
Včasih je vsega preveč in težko je razumeti, kaj se dogaja v politiki, zato je lažje samo pogledati stran. V
tem trenutku se sprejemajo pomembne odločitve, pri katerih smo mladi spregledani, a bodo kljub temu
zaznamovale naše življenje za naslednjih nekaj let. Imamo malo časa, da se podučimo in si poskušamo
izboriti naše pravice. 

Ker nam je pomembno, da veš, kaj se dogaja, smo spisali kratko brošuro o trenutnem dogajanju, vezano na
mlade in zaposlovanje. Poskušali bomo razložiti, kakšno je stanje mladih pri vstopu na trg dela, kakšni
predlogi in načrti pomoči se trenutno sprejemajo in kakšne so njihove pomanjkljivosti.

Okrevanje za mlade: Čas je za dostojno delo! 

Kako bomo preprečili nastanek “izgubljene generacije”?

Posledice enoletnega življenja v pandemiji

družba, izzvana na socialnem,

ekonomskem in psihološkem nivoju
evropsko gospodarstvo je doživelo
največje ekonomsko skrčenje od druge
svetovne vojne dalje
evropska mladina najbolj zaznamovana,
vsaka 6. mlada oseba je ostala brez
službe
stopnja brezposelnosti mladih v EU je 17,1
%

Evropa
povečano število brezposelnih mladih
(36,4 % več kot leto prej)

iskalci prve zaposlitve (od vseh 37,6 %)

z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (od
vseh 34 %)

povprečno trajanje brezposelnosti 
leto 2020: 9,8 meseca 
januar 2021: 10,1 meseca

29 % dolgotrajno brezposelnih
(brezposelni že vsaj eno leto)

Slovenija

Mladi in prekarno delo med epidemijo

- v prekarnih oblikah prevladujejo mladi 
- slabo plačano
- neredni dohodki 
- brez rednega delovnika
- ni stabilna in varna zaposlitev, ne zagotavlja socialne varnosti 
- minimalno ali nič delavskih in socialnih pravic (ni plačanega
dopusta, regresa, bolniške in porodniške, manj se plačuje za
pokojnino)
- večja možnost družbene izključenosti

Prekarno delo: Prekarne oblike dela
so negotove, začasne, kratkoročne
in predvsem nestabilne in ne nudijo
osnovnih  delavskih in socialnih
pravic. Zanje je značilno tudi
pomanjkanje varnosti. 

Med epidemijo so še posebej prizadeti sektorji, kjer že tako ali tako prevladuje prekarno delo
(gostinstvo, turizem in storitvene dejavnosti).



Do leta 2020 smo bili (vsaj v teoriji) v Sloveniji primer dobre prakse na področju izvajanja
ukrepov, namenjenih brezposelnim mladim. Ta shema se imenuje Jamstvo za mlade. Letos
bi morala vlada predložiti nov štiriletni načrt za izvajanje sheme, vendar smo bili zaradi
drugih prioritet vlade vrženi v splošni dokument, ki se imenuje Aktivna politika
zaposlovanja. S tem smo izgubili načrt, ki je dejansko naslavljal pereče probleme mladih.

Na Sindikatu smo poskušali razvozlati, koliko denarja bo EU v sklopu denarne pomoči za
okrevanje po epidemiji namenila Sloveniji in koliko od tega denarja bo slovenska vlada
namenila mladim. Iz evropskih dokumentov smo izvedeli, da naj bi se Sloveniji za okrevanje
na različnih področjih (gospodarstvo, zdravstvo, kmetijstvo, turizem …) namenilo vsaj 10,2
milijarde evrov. 

EU je pri pripravi teh finančnih mehanizmov še posebej poudarila, da je potrebno
poskrbeti za mlade. Toliko bolj za reševanje brezposelnosti mladih, kjer število
brezposelnih skokovito narašča.

V zadnjih desetletjih se je Evropa - in s tem tudi Slovenija - soočala z ostrim upadom
delavskih pravic in zavarovanj; prekarno delo in varčevalni ukrepi, ki so sledili krizi
2008–2009, so prinesli revščino, brezposelnost in družbeno izključenost za veliko
število mladih.

Rast prihodka v Sloveniji? Kaj imamo od tega delavke in delavci?

Obdobje od 2014 do 2019:

povečanje BDP-ja na prebivalca: 27 %
 
 

Komu torej prihodek koristi? Večinskemu delavskemu prebivalstvu OČITNO NE. 

povečanje neto plač: 12 %

(Kako) bo Evropa preprečila nastanek “izgubljene generacije”?

 In koliko je za reševanje tega problema  namenila naša vlada?
Par finančnih drobtinic.



- namenjen okrevanju mladih na trgu dela za dve leti, 

- cilj je hitrejši vstop mladih na trg dela, 

- vključeni bodo samo mladi od 15 do 24 let,

- zaposlilo se bo 2.500 iskalcev prve zaposlitve (zaposlitev za nedoločen

čas),

- 2.500 mladih trenutno predstavlja zgolj 13 % vseh brezposelnih mladih,

- Izpuščenih in spregledanih bo več kot 16.000 (87 %) mladih

brezposelnih iskalcev zaposlitve. 

V Sindikatu Mladi plus smo se povezali z drugimi organizacijami in
že dlje časa opozarjamo na nepravilnosti osnutka načrta.
Predlagali smo veliko nujno potrebnih in premišljenih izboljšav.
Poskušali smo vzpostaviti tudi dialog in podati predloge k načrtu,
vendar nas vlada kontinuirano ignorira.

Za reševanje brezposelnosti mladih bodo
namenili zgolj  15 milijonov – to predstavlja
samo 0,14 % od celotne pomoči Sloveniji.

0,14%

Kaj bodo torej s tem financirali? 

Samo 1 ukrep: 

 In kako gre vladi s črpanjem teh finančnih sredstev?

- Evropska komisija je že dvakrat zavrnila predlog slovenskega vladnega
načrta

- v proces priprave niso vključeni socialni partnerji in drugi deležniki
(strokovnjakinje, strokovnjaki, civilna družba, nevladne organizacije ...)

- pomoč mladim je še bolj okrnjena



Kaj predlagamo?

OKREVANJE ZA MLADE: ČAS ZA DOSTOJNO DELO

V Sindikatu smo preštudirali vladne dokumente, ki vsebujejo pomanjkljive predloge pomoči
mladim, zato smo oblikovali dodatne predloge, ki bi dejansko pomagali mladim pri prehodu na trg
dela. Oblikovali smo celostne predloge, ki upoštevajo tudi vse do sedaj spregledane skupine.

Do sredstev pomoči na ravni EU naj bodo upravičene samo države, ki dejansko
varujejo in delujejo v skladu z demokracijo in vladavino prava. Finančna sredstva
naj bodo na voljo samo delodajalcem, ki spoštujejo delavske pravice. Pri
oblikovanju nacionalnega načrta za okrevanje se mora zagotoviti sprotno
informiranje in sodelovanje socialnih partnerjev in mladih sindikalistov.

V Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost naj se vključi:

- ukrepe, ki naslavljajo specifično mlade in prekarce, 

- jasno zagotovilo, da bodo kakovostne službe in dostojni delovni pogoji na voljo
vsem,

- jasno zagotovilo, da politični odločevalci pri oblikovanju načrta sodelujejo s
stroko in jo tudi upoštevajo,  

- prilagoditev ukrepov za različne ciljne skupine (npr. ženske, dolgotrajno
brezposelni, ranljive skupine),

- obrazložitev razpoložljivih evropskih sredstev, ki so nam namenjena.

Z nacionalnim načrtom za okrevanje naj se financira:

- subvencioniranje zaposlitev za mlade,

- spodbujanje zaposlovanja v organizacijah civilne družbe, 

- praktična plačana usposabljanja mladih na delovnem mestu in ureditev sistema
plačanih pripravništev v državno reguliranih poklicih (plačilo, omogočanje
brezplačnega opravljanja strokovnega izpita …),

- izboljšanje in financiranje sistema vajeništva,

- povečanje sredstev za javna dela (zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih),

- ustvarjanje zelenih delovnih mest. 



EU nam je namenila veliko količino denarja in poudarila
problematiko mladih, naša vlada pa nas je ponovno
spregledala in nam namenila drobtinice, ki nam ne bodo
zares pomagale. 

Kot posameznice in posamezniki smo morda nemočni,
vendar pa v resnici lahko nekaj dosežemo, če se
povežemo in poskrbimo, da nas vlada ne bo mogla
spregledati. 

Ali ne veš, kaj bi z vsemi informacijami, ki si jih ravnokar pridobil_a? 

Pridruži se nam v boju za dostojno delo!

V Sindikatu Mladi plus se borimo za izboljšanje položaja in dostojno delo mladih.
Spremljamo aktualno dogajanje, pozorni smo na nedoslednosti in krivice ter se
nanje konstruktivno odzivamo.

Da bo okrevanje omogočeno tudi mladim.

Dalmatinova 4 I info@mladiplus.si I 01 43 41 267

https://www.instagram.com/mladiplus/
https://www.mladiplus.si/
https://www.facebook.com/mladiplus
mailto:info@mladiplus.si

