega se poslužujejo z namenom izo-
gniti se svojim obveznostim (zagotavljanje delavskih in socialnih pravic) in 
prihraniti denar. Po našem opozorilu, so odgovorni oglas spremenili.
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V prvi verziji oglasa je navedeno, da gre za študentsko delo, poleg pa najdemo 
še naziv delovnega mesta. V oči zbode kategorija Nudimo, saj je zapisano, da 
gre za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti za obdobje dveh mesecev z 
bruto urno postavko 5,75 evra, obenem pa gre za delo za polni delovni čas od 
8:00 do 16:00, in sicer od ponedeljka do petka. 

V kasnejši, ‘popravljeni’ verziji – do popravkov je prišlo po naši javni objavi pr-
votnega oglasa in seznanitvi posredovalca oglasa z nepravilnostmi – pa je pri 
nazivu delovnega mesta izpuščen podatek, da gre za študentsko delo. Oben-
em pri opisu delovnega mesta in pod kategorijo Pričakujemo vse ostane enako 
kot v prvotnem oglasu. V kategoriji Nudimo kot razlog za odprtje delovnega 
mesta ostane navedeno nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti za obdobje 
dveh mesecev. Prav tako še vedno piše, da gre za delo za polni delovni čas od 
8:00 do 16:00, od ponedeljka do petka. Izpuščen pa je podatek o bruto urni 
postavki.

Na podlagi omenjenega primera, ko oglas skoraj v celoti ostane enak, manjka 
pa samo navedba o obliki dela in z njo povezani urni postavki, je torej mogoče 
sklepati, da gre zgolj za administrativne, lepotne popravke delodajalcev ali 
posrednikov oglasov z namenom izogniti se izpostavljanju v javnosti in prijavi 
na Inšpektorat RS za delo. Medtem ko o redni zaposlitvi po trenutno veljavnem 
delovnopravnem okviru ni ne duha ne sluha.

Primer 1.a:
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Primer 2:

Gre za oglas za delovno mesto v proizvodnji, pri katerem zbode v oči način 
delodajalčevega podajanja informacij o najemu študentov prek instituta štu-
dentskega dela. Prisotnih je namreč precej elementov delovnega razmerja, 
na primer delo v treh izmenah, dvakrat je navedeno, da gre za delo za daljše 
časovno obdobje, pri tem pa je omenjeno, da delodajalec išče študenta, ki zak-
ljučuje študij, saj naj bi tako imel več časa. 



Primer 3:
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Pri tem zaposlitvenem oglasu gre prav tako za študentsko delo, našo pozor-
nost pa je pritegnil podatek, da je obseg dela med dvajsetimi in štiridesetimi 
urami na teden, kar kaže na to, da se bo iskani kandidat (študent) vključil v 
kontinuiran proces dela.

Tudi ta delodajalec je opis po naši prijavi popravil.
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Primer 3a:

Posrednik oglasa je v popravljeni verziji pustil dve tretjini oglasa enaki, pri 
navedbi, da gre za delo preko študentske napotnice, pa je umaknil podatek o 
obsegu ur dela na teden. Sklepamo, da gre zgolj za še enega v vrsti ‘lepotnih’ 
popravkov oglasa in utemeljeno sumimo, da kršitev še vedno ostaja. Tudi v 
tem primeru bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi.



Primer 4:
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S tem zaposlitvenim oglasom je delodajalec iskal posameznika ali posamezni-
co s študentskim statusom za leto ali dve. Pri tem je jasno izrazil potrebo po 
novem zaposlenem na daljši rok s precej obsežnim obsegom del in nalog. Ned-
voumno je bilo navedeno tudi, da bo študent nekatere od nalog opravljal na 
dnevni bazi. Ponovno gre za nadomeščanje rednih zaposlitev s študentskim 
delom, kar je kršitev. 
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Primer 4a:

Opazili smo nov, podoben oglas, pri katerem je bila iz kategorije Vaše naloge in 
odgovornosti umaknjena beseda »dnevno«. Tako naj ne bi bilo več razvidno, da 
gre za  opravljanje nalog na dnevni ravni, vse ostalo, med drugim tudi to, da gre 
za delo za eno oziroma dve leti, pa je ostalo nespremenjeno. Tudi po popravkih 
je tako oglas še vedno problematičen.



Primer 5:
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V oglasu je jasno zapisano, da gre za redno delo, ki se bo opravljalo dlje časa, 
predvidoma 6-8 ur na dan, želijo pa si predvsem kandidatov, ki so samozapos-
leni. Tudi v tem primeru gre za kršitev, saj se rednih delovnih razmerij ne sme 
nadomeščati s samozaposlitvami. V primeru samozaposlitve je namreč samo-
zaposlena oseba sam svoj šef in naj torej ne bi delala pod nadzorom in navo-
dili delodajalca, prav tako pa si samozaposleni sami odrejajo svoj delovni čas, 
zato naročnik ne sme odrejati, koliko ur dnevno pričakuje prisotnost delavke ali 
delavca v kolektivu. Glede na opis delovnih nalog lahko torej sklepamo, da gre 
za običajno delo, ki poteka v stalnem delovnem okolju in ne zgolj za priložnos-
tno potrebo po sodelovanju s samostojnim podjetnikom, zato gre v tem prim-
eru za kršitev. Če ne bi šlo za polni delovni čas in bi oseba res delala zgolj 6 
ur dnevno, bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi s skrajšani delovnim 
časom. Če je potreba po tem delu prisotna za omejeno obdobje, je lahko sklen-
jena pogodba o zaposlitvi za določen čas. Tu bi bila tako primerna oblika dela 
le pogodba o zaposlitvi za določen čas, s skrajšanim delovnim časom. 
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Primer 6:

Pri tem oglasu je jasno, da delodajalec ponuja več oblik dela, kar pa je – kot 
smo že povedali – prepovedano.  Če gre za elemente delovnega razmerja, 
mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. V prvem odstavku sicer piše, da 
delodajalec ne ponuja redne zaposlitve, vendar lahko potem preberemo, da 
obstaja možnost tudi redne zaposlitve s skrajšanim delovnim časom. Iz tega 
lahko sklepamo, da gre za precej redno potrebo po takem delu, zato je v tem 
primeru primerna oblika dela pogodba o zaposlitvi. 



Primer 7:
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Tudi tukaj je jasno razvidno, da gre za polni delovni čas (vsak dan 8 ur), za delo, 
ki se opravlja daljše časovno obdobje, kršitev pa je prisotna, ker je ponujeno 
zbiranje med različnimi oblikami dela, medtem, ko je za tako vrsto dela v za-
konu predvidena samo pogodba o zaposlitvi. 
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DISKRIMINACIJA
Oglasi lahko vsebujejo tudi kršitve, ki niso povezane z obliko dela, tem-
več kršitev nastane zaradi diskriminacije. Oglasi za delo namreč ne 
smejo biti diskriminatorni in na podlagi osebnih okoliščin izključeva-
ti določeno skupino ljudi. Vsa prosta delovna mesta morajo biti pod 
enakimi pogoji dostopna vsem.

DISKRIMINACIJA NA PODLAGI SPOLA
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V vseh primerih je v samem oglasu jasno razvidno, da iščejo kandi-
date samo določenega spola, kar pa je prepovedano. Vsak oglas mora 
biti namreč zapisan v nevtralni obliki oziroma mora biti sleherno delo 
dostopno tako moškim kot ženskam. Zato v oglasu za delo ne sme biti 
zapisano, da delodajalec išče kandidate samo enega spola, temveč 
mora biti zagotovljena enaka obravnava glede na spol. 

Spol je dovoljeno opredeliti, samo če določen spol predstavlja bistven 
in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena 
z zakonitim ciljem. Tak primer bi bil denimo zaposlovanje varnostnic/
varnostnikov na letališču, kjer lahko človeka pregleda zgolj oseba iste-
ga spola. Če v takem primeru primanjkuje delavk/delavcev določene-
ga spola, je lahko objavljen zaposlitveni razpis samo za ta spol.

V tem primeru je oglas diskrimi-
natoren zaradi navedbe starosti, 
poleg tega pa lahko opazimo tudi 
jasno diskriminacijo na podlagi 
spola. 

V oglasu piše, da mora biti oseba 
starejša od 30 let, kar ni dovolje-
no. 

Prav tako piše, da naj bo kandidat-
ka “po možnosti nekadilka”, kar 
prav tako ni sprejemljivo, saj gre 
za osebno okoliščino kandidatke 
oz. kandidata. Oglas tako pred-
stavlja več kršitev.

DISKRIMINACIJA NA PODLAGI STAROSTI



KAKO PODATI PRIJAVO NA 
INŠPEKTORAT ZA DELO
Tovrstnih oglasov, pri katerih menimo, da gre za kršitve, je še več. 
Da bi problem zatrli že v kali, smo se na Sindikatu Mladi plus odloči-
li, da na take oglase opozarjamo in jih tudi prijavljamo na Inšpek-
torat RS za delo. V dobrem letu izvajanja akcije smo prijavili skoraj 
100 različnih oglasov. 

Vendar pa smo ob naši akciji in ob komuniciranju z Inšpektoratom 
RS za delo ugotovili, da Inšpektorat ne more ukrepati zgolj na pod-
lagi oglasa, temveč lahko ukrepa šele, ko se je delo začelo opravl-
jati. Obvestili so nas, da so inšpekcijske postopke začeli izvajati v 
približno 15 primerih. 

Zato se na Sindikatu Mladi plus zavzemamo za povečanje pristo-
jnosti Inšpektorata za delo na način, da bi pristojni lahko ukrepali 
že na podlagi objave spornih za oglasov za delo. Z našo akcijo na-
daljujemo naprej. 

Sporne oglase lahko prijaviš tudi ti. In če se ne želiš poimensko 
izpostavljati, lahko to narediš tudi anonimno. 

Če torej zaznaš kakšen tak oglas ali pa opravljaš delo, pri katerem 
so ti kršene pravice iz delovnega razmerja, lahko narediš prijavo na 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Inšpektorat po Zakonu o 
inšpekcijskem nadzoru (ZIN) opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 
zakonov, kolektivnih pogodb, splošnih aktov in drugih predpisov, ki 
urejajo delovna razmerja.  Za učinkovito izvedbo postopka nadzora 
na podlagi tvoje prijave je priporočljivo, da kot prijaviteljica oziroma 
prijavitelj podaš čim več podatkov:

•	 poln naziv delodajalca (naslov, pošta in kraj),

•	 kratek opis kršitve (podatki, podrobnejše informacije o kršitvi, kraj 
in datum kršitve),

•	 predložitev morebitnih dokazov (fotografije, listine, dokumenti, 
urniki, shranjena elektronska sporočila, liste prisotnosti na delov-
nem mestu, podatki o pričah).
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Primer obrazca:



Prijavo lahko oddaš prek:

•	navadne pošte ali elektronske pošte na elektronski 
naslov irsd@gov.si,

•	ustno v času uradnih ur na pristojni območni enoti In-
špektorata RS za delo (pristojnost določene območne 
enote je določena glede na sedež tvojega delodajalca),

•	prek elektronske prijave na spletni strani Inšpektorata 
RS za delo.

In ne pozabi: sama prijava na Inšpektorat RS za delo je lahko 
anonimna.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa, da je inšpektor dolžan 
varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi 
katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako podatkov o prijavitelju ne 
sme posredovati inšpekcijskemu zavezancu. Ni pa odveč povedati 
tudi, da je fizična oseba, ki poda lažno prijavo, v skladu z 38. členom 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko kaznovana s 500 evri globe.

Če se srečuješ s kršitvami pri svojem delu, ti svetujemo, da ob prijavi 
upoštevaš: 

•	 V obrazcu navedi čim več podrobnosti v zvezi s svojo situacijo! 
Svoj primer opiši podrobno, poleg tega pa pred samo prijavo po-
skusi zbrati čim več dokazov, ki potrjujejo podatke, ki jih navajaš v 
prijavi. Dokaze v tem primeru zbiraš tudi zase, če bi se te deloda-
jalec/naročnik želel kasneje znebiti, ti pa bi rad/a dokazal/a, da 
je šlo za redno delovno razmerje in da ti pripadajo pravice, ki so 
ti (bile) kršene. Dokazi so lahko različni: npr. obstoj službenega 
e-mail naslova, službena kartica, razpored urnika oziroma kdaj je 
delodajalec/naročnik pričakoval, da boš v službi, razpored nalog 
in obveznosti, ki ti jih je nalagal, slike delovnega prostora, v kate-
rem si moral/a opravljati delo, npr. slike delovne mize, stola, kar-
tice z imenom, interne telefonske številke in podobno. Vse, kar te 
torej v praksi postavlja v enak položaj, kot ga imajo redno zapos-
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leni sodelavci v kolektivu, s to razliko, da si delo opravljal/a prek 
drugih oblik dela. 

•	 Če se pri delodajalcu dogaja več nepravilnosti oziroma če se s 
kršitvami sooča več ljudi, opiši v prijavi tudi te! Bolj, ko bo jasno, 
da je primer urgenten, da gre za večje število kršitev, hitreje pravi-
loma ukrepa Inšpektorat za delo, saj zaradi velikega števila prijav 
prioritetno obravnava tiste, pri katerih gre za bolj nujne primere.

•	 Deluj kolektivno! Če se kršitve dogajajo večjemu številu tvojih 
sodelavcev, se pogovori z drugimi v kolektivu in preveri, ali so 
tudi oni pripravljeni ukrepati. Primer bodo na Inšpektoratu RS 
za delo zaznali kot bolj urgenten, če dobijo več prijav delavk in 
delavcev istega delodajalca. Tudi če se ne odločiš za prijavo, am-
pak namesto tega delodajalca soočiš z dejstvom, da se zavedaš 
svojih pravic in zahtevaš, da jih upošteva, je vedno bolje, da to 
naredi več delavk in delavcev skupaj, kot da se izpostaviš sam!

!!! Poročaj nam o kršitvah!!!

Če nisi prepričan/a o svoji pravicah, če zaslediš oglas, ki 
je lahko sporen, ali pa se soočaš s kršitvami na delovnem 
mestu in imaš kakršnokoli vprašanje v povezavi s tem, 
nam to sporoči na Sindikat Mladi plus. 

Kontaktiraš nas lahko prek zasebnega sporočila na naši  
Facebook strani ali na e-naslov info@mladiplus.si. V sk-
lopu naše akcije Stop kršitvam – ZA dostojno delo! na Inš-
pektorat RS za delo že posredujemo sporne in nezakonite 
oglase za delo. Tudi o teh nas je, kot rečeno, mogoče ob-
vestiti na zgoraj navedenih kanalih. 
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ZAKLJUČEK: 

O UČINKIH NAŠE AKCIJE 
»STOP KRŠITVAM – ZA DOSTOJNO DELO!«
Skupaj smo močnejši. Če se bomo povezali in bili še glasnejši, se 
lahko upremo izkoriščanju delavk in delavcev.

Zavedamo se, da mladi pogosto pristanemo na kršitve, saj druge 
možnosti niti nimamo. Želimo in moramo delati, nabirati delovne iz-
kušnje in preživeti iz meseca v mesec. Zato smo pogosto pripravl-
jeni sprejeti kakršnokoli delo, čeprav to morda predstavlja kršitev 
in nam ne nudi nobene varnosti in stabilnosti kot tudi ne osnovnih 
socialnih in delavskih pravic.

Na Sindikatu Mladi plus se še kako dobro se zavedamo stanja na 
trgu dela, verjamemo pa v skupni boj: tudi na podlagi naše kampan-
je lahko začnemo prepoznavati določene pozitivne učinke. 

Po prejemu našega obvestila o nepravilnostih so nas pogosto pok-
licali posamezni delodajalci in želeli dodatne informacije o tem, 
kaj ocenjujemo za nepravilno oziroma sporno pri posameznem 
zaposlitvenem oglasu. Na kratko smo jim predstavili naše aktiv-
nosti in seveda dodatno obrazložili oziroma svetovali, kako pre-
prečiti potencialne kršitve delovnopravne zakonodaje. Beseda je 
najpogosteje tekla okoli elementov delovnega razmerja v povezavi 
s študentskim delom in z delom prek lastnega s. p. Nekateri de-
lodajalci iskreno niso poznali delovnega prava – kar jih sicer ne 
odvezuje odgovornosti – in so nato začeli delovati drugače. 

Prav tako pa ste bili ena od ciljnih publik pri opozarjanju na kršitve 
prav vi – mladi. Omenjeni način javnega opozarjanja na nepravilno-
sti in informiranja o pravicah, ki jih imamo mladi delavke in delavci, 
je bil zelo dobro sprejet tudi v širši javnosti. Mladi ste se na naše 
objave odzvali zelo pozitivno in predvsem kritično do delodajalcev, 
ki sporne oglase objavljajo, oziroma do tistih, ki jih posredujejo. 
Lahko rečemo, da se tudi s pomočjo naše akcije mladi širše zdaj 
bolje zavedate svojih pravic na trgu dela, prav tako pa ste nas sami 
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začeli obveščati o spornih oglasih za delo in seveda tudi o tem, kaj 
se vam dnevno dogaja v praksi oziroma na trgu dela. 

Ves čas je prisotno tudi izjemno zanimanje medijev za našo ak-
cijo. Na podlagi naših objav spornih zaposlitvenih oglasov so 
nastali številni članki, ki so bili objavljeni v dnevnem časopisju, 
predstavnice in predstavniki našega sindikata pa smo na to temo 
gostovali tudi v dnevno-informativnih televizijskih oddajah, na ra-
diu in podobno. Doseg in domet naše akcije je tako presegel tudi 
naša začetna pričakovanja. Kot zanimivost pa lahko dodamo, da je 
objava posameznega spornega oglasa za delo na našem Facebook 
profilu dosegla tudi do 140.000 ljudi.

Po petnajstih mesecih naše akcije opažamo precej manjše število 
spornih oglasov za delo, kar vsaj delno ocenjujemo kot enega od 
učinkov naše kampanje. Vendar je realnost še vedno zaskrbljujo-
ča, saj se je začelo pojavljati veliko oglasov za delo s spremenje-
no strukturo, medtem ko lahko sklepamo, da se z njimi delodajalci 
želijo izogniti morebitnim sankcijam. Dogaja se namreč, da je oglas 
napisan podobno kot prej, a z izpuščeno pomembno informacijo o 
obliki dela, ki ga oglašuje. Sklepamo lahko, da ima delodajalec še 
vedno enake namene – pridobiti nekoga, ki bo delal redno in dol-
goročno prek s. p./študentske napotnice in pogodb civilnega prava 
–, pri tem pa se poizkuša izogniti prijavi in izpostavljanju v javnos-
ti na način, da informacijo o obliki dela iz samega zaposlitvenega 
oglasa izpusti. 

Tako smo dobili tudi precej informacij s terena, ki potrjujejo, da ne-
malo mladih ključne informacije o obliki, poteku dela ter delovnih 
pogojih dobi šele na samem razgovoru za službo.

Zato želimo na Sindikatu Mladi plus zadeve urediti celostno in se 
zavzemamo tudi za zakonsko določitev, kaj mora vsak oglas za 
delo vsebovati. Tako smo že večkrat izrazili pobudo o spremem-
bi področnih zakonov na način, da bi tovrstne sporne zaposlitvene 
oglase prepovedali oziroma sankcionirali njihovo objavo. 

Proti kršitvam se bomo na Sindikatu Mladi plus borili še naprej. 
Vabimo te, da se nam pridružiš v boju za kakovostna in dostojna 
delovna mesta ter za izboljšanje položaja mladih.
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