Ljubljana, 30. 4. 2020
Izvaja za javnost ob prazniku dela

EKONOMSKI IN SOCIALNI POLOŽAJ MLADIH V SLOVENIJI
V Sindikatu Mladi plus redno spremljamo položaj in razmere v katerih mladi živijo ter delajo.
Da bi identificirali problematike, s katerimi se srečujejo, raziskujemo njihov položaj ter na
podlagi pridobljenih podatkov oblikujemo primerne rešitve.
Ob prihajajočem prazniku dela, ki ga v Sloveniji praznujemo 1. in 2. maja, želimo opozoriti na
položaj mladih v Sloveniji ter se ob tem navezati na trenutno krizo, ki presega samo epidemijo
novega koronovirusa ter prinaša tudi zaostrene gospodarske razmere, ki že negativno vplivajo
(še bolj pa žal bodo) prav na mlade in prekarne delavke in delavce.
Okvir projekta in demografija ankete
V sklopu projekta Delam, nimam za burek, ki ga financira program Erasmus+: Mladi v akciji,
smo opravili anketo, ki je bila namenjena mladim med petnajstim in petintridesetim letom
starosti. Anketo so rešili dijaki_nje in študentje_ke, mladi brezposelni ter mladi prekarni
delavci in delavke. Glavni raziskovalni cilj je bila analiza ekonomskega in socialnega položaja
mladih v Sloveniji. Sodelovali so mladi iz vse države. Več kot polovica jih je bila iz
osrednjeslovenske regije, sledijo gorenjska (10 odstotkov), podravska, savinjska in goriška
regija (po 7 odstotkov). Več kot tretjina vprašanih ima zaključeno srednješolsko izobrazbo ali
prvo bolonjsko stopnjo. Anketo je rešilo 81 odstotkov žensk, 18 odstotkov moških, odstotek je
neopredeljenih po spolu.
Mladi so v prvem, splošnem delu odgovarjali o svojem stanovanjskem položaju, o svojih
izdatkih in prihodkih ter o izkušnjah s kršitvami delovne zakonodaje. Vsaka skupina mladih je
nato glede na status, ki ga ima na trgu dela, rešila svoj del ankete. Anketni vprašalnik je tako
rešilo 180 redno zaposlenih, 769 dijakov in študentov, 122 brezposelnih ter 254 mladih
prekarnih delavk in delavcev. Naj za začetek povemo še, da smo anketo odprli 19. februarja,
zaključili pa 1. aprila – že v času karantene, zapovedane zaradi izbruha bolezni covid-19 –, zato
so rezultati ankete morda preveč optimistični, saj sklepamo, da posledice »koronakrize« že
zdaj negativno vplivajo na širši družbeni položaj mladih.

SPLOŠNI DEL ANKETE:

•

Največ mladih, ki je sodelovalo v anketi, živi doma pri starših (39 odstotkov). Med
njimi je največ dijakov_inj in študentov_tk, kar je razumljivo, saj je status dijaka ali
študenta zelo povezan z načinom bivanja. Sledijo jim mladi, ki živijo v najetem
stanovanju ali v sobi (29 odstotkov).

•

Mladi imajo največ stroškov s plačevanjem najemnine

Zanimalo nas je, kakšne in kako visoke stroške imajo mladi. Vse skupine za najemnino
namenijo več kot 200 evrov mesečno. Sledijo stroški za prehrano, ki so pri študentski populaciji
nekoliko nižji kot pri drugih preučevanih skupinah. Če pogledamo zelo na grobo, lahko na
podlagi ankete ugotovimo, da imajo študentje, ki živijo v najemu, rednih mesečnih stroškov
med približno 400 in 450 evri. Mesečni stroški brezposelnih, ki plačujejo najemnino, znašajo
od približno 550 do 600 evrov. Za prekarne delavce in delavke, ki v največji meri plačujejo več
kot 200 evrov najemnine, pa mesečni stroški v povprečju znašajo več kot 700 evrov, kar je več
od minimalne plače. Osebe, zaposlene za določen čas, v veliki meri ne plačujejo najemnine,
zato pa jih je več kot polovica označila, da mesečno plačujejo več kot 200 evrov kredita.
•

Večina mladih nima prihrankov iz katerih bi lahko pokrili izredne stroške

Poleg rednih mesečnih stroškov je imela v zadnjem letu kar polovica oziroma 53 odstotkov
vprašanih tudi izredne stroške, za katere jih je največ (39 odstotkov) porabilo več kot 1000
evrov. Omenjeni stroški so v največji meri povezani z nakupom ali vzdrževanjem avtomobila,
z nakupom opreme za stanovanje in z varščino za najem stanovanja. Če bi se izredni stroški
anketirancem pojavili v tem trenutku, bi jih iz prihrankov lahko pokrilo samo 36 odstotkov,
četrtina mladih bi si denar za izredne stroške morala izposoditi pri družinskih članih, petina pa
si jih ne bi mogla privoščiti.
Glede na trenutne razmere, ki mladim otežujejo dostop do trga dela, lahko sklepamo, da imajo
mladi zaradi omenjenega določene finančne težave, in sicer tudi zato, ker niso imeli
prihrankov.
•

Nekateri mladi delajo tudi na črno

Med drugim nas je zanimalo prek katere oblike dela mladi dobivajo svoje prihodke. Med
prihodki, ki so jih anketiranci prejemali v zadnjem letu, je na prvem mestu plačilo za opravljeno
študentsko delo, ki ga je prejemalo 58 odstotkov vprašanih, s 30 odstotki sledi plačilo prek
pogodbe o zaposlitvi. Mladi denar še vedno prejemajo tudi od svojih družinskih članov, kar 18
odstotkov vprašanih pa prejema denar za opravljanje dela na črno.
•

S kršitvami delavskih pravic se je srečala že polovica mladih

Mlade smo vprašali tudi, ali se na trgu dela srečujejo s kršitvami, v kakšni meri in ali jih znajo
prepoznati. Ugotovili smo, da se je s kršitvami srečala že več kot polovica mladih.
Najpogostejša kršitev je zamujanje delodajalca z izplačilom (57 odstotkov), s 37 odstotki sledi
kršitev pravice do odmora pri delu, 36 odstotkov mladih pa je pri študentskem delu opravljalo
neplačano uvajanje. Tretjina vprašanih se je že srečala z neizplačilom za opravljeno delo, več
kot četrtina mladih pa je na delovnem mestu doživela nadlegovanje in mobing. 18 odstotkov
mladih pa je poročalo, da so se že srečali z diskriminacijo na delovnem mestu.

DRUGI DEL ANKETE: ŠTUDENTJE
Posebej nas je zanimal položaj študentk in študentov.
•

Večina vprašanih opravlja študentsko delo, le 15 odstotkov pa jih dela na področju,
ki je povezan z njihovim študijem

Najprej smo raziskali, kakšen je obseg študentskega dela in odnos študentov do njega. Med
vsemi sodelujočimi dijaki_njami in študenti_tkami jih je v zadnjem letu študentsko delo
opravljalo kar 95 odstotkov. Med njimi jih študentsko delo redno (vsak dan) opravljalo več
kot polovica (55 odstotkov), tretjina (32 odstotkov) pa 2 – 3 krat na teden. Le 15 odstotkov
mladih študentsko delo opravlja na področju, ki je povezan z njihovim področjem
izobraževanja. To potrjuje dejstvo, da je študentsko delo v Sloveniji socialni korektiv, s
pomočjo katerega se poskušajo študentje prebiti skozi mesec.
•

Študentje v povprečju na leto delajo pri 2,5 delodajalcih, kar tri četrtine pa bi jih brez
študentskega dela težko preživelo mesec

Po podatkih iz ankete smo ugotovili, da so študentje v zadnjem letu delo v povprečju opravljali
pri 2,5 delodajalcih.
Več kot tretjina vprašanih je prek študentske napotnice mesečno zaslužila med 250 in 500 evri.
Skoraj tri četrtine (74 odstotkov) vprašanih trdi, da bi brez študentskega dela težko preživeli
mesec, saj z zaslužkom pokrijejo svoje mesečne stroške. Med njimi je največ tistih, ki bivajo v
študentskem domu ali v najetem stanovanju.
•

Mladi delajo tudi zato, da pridobijo delovne izkušnje

Kljub temu, da rezultati ankete kažejo, da študentje prek napotnice delajo zaradi potrebe po
preživetju, pa so pri razlogih za opravljanje dela vprašani največkrat navedli pridobivanje
delovnih izkušenj. Kar 70 odstotkov se jih je strinjalo s trditvijo, da študentsko delo opravljajo
zato, da z njim pridobijo delovne izkušnje. Kljub temu pa se jih kar polovica strinja s trditvijo,
da študentsko delo negativno vpliva na njihov študij.
•

Mladi štipendijske politike ne poznajo dovolj dobro

Zanimalo nas je, ali mladi prejemajo štipendijo in kako dobro sploh poznajo različne vrste
štipendij. Med prejemniki štipendije je 43 odstotkov vprašanih, največ dijakov_inj in
študentov_k pa mesečno prejme štipendijo v višini med 100 in 150 evri. Anketirani sicer
najbolj poznajo državno in Zoisovo štipendijo. Druge vrste štipendij (kadrovska, občinska, za
deficitarne poklice, Ad futura …) pa poznajo le tisti, ki jih tudi prejemajo. S trditvijo
»Študentje_tke smo dovolj dobro informirani o možnostih štipendiranja« se sploh ne strinja
ali ne strinja kar 73 odstotkov vprašanih.
•

Štipendij ni dovolj

78 odstotkov anketiranih se ne strinja z izjavama, da je štipendij dovolj in da so te dovolj
visoke. Da so kriteriji za podeljevanje štipendij primerni, pa meni le 19 odstotkov vprašanih.

Polovica anketiranih, ki štipendije ne prejemajo, se strinja s trditvijo, da študentskega dela ne
bi opravljali, če bi imeli dovolj visoko štipendijo.

TRETJI DEL ANKETE: BREZPOSELNI
Del ankete smo namenili tudi mladim brezposelnim. Med njimi je bilo na zavodu za
zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb prijavljenih 69 odstotkov vprašanih. Med njimi je
največ (89 odstotkov) tistih, ki so stari od 30 do 35 let, s 74 odstotki pa jim sledijo tisti, ki sodijo
v starostno skupino 25 – 29 let. Med prijavljenimi je največ tistih, ki imajo visokošolsko
izobrazbo.
•

Veliko je povratnikov, ki s storitvami zavoda niso zadovoljni

66 odstotkov brezposelnih trdi, da so bili na Zavodu za RS za zaposlovanje (ZRSZ) že prijavljeni
in da s storitvami niso bili zadovoljni. Tisti, ki niso prijavljeni na zavodu, pa večinoma trdijo, da
si delo iščejo sami in da zavodove pomoči ne potrebujejo.

•

Poznavanje pravic brezposelnih, ki jih ti imajo, ko so prijavljeni na zavodu za
zaposlovanje, je slabo

Pravica, ki jo pozna največ anketiranih, je pravica do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti. To pozna skoraj polovica vprašanih (49 odstotkov). Pravice do denarne
socialne pomoči ne pozna polovica vprašanih, izredne denarne socialne pomoči pa ne pozna
65 odstotkov mladih. Različnih programov aktivne politike zaposlovanja ne pozna 62
odstotkov vprašanih. Najslabše poznajo dodatek na delovno aktivnost.
•

S storitvami ZRSZ ni zadovoljnih več kot polovica vprašanih

Kar 55 odstotkov vprašanih trdi, da s storitvami ZRSZ niso zadovoljni. Mladi brezposelni so
najbolj nezadovoljni z informiranjem. Trdijo, da so slabo obveščeni o prostih delovnih mestih,
nezadovoljni pa so tudi z napotitvami na razgovore za delovna mesta, ki ustrezajo njihovemu
profilu, in z informiranjem o pravicah ter dolžnostih brezposelnih. 70 odstotkov mladih meni,
da dobivajo vabila na razgovore za delovna mesta, ki zanje niso primerna.
•

Mladi od zavoda dobijo premalo informacij

Med odgovori smo zasledili tudi, da si mladi od zavoda za zaposlovanje v prvi vrsti želijo dveh
stvari. Najprej si želijo več informacij. Večina anketiranih je namreč nezadovoljna z obsegom
informacij, ki jih o svojih možnostih, zaposlitvah in pravicah dobijo od svojih svetovalk ali
svetovalcev. Na drugem mestu je navedena želja, da bi imel zavod večji posluh za mlade.
Večina vprašanih si namreč želi, da bi bile delavnice bolj primerne za mlade, saj ti veliko veščin
(sploh na primer računalniških) že imajo.
•

Izbrali bi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

Če bi brezposelni lahko izbirali v kateri obliki dela bi opravljali delo, bi jih največ, kar 75
odstotkov vprašanih, izbralo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 17 odstotkov med njimi
bi izbralo pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom. Za samozaposlitev bi se odločilo
13 odstotkov vprašanih.
•

Mladi brezposelni bi delali tudi na črno

Jasno je torej, da bi mladi večinoma najraje izbrali pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če
bi seveda sploh imeli izbiro. A ker te velikokrat nimajo, smo jih vprašali tudi, katere oblike dela
vse so pripravljeni sprejeti. Med prej omenjenimi oblikami bi izbrali tudi delo na črno. To bi
sprejelo kar 42 odstotkov vprašanih. Sledi samozaposlitev, ki bi jo sprejelo 41 odstotkov
anketiranih, 30 odstotkov pa bi sprejelo avtorsko pogodbo. S po 28 odstotki sledita še
podjemna pogodba in pripravništvo.

•

Glavni razlog za brezposelnost je trenutno otežen prehod na trg dela

Med razlogi za trenutno brezposelnost so mladi izbrali naslednje razloge: 35 odstotkov oseb
navaja premalo delovnih mest za njihov poklic, četrtina vprašanih meni, da ima premalo
kompetenc oziroma delovnih izkušenj, kar 55 odstotkov pa jih je mnenja, da so brezposelni
zato, ker delodajalci pri izbiri kandidatov ne upoštevajo neformalno pridobljenega znanja. 60
odstotkov vprašanih se strinja, da je mladim v tem trenutku otežen prehod na trg dela.

ČETRTI DEL: PREKARCI
V preteklem letu je polovica prekarnih delavk in delavcev opravljala delo po pogodbi o
zaposlitvi za določen čas, samozaposlenih je bilo v zadnjem letu 37 odstotkov, avtorsko
pogodbo je imelo sklenjeno 17 odstotkov oseb, 12 odstotkov oseb je opravljalo delo prek

pogodbe o zaposlitvi za določen čas s skrajšanim delovnim časom, 11 odstotkov vprašanih pa
je imelo sklenjeno podjemno pogodbo.
Med samozaposlenimi je več moških kot žensk.
•

Samozaposleni ne uveljavljajo statusa ekonomsko odvisne osebe

Zanimalo nas je razmerje med samozaposlenimi in njihovimi naročniki. Skoraj polovica
samozaposlenih je v preteklem letu za enega naročnika opravila več kot 80 odstotkov vsega
dela. Kljub temu so le trije odstotki vprašanih uveljavljali status ekonomsko odvisne osebe.
•

Tudi prekarci bi izbrali pogodbo za nedoločen čas

Med mladimi prekarci je kar 70 odstotkov vprašanih označilo, da bi sami najraje delali prek
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 17 odstotkov pa bi se jih odločilo za samozaposlitev.
40 odstotkov mladih, ki opravljajo delo v eni od prekarnih oblik, upa, da jih bo delodajalec
oziroma naročnik zaposlil po pogodbi za nedoločen čas, kar 63 odstotkov pa bi ponujeno
pogodbo tudi takoj sprejelo.
Med anketiranimi je le 39 odstotkov mladih, ki so si prekarno obliko dela izbrali sami in jim ta
tudi ustreza.
S prekarno obliko dela so povezane tudi delavske in socialne pravice, ki pa niso dostopne vsem.
V primeru bolezni si namreč kar 40 odstotkov samozaposlenih ne more privoščiti odsotnosti z
dela oziroma bolniške odsotnosti.
•

Pri več kot polovici vprašanih samozaposlenih je mogoče zaznati elemente delovnega
razmerja

Samozaposlene smo spraševali tudi, ali pri njihovem delu obstajajo elementi delovnega
razmerja. Delo za istega naročnika/delodajalca redno in daljše časovno obdobje opravlja kar
83 odstotkov samozaposlenih. 59 odstotkov jih opravlja delo pod nadzorom in navodili
naročnika. Podoben odstotek (54 odstotkov) samozaposlenih pa delo opravlja na lokaciji
naročnika in uporablja njegovo opremo.
Na podlagi tega lahko grobo sklepamo, da so pri več kot polovici samozaposlenih prisotni
elementi delovnega razmerja in bi zato najverjetneje morala biti sklenjena pogodba o
zaposlitvi.
•

Mladi se kršitev zavedajo, vendar bi manj kot polovica vprašanih te tudi prijavila
ustreznim organom

76 odstotkov vprašanih prekarcev sicer trdi, da elemente delovnega razmerja pozna, v
primeru kršitev delavskih in socialnih pravic pa bi delodajalca ustreznim organom prijavilo le
45 odstotkov anketiranih.
•

Mladi prekarci delajo več

Prekarci in prekarke svoje delo v največjem deležu (73 odstotkov) opravljajo več kot 40 ur na
teden.
Delo, za katerega je potrebna nižja stopnja izobrazbe, kot jo ima delavec ali delavka, opravlja
polovica vprašanih agencijskih delavcev, 29 odstotkov mladih, ki opravljajo delo po podjemni
pogodbi, in 17 odstotkov tistih, ki opravljajo delo po avtorski pogodbi.
•

Prekarno delo ima negativne učinke na njihovo zdravje

Da ima prekarno delo negativne učinke na njihovo zdravje, trdi 67 odstotkov agencijskih
delavcev, pa 61 odstotkov mladih, ki delajo prek avtorske pogodbe in 39 odstotkov
samozaposlenih.

ZAKLJUČEK IN TRENUTNO STANJE

Kot že omenjeno, smo položaj mladih raziskovali predvsem pred začetkom »koronakrize«.
Sklepamo, da se je ta med njo poslabšal in z razočaranjem ugotavljamo, da vlada s svojimi
ukrepi ni naredila dovolj, da bi problematiko začela ustrezno reševati.
Razočarani smo, da vlada ni sprejela naših ukrepov, s katerimi bi pomagala predvsem mladim
in prekarcem. Nesprejemljivo je namreč, da še vedno ni oblikovala ukrepov, s katerimi bi
zaščitili tudi »honorarce« oziroma tiste, ki delajo prek avtorske ali podjemne pogodbe ali
morda prek osebnega dopolnilnega dela. Prav tako enkratni dodatek za študente, ki še vedno
ni namenjen popolnoma vsem študentom, ne rešuje problematike, saj se je ogromno
študentov preživljalo s študentskim delom in so zdaj utrpeli izgubo prihodka, ki je višja od 150
evrov.
S tem vlada vsem, ki delajo v prekarnih oblikah dela, odreka status delavk in delavcev.

Z ignoriranjem težav bo samo še poglobila stiske ljudi in odprla vrata finančni in gospodarski
krizi, ki je že na obzorju.
Odločevalce tako pozivamo, da oblikujejo ukrepe, s katerimi bodo pomagali mladim, v bodoče
pa pričakujemo, da bodo vse skupine delavk in delavcev obravnavali enakopravno ter ne samo
dodatno poglabljali ekonomskih in socialnih razlik med njimi. Pri tem morajo nujno upoštevati
tudi socialni dialog in priporočila sindikatov.
Obenem ne smemo pozabiti, da politike zaposlovanja ne nastajajo samo na nacionalni ravni,
temveč je pomemben tudi evropski okvir. Ravno v tem času se namreč oblikuje tudi bodoča
shema Jamstva za mlade (Youth Guarantee), ki ji grozi krčenje sredstev, hkrati pa odgovorni
pri oblikovanju tovrstnih ukrepov pogosto pozabljajo na njihovo kakovost. Zato smo ravno v
teh dneh v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC) predsednici Evropske komisije Ursuli on
der Leyen in komisarju za delovna mesta in socialne pravice Nicolasu Schmitu poslali pobudo,
naj okrepi shemo Jamstvo za mlade. Naš poziv lahko preberete na tej povezavi.
Vsem mladim pa ob prihajajočem prazniku dela predvsem želimo vse dobro. Naj bo ta praznik
vseeno spomin na borke in borce, ki so v preteklosti izborili ogromno delavskih in socialnih
pravic, ter hkrati opomnik vsem nam, da se moramo tudi danes še naprej boriti za izboljšanje
našega položaja, pa za dostojno delo in za dostojno življenje.
Živel praznik dela, 1. in 2. maj! Živel praznik vseh delavk in delavcev!
Sindikat Mladi plus

