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Za: 
Poslanske skupine  
 
Zadeva: Nasprotovanje amandmaju stranke SMC o delu v trgovinah ob nedeljah prek 
študentske napotnice  
 
Na Sindikatu Mladi plus, sindikatu študentov, dijakov, mladih brezposelnih ter mladih 
prekarnih delavk in delavcev, odločno nasprotujemo predlaganemu amandmaju, ki ga je 
vložila poslanska skupina SMC, v okviru katerega bi mladi, ki delajo prek študentske 
napotnice, še vedno lahko delali ob nedeljah. 
 
V celoti podpiramo stališče Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki že več let zagovarja 
zaprtje trgovin ob nedeljah. Prav tako ne gre samo za stališče sindikata, ampak tudi za 
spoštovanje volje ljudstva. To smo izrazili že na referendumu leta 2003, ko smo izglasovali 
zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih, prav tako pa se je to potrdilo tudi letos spomladi s 
spletno anketo o mnenju delavk in delavcev v maloprodaji, ki je razkrila, da kar 98 odstotkov 
vprašanih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah. 
 
Ob pregledu amandmajev v našem sindikatu odločno zavračamo vsako dodajanje izjem za 
delo ob nedeljah, razen že dogovorjenih (in sicer prodajaln s površino do 200 m2, bencinskih 
servisov (skladno z direktivo EU), nosilcev obrti, prodajaln na letališčih, pristaniščih, 
železniških in avtobusnih postajah ter mejnih prehodih brez omejitev.) 
Amandmaji, ki jih vlagajo posamezne stranke, da bi ustregle kapitalu ter posameznim 
delodajalcem, in v okviru katerih bi ob nedeljah delali prokuristi/direktorji ob pomoči 
študentov ter upokojencev v prodajalnah s površino do 200 m2 ali da bi se delalo 10 
nedelj v letu in podobno, so nesprejemljivi. 
 
Seveda se morda na prvi pogled zdi primerno, da mladi delajo ob nedeljah in s tem zaslužijo 
za lastno preživetje. Mnogo dijakov in študentov namreč mora delati, zato da si plačuje 
stroške izobraževanja in študija, najemnine ipd. Vendar pa se mora tak problem reševati 
drugače in nikakor ne tako, da bodo mladi zdaj (poleg upokojencev) tisti, ki bodo delali na 
edini dan v tednu, ki bi moral biti prost. 
Izzive mladih moramo reševati drugače, na kar že dlje časa opozarjamo v našem sindikatu, in 
sicer tako da zagotovimo dostopnost brezplačnega izobraževanja, da povečamo štipendije 
ter zagotovimo reševanje stanovanjskega vprašanja oziroma namestitev v dijaških in 



 
 

študentskih domovih. Če bi bila tudi vsa druga področja primerno urejena, mladih ne bi bilo 
treba siliti v to, da ob nedeljah delajo in se morajo poleg šolanja še sami preživljati.  
 
Delavke in delavci ter sindikati se skozi zgodovino borimo proti izkoriščanju in za to, da 
imamo med delom tudi odmore in počitke ter vsaj nekaj prostih dni. Izjemen dosežek je bil 
boj za osemurni delavnik in za proste vikende. Vendar pa se to predvsem v zadnjih letih pod 
pritiski kapitala in zaradi fleksibilizacije trga dela rahlja, s tem pa oži že pridobljene delavske 
pravice. Ne bomo pristali na to, da moramo biti hvaležni za to, da lahko delamo ob nedeljah. 
Borimo se, da imamo vsaj en dan lahko prosto. In še naprej se bomo borili za priznanje in 
upoštevanje naših stališč ter za zagotavljanje pravičnih delovnih pogojev za prav vse delavke 
in delavce.  
 
Tako tudi v Sindikatu Mladi Plus podpiramo stališče Sindikata delavcev trgovine Slovenije 
in zavračamo vse predloge izjem. Dijaki in študenti ne pristajamo na to, da smo poceni 
delovna sila, ki lahko dela ob nedeljah, pri tem pa študentsko delo niti ni regulirano z višjo 
postavko za delo ob nedeljah ter praznikih. Vprašljivo je tudi, ali je zakonsko dovoljeno, da je 
delo ob nedeljah naloženo samo določenim kategorijam delavk ter delavcev, in sicer samo 
na podlagi njihove starosti oziroma na podlagi njihovega statusa na trgu dela. Menimo 
namreč, da gre v tem primeru za jasno diskriminacijo.  
Pozivamo vas, da danes pri odločanju o omenjenih zadevah jasno zavrnete amandma 
stranke SMC in se zavzamete za dobrobit vseh delavk in delavcev, s tem pa tudi mladih. 
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