SOCIALNI IN EKONOMSKI
POLOŽAJ MLADIH

SOCIALNO-EKONOMSKI
P O LO Ž A J M L A D I H
UVOD
Mladi se v današnjem času soočajo s težkim doseganjem avtonomije in prehodom v odraslo življenje. Mladost se podaljšuje, saj se mladi
vse dlje časa izobražujejo (čas študija se podaljšuje), vse kasneje
dobijo svojo prvo redno in varno zaposlitev, se osamosvojijo od
staršev in ustvarijo lastno družino. Prav prehod mladih na trg dela je
eden ključnih dejavnikov osamosvojitve. Vendar pa je prehod mladih
v zaposlitev zahteven. Stopnja brezposelnosti med mladimi je višja
od stopnje brezposelnosti v drugih starostnih skupinah, prav tako pa
mladi na trg dela vstopajo prvič, velikokrat brez uradnih delovnih
izkušenj. Ob tem je tudi trg dela za mlade velikokrat neugoden. Če jim
že uspe dobiti prvo zaposlitev, je ta največkrat za določen čas.

PROJEKT DELAM, NIMAM ZA BUREK
Na Sindikatu Mladi plus smo se v okviru projekta Delam, nimam za
burek1 lotili raziskave socialno-ekonomskega položaja mladih v
Sloveniji. Zanimalo nas je, kakšen je njihov položaj na trgu dela,
kakšne so njihove izkušnje z iskanjem dela (in Zavodom Republike
Slovenije za zaposlovanje, v nadaljevanju ZRSZ), s kakšnimi bivanjskimi
problemi se soočajo, kaj menijo o štipendijski politiki ter kako
štipendije in študentsko delo vplivajo na možnost študija ipd.
Pripravili smo spletno anketo2, na katero so odgovarjali mladi iz vse
države.
1

Projekt Erasmus+, ki ga financira Evropska komisija.

2

Analiza rezultatov ankete je dostopna na spletni strani https://www.mladiplus.si/2020/04/30/kaksen-je-polozaj-mladih/.

Sledila so posvetovanja z različnimi skupinami mladih: s študenti_kami,
mladimi brezposelnimi in mladimi prekarnimi delavci_kami.
Študente_ke smo spraševali o njihovem ekonomskem položaju. Poizvedovali smo, kako jim pri študiju pomagajo štipendije in študentsko
delo ter v kolikšni meri so še odvisni od staršev. Zanimala nas je
višina njihovih življenjskih stroškov in znesek štipendije, ki bi jim
omogočal študentsko življenje brez dodatnega študentskega dela.
Zanimalo nas je tudi, kaj bi se po njihovem mnenju dalo spremeniti pri
štipendijski politiki in kaj pri študentskem delu. Ker se je v času
trajanja projekta zgodila epidemija covida-19, smo se ukvarjali tudi s
težavami, ki jih je šolajoča se mladina imela zaradi velikega upada
študentskega dela in nezadostne pomoči države.
Mlade brezposelne smo spraševali, kakšno obliko dela iščejo ter
kako dobro poznajo pravice in obveznosti brezposelnih oseb. Zanimalo nas je, kako dobro poznajo delovanje in storitve ZRSZ. Pri
osebah, ki so prijavljene pri ZRSZ kot brezposelne osebe, pa smo
raziskovali njihovo zadovoljstvo z ukrepi in pomočjo ZRSZ za
vključevanje na trg dela.
Naslednja skupina, ki smo se ji posvetili, so bili mladi prekarni delavci
in delavke. Raziskava je zajemala vprašanja, s katerimi smo ugotavljali
razloge za njihovo prekarno delo, kako prekarno delo vpliva na njihov
ekonomski položaj, kako dobro poznajo svoje pravice in ali so v
položaju, ko lahko razmišljajo o prihodnosti. Izpostavili so, da delajo
preveč in da njihov negotov položaj vpliva na njihovo zdravje.
Rezultate ankete in posvetovanj ter predloge mladih za izboljšave
predstavljamo v pričujoči brošuri.

S TA N O VA N J S K A
P R O B L E M AT I K A M L A D I H
Stanovanje je osnovna človekova potreba in pravica. Žal pa je to
področje pri nas precej zanemarjeno. V mestih, predvsem v univerzitetnih središčih, močno primanjkuje stanovanj, najem je prepuščen
trgu. Pred časom se je v ta že tako omejen fond tržnih najemnih
stanovanj zažrla še turistična industrija oziroma kratkoročno oddajanje
stanovanj prek spletnih platform, kot je Airbnb.
Strošek nakupa nepremičnine pa je na nekaterih lokacijah v državi za
mlade nedosegljiv.
Zato veliko mladih živi bodisi doma bodisi pri starših v ločenem
gospodinjstvu ali sobivajo z drugimi mladimi; 39 odstotkov tistih, ki
so sodelovali v naši anketi, stanuje pri starših, 28 odstotkov jih živi v
najetem stanovanju ali sobi s skupnimi prostori, po 10 odstotkov pa
jih stanuje doma pri svojih ali partnerjevih starših, a v ločenem
gospodinjstvu, v lastniškem stanovanju oziroma hiši in v študentskem
domu.

PRIPOROČILA:
Potrebujemo stanovanjsko politiko, ki bo dajala prednost gradnji neproﬁtnih najemnih stanovanj, spodbujala zadružništvo, ne pa vse prepuščala
trgu. Investitorji namreč gradijo draga, luksuzna stanovanja, saj ta
prinašajo največji proﬁt; stanovanje tako ni osnovna dobrina, temveč
postane investicija – parkiran kapital.
Država mora poskrbeti za gradnjo več neproﬁtnih najemnih stanovanj,
regulirati najemnine (določiti najvišjo še dovoljeno najemnino na trgu),
obdavčiti je treba kratkoročno oddajo prek platform, kot je Airbnb, tako
pobran denar pa naj se steka v fond za gradnjo in vzdrževanje neproﬁtnih
najemnih stanovanj. Razpisni pogoji za pridobitev neproﬁtnega najemnega
stanovanja so za marsikoga neživljenjski, saj so vezani na stalno
bivališče in torej ne omogočajo menjav prebivališča med različnimi
občinami.
Čeprav sta stranki v pogodbenem razmerju enakopravni, je v praksi
najemnik v slabšem položaju, saj si z najemom zagotavlja nujno potrebno dobrino – streho nad glavo. Ker najemodajalci svoj nadrejeni položaj
izkoriščajo, hkrati pa najemniki niti ne poznajo svojih pravic, bi bilo treba
ustanoviti brezplačno referenčno točko, pravno pisarno za najemne
pogodbe, kamor bi se najemniki lahko obrnili po nasvet ali pomoč. Nujen
je povečan inšpekcijski nadzor nad pogodbami in razmerami na trgu
oddajanja nepremičnin.

MLADI
P R E K A R N I D E L AV C I
Atipične oziroma prekarne oblike dela so v porastu, predvsem med
mladimi. Mednje sodijo delo po pogodbah civilnega prava (avtorske
in podjemne pogodbe), delo po študentski napotnici, osebno dopolnilno delo, samostojno podjetništvo, agencijsko delo in delo na črno.
Njihova skupna značilnost je, da ne nudijo socialne varnosti, iz njih ne
izhajajo delavske in socialne pravice, ki pritičejo pogodbi o zaposlitvi,
saj jih ne ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), temveč civilnopravna zakonodaja. Posledično je varnost dela nižja, delavcu_ki pa
ne omogoča načrtovanja prihodnosti.

OBLIKE DELA
M L A D I S O V P R E T E K L E M L E T U O P R AV L J A L I
NASLEDNJE OBLIKE DELA:
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PREKARCI IMAJO (PRE)NIZKE DOHODKE
V anketi je 66 odstotkov vprašanih prekarnih delavcev_k odgovorilo,
da so njihovi mesečni dohodki sicer višji od minimalne plače, a je kar
polovica dodala, da jim po plačilu prispevkov in stroškov, povezanih z
delom, ostane manj od minimalne plače. Prekarni delavci_ke delajo
več in prejemajo manjše plačilo kot redno zaposleni, oddelajo veliko
neplačanih ur (oseba, ki je samozaposlena v kulturi, tako na primer ni
plačana za vaje, priprave ipd.), plačila zamujajo, velik vpliv na
možnost opravljanja dela in posledično dohodke pa ima zaprtje
številnih dejavnosti zaradi epidemije.

PRIPOROČILA:
Tudi za prekarne delavce bi morala veljati minimalna plača, ki bi jo lahko
določile stanovske organizacije (na uro/dan/storitev). Prav tako bi morali
imeti pravico do regresa in plačanega letnega dopusta. Država naj spodbuja redne zaposlitve in ne prekarizacije prek spodbud za odpiranje
s.p.-jev, hkrati pa naj pravice in obveznosti s.p.-jev izenači z redno zaposlenimi in na ta način prepreči socialni damping.

P R E K AR CI I N P REK A RK E D E LAJO ( P RE) VEC
Prekarni delavci in delavke delajo več kot redno zaposleni ter si
privoščijo manj dopusta in dnevnega odmora. Dva tedna dopusta si
po naši raziskavi lahko privošči 20 odstotkov samozaposlenih (v
primerjavi s 37 odstotki tistih, ki so zaposleni za določen čas). Med
tistimi anketiranci_kami, ki si ne morejo privoščiti dveh tednov
dopusta, je 28 odstotkov samozaposlenih in po 15 odstotkov oseb, ki
delo opravljajo prek podjemne ali avtorske pogodbe. Več je moških
(dobri dve tretjini) kot žensk (dobra polovica).
Osem ur na dan lahko vedno počiva le slaba polovica prekarnih
delavcev_k, petina tega ne more. Tudi prostega časa imajo manj; kar
42 odstotkov prekarnih delavcev_k nima na voljo osmih ur prostega
časa dnevno, največji odstotek takih je med agencijskimi delavci (67
odstotkov).

prekarci opravijo več kot
40 ur dela na teden

PRIPOROČILA:
Mladi pogosto ne poznajo svojih pravic, med njimi je tudi pravica do
dnevnega počitka, ki velja tudi za študente. Študentski servisi naj prenehajo objavljati oglase za dela, ki kršijo pravico do počitka. Nadzor bi lahko
izvajali tudi na podlagi vrnjenih napotnic, kjer se vidi število oddelanih ur.
Posredovanje študentskega dela naj prevzame ZRSZ.

V P L IV P RE K A RN O S T I N A Z D RAVJE
Mladi ugotavljajo, da ima (prisilna) prekarnost negativen vpliv na
njihovo zdravje. Prav tako si le 45 odstotkov prekarnih delavcev lahko
privošči bolniško odsotnost, nikakor pa si je ne more privoščiti 23
odstotkov. Med tistimi, ki so bili v prekarnost prisiljeni, je odstotek
slednjih še nekoliko višji.

PRIPOROČILA:
Bolniško nadomestilo naj se tudi prekarnim delavcem izplačuje od
prvega dne bolezni. Ker samostojnim podjetnikom plačilo prispevka za
zdravstveno zavarovanje pomeni velik strošek, bi tiste, ki na mesec
zaslužijo manj od (bruto) minimalne plače, lahko oprostili plačila prispevka.

Opomba Sindikata Mladi plus:
Predvsem je potrebno upoštevati tudi elemente delovnega razmerja. Vedno,
kadar so ti prisotni, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, s tem pa delavki in
delavcu pripadajo tudi vse pravice iz delovnega razmerja, vključno z bolniško.
Dodajanje določenih pravic prekarnim oblikam dela bi morda lahko povečala
socialno varnost prekarnih delavk in delavcev, a to ne sme voditi v »normalizacijo
prekarnosti«.

VPLIV PREKARNOSTI NA ZDRAVJE
D A I M A P R E K A R N O D E LO N E G AT I V N E
U Č I N K E N A Z D R AV J E , T R D I :
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SAMOZAPOSLENI IN STATUS EKONOMSKO
ODVISNE OSEBE
Ekonomsko odvisna oseba je samostojni podjetnik, ki nima zaposlenih in najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od
istega naročnika. Status ekonomsko odvisne osebe lahko s.p. uveljavlja
tako, da o tem obvesti naročnika. Za ekonomsko odvisne osebe do
neke mere velja delovnopravno varstvo, in sicer:
PREPOVEDI DISKRIMINACIJE,
MINIMALNI ODPOVEDNI ROKI,
PREPOVEDI ODPOVEDI POGODBE IZ
NEUTEMELJENIH ODPOVEDNIH RAZLOGOV,
ZAGOTAVLJANJA PLAČILA ZA PRIMERLJIVO DELO,
PRAVICE GLEDE UVELJAVLJANJA ODŠKODNINSKE
ODGOVORNOSTI.

Anketa je pokazala, da je skoraj polovica (49 odstotkov) oseb, ki so
bile v zadnjem letu samozaposlene, za enega naročnika opravila več
kot 80 odstotkov vsega opravljenega dela, hkrati pa status ekonomsko odvisne osebe pozna le 26 odstotkov vprašanih, uveljavljali pa so
ga le 3 odstotki.

PRIPOROČILA:
Za bodoče samozaposlene bi moral ZRSZ organizirati redna izobraževanja,
kjer bi jih seznanili s pravicami, med drugim tudi glede statusa ekonomsko
odvisne osebe.

SAMOZAPOSLITEV IN ELEMENTI
DELOVNEGA RAZMERJA
83 % samozaposlenih redno ali daljše časovno obdobje
OPRAVLJA DELO ZA ISTEGA NAROČNIKA

59 % samozaposlenih DELO OPRAVLJA POD
NADZOROM IN NAVODILI NAROČNIKA

54 % samozaposlenih OPRAVLJA DELO NA LOKACIJI
NAROČNIKA IN Z NJEGOVO DELOVNO OPREMO

47 % SAMOZAPOSLENIH VEČ KOT 80 % DELA
LETNO OPRAVI ZA ENEGA NAROČNIKA

Le 3 % samozaposlenih so uveljavljali
STATUS EKONOMSKO ODVISNE OSEBE

ŠTUDENTI IN DIJAKI
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA TER SUBVENCIJA
PREHRANE IN PREVOZA
Težava dijakov in študentov ni le v tem, da ni dovolj štipendij, temveč
tudi v tem, da te niso dovolj visoke, saj bi po naši raziskavi sodeč kar
tri četrtine dijakov in študentov kljub pridobitvi štipendije še vedno
moralo opravljati delo prek študentske napotnice, po drugi strani pa
bi jih v primeru, da bi štipendija bila dovolj visoka za pokritje stroškov,
delala še slaba polovica.

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
73 % študentov in dijakov meni,
da so mladi o možnostih štipendiranja slabo informirani

78 % študentov meni, da štipendij ni dovolj

79 % študentov in dijakov meni, da so štipendije premajhne

81 % študentov in dijakov meni, da kriteriji za podeljevanje
štipendij niso primerni

PRIPOROČILA:
Krog upravičencev_k do štipendije se mora razširiti; štipendije bi lahko
bile univerzalne, v obliki nekega minimalnega temeljnega dohodka za vse
študente in dijake.

Subvencija za prehrano trenutno znaša 2,69 EUR na dan. Študentom_kam pripada en obrok vsak delovni dan. Po trenutni ureditvi se
subvencija nakaže ponudniku prehrane, študent_ka pa doplača
razliko do polne cene obroka. Subvencije lahko zaradi različnih
vzrokov ostajajo neporabljene; v letih 2020 in 2021 so bili obrati, ki so
nudili študentsko prehrano, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja
koronavirusa dolgo časa zaprti, možnost koriščenja subvencij se je
tako zmanjšala in te so ostale neporabljene.

PRIPOROČILA:
Subvencije za prehrano študentov_k naj se namesto v obliki bonov za
koriščenje v restavracijah nakazujejo v obliki mesečnih izplačil na
študentov_kin TRR, kar bi omogočalo bolj prosto razpolaganje s sredstvi.
Prehrano bi študenti_ke tako lahko kupovali tudi v trgovini. Neporabljene
subvencije iz časa epidemije (in tudi vnaprej) naj se prerazporedijo v
sklad, iz katerega se ﬁnancira dodatna pomoč socialno ogroženim
študentom.

DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
Mladi opravijo veliko ur študentskega dela, kar je, glede na rezultate
naše raziskave, razumljivo, saj bi skoraj polovica sodelujočih v naši
raziskavi brez študentskega dela zelo težko preživela mesec. Pri
nekaterih se pojavljajo elementi delovnega razmerja, a niso zaposleni.
Težavo predstavlja izguba nekaterih študentskih pravic v primeru
zaposlitve (subvencionirano bivanje v študentskem domu oziroma
pri zasebniku).
Študentsko delo, ki ni namenjeno pridobivanju izkušenj, temveč predvsem pokrivanju osnovnih življenjskih stroškov, vpliva na potek študija.
Študenti so kljub različnim ugodnostim, ki jim jih prinaša njihov
status (subvencije za prehrano, bivanje, prevoz), v slabem finančnem
položaju in primorani opravljati dela, ki niso vezana na njihov študij.

PRIHODKI IN IZDATKI
ŠTUDENTOV IN DIJAKOV
95 % študentov in dijakov
opravlja študentsko delo

74 % študentov in dijakov bi brez
študentskega dela težko preživelo mesec

55 % študentov študentsko delo
opravlja redno (vsak dan)

51 % študentov trdi, da študentsko delo
negativno vpliva na njihov študij

34 % dijakov in študentov mesečno
zasluži med 250 in 500 evri

50 % študentov in dijakov, ki ne prejemajo
štipendije, ne bi opravljalo študentskega
dela, če bi imeli dovolj visoko štipendijo

PRIPOROČILA:
Pomembno je ozaveščanje mladih o pravicah, ki izhajajo iz dela (tudi
študentskega), saj se jih ti premalo zavedajo. Izobraževanje o trgu dela in
delavskih pravicah naj postane del izobraževalnega kurikula (vsaj v obliki
obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah).
Študentsko delo potrebuje reformo; posredovanje dela študentov_k in
dijakov_inj ter izdajanje napotnic naj prevzame ZRSZ, študentski servisi
pa naj se ukinejo.
(ali)
Na posvetovanju so študenti predlagali tudi, da se študentsko delo ukine,
študenti pa naj se zaposlijo. Kljub zaposlitvi pa bi morali ohraniti nekatere
pravice, ki izhajajo iz študentskega statusa, kot je možnost (subvencioniranega) bivanja v študentskem domu, saj je v univerzitetnih središčih
izredno težko najti najemniško stanovanje (sploh za sprejemljivo ceno).

Opomba Sindikata Mladi plus:
Tovrstno stališče mladih, vključenih v projekt, ne odraža nujno stališča Sindikata
Mladi plus. Študentsko delo lahko prinaša veliko prednosti, saj mnogim mladim
omogoča ﬁnanciranje izobraževanja, ekonomsko neodvisnost in nabiranje
delovnih izkušenj že v času izobraževanja, kar olajšuje njihov prehod na trg dela
po zaključku izobraževanja. Prav tako študentsko delo trenutno predstavlja
pomemben socialni korektiv, njegova nenadna ukinitev pa bi lahko prinesla
veliko negativnih posledic. Potencialne reforme študentskega dela bi morale
sovpadati z vzporednim oblikovanjem naprednih politik na področju štipendiranja, stanovanjske politike, dostopnosti izobraževanja itn., ki bi šle v smeri
zagotavljanja pomoči mladim pri pokrivanju stroškov njihovega izobraževanja in
življenja v času izobraževanja.

BREZPOSELNI MLADI
Mladi predstavljajo 18,7 odstotka vseh registriranih brezposelnih
oseb.3 Od vseh, ki so sodelovali v naši raziskavi in so imeli v času
anketiranja status brezposelne osebe, je bilo v evidenco brezposelnih
pri ZRSZ prijavljenih 69 odstotkov oseb, 23 odstotkov pa se na ZRSZ
ni želelo prijaviti. 4 odstotki te možnosti sploh niso poznali, 4 odstotki
anketiranih pa so odgovorili, da so se na ZRSZ sicer prijavili, a jih je ta
kasneje izbrisal iz evidence brezposelnih oseb.
Med dohodki brezposelnih, ki so sodelovali v naši raziskavi, se na
prvem mestu pojavi denarna socialna pomoč. To je prejemalo 14
odstotkov vprašanih, sledi pa ji delo na črno s 13 odstotki. Denarno
nadomestilo za brezposelnost je prejemalo le 9 odstotkov vprašanih.
Zaskrbljujoče je, da tudi po podatkih ZRSZ denarno nadomestilo
prejema zgolj približno 10 odstotkov mladih brezposelnih, še približno polovica pa je upravičena do denarne socialne pomoči. To pomeni,
da približno polovica mladih brezposelnih ne prejema nikakršne
denarne pomoči.

P OZNAV A N JE P RA V I C B RE Z P O S ELN E O S EB E
Mladi pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe,
razmeroma dobro poznajo. Za denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, denarno socialno pomoč in izredno denarno pomoč sta (vsaj)
slišali najmanj dve tretjini mladih. Žal pa velik delež mladih brezposelnih,
zajetih v naši raziskavi, ne koristi teh pravic. Podobno kažejo tudi uradne
statistike. Denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne pozna 14
odstotkov anketiranih brezposelnih mladih, 20 odstotkov anketiranih je
za denarno nadomestilo že slišalo, 49 odstotkov brezposelnih pozna
nadomestilo, a ga ne koristi, 19 odstotkov anketiranih pa ga prejema.
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, maj 2021

POZNAVANJE PRAVIC BREZPOSELNIH
80 % mladih brezposelnih ne pozna dodatka za delovno aktivnost
65 % mladih brezposelnih ne pozna pravice do izredne
denarne socialne pomoči
62 % mladih brezposelnih ne pozna ukrepov aktivne
politike zaposlovanja
51 % mladih brezposelnih ne pozna pravice do
denarnega nadomestila za brezposelnost
51 % mladih brezposelnih ne pozna pravice do
denarne socialne pomoči

Nekoliko slabše poznajo možnost brezplačnega obiska kulturnih ustanov in brezplačne članarine v knjižnici.
Mladi se nasploh soočajo s pomanjkljivimi informacijami o storitvah
ZRSZ in možnostih vključitve v izobraževanja. Ne poznajo njim namenjenega razdelka na strani ZRSZ. Ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(APZ) sploh ne pozna več kot četrtina mladih brezposelnih, zelo malo jih
je vanje vključenih (v času naše raziskave je bilo takih zgolj 6 odstotkov).
Pogrešajo elektronsko svetovanje, svetovalce, ki bi bili specializirani za
mlade. Tudi dostopnost svetovalcev bi lahko bila po njihovem mnenju
boljša.

PRIPOROČILA:
ZRSZ bi moral bolj strnjeno in shematično mlade (in seveda ostale
skupine brezposelnih) seznaniti z njihovimi pravicami in dolžnostmi ter s
storitvami APZ. Na prvem razgovoru bi brezposelnim lahko bila na voljo
brošura s temi informacijami, ki bi jo pregledali do naslednjega razgovora.
Spletna stran bi morala biti bolj pregledna, zavihek za mlade pa lažje dostopen/bolj viden.
Zavod sicer organizira enourni tečaj, ki pa je precej splošen; predstavijo
posamezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja in brezposelno osebo
napotijo na pogovor s svetovalcem.
Uvedejo naj se svetovalci, ki se ukvarjajo posebej z mladimi; ki poznajo
problematiko brezposelnosti mladih, speciﬁke iskanja (prve) zaposlitve, ki
se dodatno izobražujejo na tem področju ter dobro poznajo ukrepe APZ in
jamstva za mlade (pa tudi ostala področja). Pomembno je, da niso pokroviteljski in razumejo, da je brez formalnih izkušenj težko najti službo.

K AK O B I S E L A H K O P O LIT IKA
ZAP O S L O V A N JA I Z B O LJŠ ALA?

PRIPOROČILA:
Problem iskalcev prve zaposlitve je pomanjkanje (formalnih) delovnih
izkušenj. Plačana praksa kot obvezni del izobraževanja oziroma
pripravništvo po koncu šolanja lahko olajšata vstop na trg dela. Država
naj nameni več sredstev za plačana pripravništva na najrazličnejših
področjih, tudi za poklice s področja družboslovja in humanistike, saj je
po mnenju mladih med prakso in teorijo vse preveč prepada. Razmisliti
velja tudi o uvedbi plačanega praktičnega izobraževanja pri delodajalcih
v študijskih programih, ki ga zaenkrat ne poznajo.
Več denarja je treba nameniti ukrepom APZ, ki naj pripeljejo do kakovostnih služb (s temi ukrepi naj se ne nadomešča redno zaposlenih). Država
naj ﬁnancira javna dela na področjih ekologije in skrbi za okolje, trajnostnega razvoja, skrbstva in socialnega varstva ter izobraževanja. Delovna
mesta morajo biti kakovostna in zelena.
Višjo stopnjo zaposlenosti bi lahko dosegli tudi s skrajšanjem delovnega
časa (na primer na 28 ur tedensko), a brez zmanjšanja osebnega dohodka
zaposlenih.

VELIKOKRAT OD ODLOČEVALCEV SLIŠIMO,
DA SO ML ADI RADI FLEKSIBILNI, DA JIM
Z APOSLITEV Z A NEDOLOČEN ČAS NE
ODGOVARJA.
ML ADI SO V NAŠI RAZISKAVI TA MIT
POTRDILI KOT – ZGOLJ MIT.

IZBIRA OBLIKE DELA
ČE BI MLADI BREZPOSELNI SAMI IZBIRALI
OBLIKO ZAPOSLITVE:

75 %
Pogodba o zaposlitvi
za nedoločen čas

13 %
Samozaposlitev

4%
Pogodba o zaposlitvi
za določen čas

D I S K RI M I N A C I J A
Mladi so opozorili na diskriminacijo pri zaposlovanju oziroma pokroviteljski odnos do hendikepiranih. Hendikepirani so diskriminirani, ker
potrebujejo več časa za opravljanje nekega dela, čeprav ga na koncu
opravijo enako kakovostno.

PRIPOROČILA:
Dobrodošla bi bila pozitivna diskriminacija
pri zaposlovanju hendikepiranih mladih,
a brez pokroviteljstva.

ZAKLJUČEK
Na slabši socialni in ekonomski položaj mladih vplivajo njihov negotov
položaj na trgu dela, prekarnost in nedostopnost stanovanj. Na Sindikatu
Mladi plus se zavzemamo za izboljšanje položaja mladih na vseh
nivojih: na področjih štipendijske politike, stanovanjske problematike
in zaposlovanja mladih.
Ker je glas mladih ključen pri oblikovanju politik, ki se jih dotikajo,
smo jim prisluhnili ter njihove ideje, predloge in pobude v obliki
priporočil zbrali v pričujoči publikaciji. Odločevalce pozivamo, da
preučijo priporočila, ki so nastala v sodelovanju z mladimi iz vse
Slovenije, in jih upoštevajo pri prihodnjem oblikovanju politik.

Sindikat Mladi plus
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
info@mladiplus.si

Izdal: Sindikat Mladi plus
Julij 2021
Naklada: 1000 izvodov

Brošura je nastala v okviru projekta Posvetovanje z mladimi o prehodu na trg dela – Delam, nimam
za burek, ki ga je ﬁnancirala Evropska unija iz programa Erasmus+.
Publikacija je ﬁnancirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča
avtorja/jev. Nacionalna agencija in Evropska komisija nista odgovorni za nobeno uporabo informacij,
ki jih publikacija vsebuje.

