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SINDIKAT MLADI PLUS…

Pri Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za pravice študentov, 
dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa posvečamo 
tudi samozaposlenim, ‘avtorcem’ in ‘podjemcem. Želimo povezati 
mlade, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu na trg dela, jim 
nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati reševati probleme, 
s katerimi se srečujejo.

Smo nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, 
svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju 
izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in 
raznih neformalnih aktivnosti. Trudimo se postati organizacija, ki bo 
na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in z 
reševanjem njihovih problemov dejavno pripomogla k trajnemu 
izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh. 

S svojim delovanjem tako poskušamo spodbuditi sistemsko ureditev 
celovitega položaja mladih. Na državni ravni se aktivno pogajamo pri 
reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki 
jih je še treba nasloviti. Za lažje in bolj učinkovito odkrivanje in 
naslavljanje omenjenih problemov večkrat izvajamo tudi različne 
ankete in samostojne raziskave.

Ker pa smo v prvi vrsti sindikat, je naš najpomembnejši cilj aktivno 
vključiti čim več mladih v naše delovanje, da bi skupaj lažje oblikova-
li predloge, rešitve in aktivnosti za izboljšanje položaja mladih in 
družbe na splošno.

Delujemo znotraj Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), ki je eden 
izmed članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).



…KJER NE PRISTAJAMO NA 
DELITVE, 

umetne konfliktne, deljenje na mlade in starejše, naše in tuje, zapos-
lene in brezposelne, prekarce in s.p.-jevce. Vse delavke in delavci 
smo v isti juhi. 

Kaj ti pade na pamet, ko zaslišiš besede delavec in delavka? Ali 
misliš, da nagovarjajo tebe, ko po televiziji pozivajo, naj se delavke 
in delavci združijo? Ko se po radiu govori o delavno-pravni 
zakonodaji, se ti zdi, da se to tiče tudi tebe?

Na Sindikatu Mladi plus pozorno spremljamo porast prekarnega 
dela v Sloveniji in se tudi zavedamo, da se vedno več ljudi, pred-
vsem mladih, težje identificira s skupino, kot so delavci in delavke. 
Enega od razlogov za to vidimo predvsem v ne-tipičnosti dela, s 
katerim se danes srečujemo, torej razliko med tem, kar si predstavl-
jamo kot zaposlitev (osemurniurni delavnik, jasna skupina 
sodelavcev, pogodba za nedoločen čas) ter realnostjo, v kateri 
živimo in delamo (krajše pogodbe, različni in ne-fiksni delovni čas, 
delo doma, plačilo, ki je drugačno iz meseca v mesec).

Kljub temu, da med delavkami in delavci obstajajo očitne razlike v 
tem, koliko zaščite, varnosti in pravic iz dela imajo, pa se moramo 
upreti vsem, ki nas poskušajo prepričati, da to pomeni, da se 
moramo boriti le vsak zase in ne skupaj. Tako razmišljanje nas 
namreč vodi le v tekmovanje med sabo, videnje drug drugega le kot 
konkurenco, preprečuje solidarnost med nami in konec koncev 
znižuje standarde dela za vse.

Nemalokrat slišimo, da se lahko problem prekarnega dela “reši” 
tako, da se tudi tistim, ki še imajo redno zaposlitev in z njo zakonsko 
določene pravice, te pravice vzame – tako naj bi postali vsi bolj 
enaki. Namesto tega v Sindikatu Mladi plus verjamemo, da moramo 
obrniti logiko tega argumenta in nasprotno – zahtevati pravno 
zaščito, pravice iz dela, socialno varnost in dostojno življenje 
za vse.



Verjamemo torej, da se moramo skupaj, ne glede na to kje in kako 
delamo (ali delo iščemo), boriti za višanje standardov dela in ne 
obratno. Ne pristajamo na delitve in pozivamo k skupnemu delo-
vanju. 

Le v skupnem boju še obstaja upanje za izboljšanje – proti delit-
vam, za dostojno delo in življenje!
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Zakaj Mladi plus? 
Po končanem študiju geografije, ko sem zaključil eno poglavje v svojem 
življenju, je bilo vprašanje, kaj zdaj. Iskal sem službo, se prijavil na 
Zavod za zaposlovanje in začel ugotavljati, da bo iskanje službe proces 
in ne enkraten dogodek, podobno kot takrat, ko se človek vpiše na 
fakulteto. Ob ugotavljanju, kaj lahko naredim za svojo prihodnost, in 
opravljanju različnih del prek podjemne pogodbe, pranju možganov, da 
se moram jaz prilagoditi trgu dela in se prodati po najboljših močeh, sta 
se moja nemoč in jeza samo še povečevali. Odvečno energijo sem 
moral nekako pokuriti in ob stalnem vprašanju, kaj je narobe, da je tako, 
kot je, da ne dočakam spremembe na bolje, sem se odločil, da se je 
treba boriti na vseh frontah. Odločil sem se, da energijo porabim, kar se 
da konstruktivno in na pozitiven način. Tako je bila edina logična 
odločitev, da se pridružim kolektivu ali organizaciji, kjer bom lahko 
osebne frustracije pozitivno razrešil, in se v skupini tudi lažje boril za 
boljši jutri, kot pa, če bi to počel sam in osamljen. Ker sem, zelenec s 
pravkar narejenim faksom, iskal nekaj novega in svežega, je bila edina 
logična odločitev Sindikat Mladi plus. 

Ko sem se priključil sindikatu, sem se najprej vprašal, kaj bi lahko počel. 
Želel sem si povezovati in predvsem osveščati druge apatične mlade o 
tem, da obstaja organizacija, s pomočjo katere se da stvari spremeniti 
na bolje. Tako sem se podal med mlade pred fakultetami, jih vabil na 
javno tribuno o problematiki pripravništev v vzgoji in izobraževanju, ali 
pa agitiral med ljudmi na ulici glede škodljivega trgovinskega sporazuma 
CETA. Pomembno je, da se, če smo nezadovoljni, povezujemo in skupaj 
opozarjamo na določeno problematiko. Še danes mi največ pomeni, ko 
sem med ljudmi in jih osveščam, da je treba skupaj nekaj narediti. Ko 
gledam in poslušam, kaj vse počnejo tisti, ki dobijo oblast za štiri leta, 
vem, da se je enostavno treba upreti. Če si sam, te seveda nihče ne 
opazi, tudi če imaš še tako dobre in konstruktivne argumente ter pred-
loge. Če smo pa povezani in nas je več, mimo nas enostavno ne morejo. 
Moja želja je, da bi Sindikat Mladi plus pridobil še več članov in članic, ki 
pa bodo aktivni in bodo ob vsaki neumnosti, ki prileti iz vrha, skočili na 
noge in opozorili na težave. Če ne bo šlo drugače tudi in predvsem z 
odhodom na ulico.



Tako, kot je pomembno povezovanje ljudi med sabo, je pomembno tudi 
povezovanje sindikatov. Pomembna je solidarnost in če se nekomu 
dogaja krivica, je nujno, da se oglasijo vsi. Ne pa, da deluje vsaka orga-
nizacija samo za lastne interese in za interese svojih članov za vsako 
ceno, tudi če s tem povozi interese drugih. Ne, skupaj z vsemi sindi-
kalnimi centralami se je treba boriti za boljše pogoje na delovnih mestih, 
za bolj urejen trg dela, za boljši položaj vsakega posameznega delavca. 
Tako kot deluje kapital na globalni ravni, se morajo globalno povezovati 
tudi sindikati. Tudi če prihajamo iz različnih okolij, imamo drugačno 
zgodovino, govorimo različne jezike, se vsi zavzemamo za isto idejo. 
Idejo o boljši prihodnosti za delavce, mlade, študente, upokojence. Vsi 
govorimo isti jezik, jezik delavstva. Pri tem ima Sindikat Mladi plus lahko 
veliko vlogo, ker smo mlada organizacija, neobremenjena z preteklostjo, 
zato lahko in moramo povezovati tudi druge sindikate in civilno družbo. 
To zmoremo, in če tega ne storimo, smo samo še ena organizacija, ki 
kriči, a se je ne sliši dovolj.

Vsak posameznik mora sam razmisliti, kakšna je njegova vloga v tem 
svetu in kaj lahko naredi za boljši jutri. Tako kot življenja ne smemo imeti 
za samoumevnega, tudi tega, kar se dogaja okoli nas, ne moremo kar 
tako požreti. Vsak ima svoj glas in svoje želje in edini način, da se glas 
sliši in se želje uresničijo, je medsebojno delovanje za skupno dobro. 
Šele, ko se bo vsak posameznik tega zavedel, se bodo stvari tudi začele 
obračati na bolje. Naša naloga je torej, da smo glasni, da se povezujemo 
s somišljeniki in sorodnimi organizacijami, in da enostavno ne preneha-
mo, ampak ne delamo nič drugega, kot da vztrajamo. Druge možnosti 
nimamo.

Aktivist Matej 





DIGITALIZACIJA - DA! 
PREKARIZACIJA - NE!
Na Sindikatu Mladi plus nikakor ne nasprotujemo tehnološkemu razvoju 
samemu po sebi, a menimo, da je treba digitalizacijo uporabiti kot 
orodje za izboljšanje delovnih pogojev in življenja delavcev ter 
nasloviti njene potencialne prednosti, ki se lahko kažejo v skrajševan-
ju delovnega časa za enako oziroma celo višjo plačo, ustvarjanju novih 
delovnih mest znotraj zelene ekonomije in podobno.

Pri vprašanju organiziranja družbe v prihodnje je osnovni problem v tem, 
da je razprava na tem področju trenutno zelo ozka, in se vrti predvsem 
okrog tega, na kakšen način narediti delovno silo bolj fleksibilno. To 
pomeni, da je možnost javne razprave o alternativah, izjemno redka, 
težko je govoriti že samo o ohranitvi in nadgradnji obstoječih 
solidarnostih sistemov. Ljudje smo namreč vsakodnevno soočeni s 
pritiski k liberalizaciji delovnih razmerij, nujnosti višanja konkurenčnosti 
posameznika proti ostalim, privatizaciji javnih storitev in nižanju stroškov 
dela.

PREKARIZACIJA je proces, v katerem delo izgublja elemente 
varnosti, stabilnosti in socialne zaščite. Po eni strani to pomeni, 
da redna zaposlitev kot osnovna oblika v vedno manjši meri 
zagotavlja pravno, socialno in ekonomsko varnost (npr. s tem, 
da je večina zaposlitev za določen čas, da je odpuščanje lažje), 
po drugi strani pa prekarizacijo vidimo v tem, da se vedno več 
dela opravlja prek drugih oblik - na primer prek avtorskih in 
podjemnih pogodb, samostojnega podjetništva, agencijskega 
dela in pa pogosto tudi študentskega dela. Enotne definicije ni, 
lahko pa rečemo, da gre za oblike dela, za katere so značilni 
negotovost, nizko plačilo, omejeni socialni prispevki in druge 
pravice, ki sicer zagotavljajo dostojno življenje (npr. minimalna 
plača, plačan dopust ipd.).

DIGITALIZACIJA je proces, v katerem so digitalne tehnologije 
v vedno večji meri uporabljene v vsakdanjem življenju, ko govo-
rimo o digitalizaciji in delu, pa govorimo predvsem o uporabi 
digitalnih tehnologij pri organizaciji dela oziroma pri delu 
samem. Pri tem gre na primer za uporabo tehnologij, ki olajšajo 
delo, tehnologij, ki omogočajo večji nadzor tistih, ki delajo, ali pa 
omogočajo povezovanje delavk in delavcev z osebami, ki iščejo 
storitev (npr. prevoz, dostavo).



Vse te zahteve so predstavljene kot samoumevne in nujne, kljub temu, 
da so dejansko posledica interesov močnejših akterjev v družbi - na 
primer korporacij.

Opozarjamo, da je lahko digitalizacija uporabljena za ukinjanje delovnih 
mest ter še večjo prekarizacijo, pri tem pa posameznice in posamezniki 
(če imajo delo ali ne) nimajo nikakršnih koristi. Eden takšnih primerov je 
zadnje čase vse bolj aktualni Uber, največja korporacija za posredo-
vanje prevozov na svetu. Njegovemu prihodu v Slovenijo nasprotuje-
mo, saj ga razumemo kot platformo za izkoriščanje delavk in 
delavcev, ki zavrača vlogo delodajalca in ustvarja dobiček  na račun 
nižanja standardov dela in prekarizacije. Gre za podjetje, znano po t. 
i. davčni optimizaciji oziroma po izogibanju plačevanju dela davkov in po 
izogibanju odgovornosti do svojih voznikov. 

MITI O UBERJU

1. mit: Nova delovna mesta
V resnici ne gre za delovna mesta, saj podjetje Uber ni 
delodajalec in samo še spodbuja prekarizacijo

Na prvi pogled se zdi, da bi platforme, kakršna je Uber, v našo družbo 
lahko prinesle veliko prednosti in priložnosti. Posameznik (potrošnik) si 
lahko s svojim mobilnim telefonom v nekaj minutah naroči poceni prevoz, 
s plačilom pomaga sočloveku, voznika ali voznico pa lahko nagradi (ali 
kaznuje) s spletno oceno. Za samo naročilo prevoza ni potreben niti klic. 
Kaj hitro lahko spregledamo negativne posledice, ki jih prinašajo tovrstne 
platforme, saj z njimi nastajajo vzporedni trgi delovne sile, ki so močno 
prekarizirani in jih ne ščiti delovna zakonodaja. Delavci, ki delujejo v 
okviru tovrstnih platform, tam niso zaposleni, čeravno zanje predstavljajo 
osnovni mesečni zaslužek in preživetje. Platforma ni njihov delodajalec in 
zato tudi ni zavezana k plačevanju prispevkov. Poceni Uber prevozi v 
največji meri temeljijo prav na dejstvu, da podjetje ne izplačuje 
delavskih prispevkov. To pa ni le težava teh konkretnih delavcev, 
ampak gre za vprašanje, ki zadeva nas vse. Moramo se namreč vprašati, 
v kakšni državi želimo živeti na dolgi rok. Izogibanje davkom morda res 
prinese cenejše prevoze, pomeni pa tudi pomanjkanje denarja v poko-
jninski in zdravstveni blagajni. Ali je nekaj evrov cenejši prevoz res 
vreden slabe zdravniške oskrbe ob bolezni ali negotove starosti?



2.  mit: Možnost zaslužka za Uber voznike
V resnici morajo vozniki sami najprej pokriti ogromno stroškov, preden 
sploh lahko začnejo izvajati storitve.

Poceni prevozi z uporabo Uberja niso le posledica izogibanja plačevanja 
delavskih prispevkov, ki si jih morajo tisti, ki prek Uberja opravljajo prevoze, 
plačevati sami, temveč se tovrstne platforme izogibajo tudi pokritju stroškov 
za nakup ali ureditev osnovnih orodij, brez katerih njihova storitev sploh ne bi 
bila mogoča. Na primer nakup ali najem avtomobila, njegovo vzdrževanje, 
registracijo, servis, bencin, priboljške za uporabnike storitev in podobno. 
Delavci na Uberjevi platformi tako nosijo stroške dela, ki bi jih sicer moral kriti 
delodajalec. To pa po eni strani pomeni nižje cene prevozov, po drugi pa 
tovrsten način dela prinese tudi večji dobiček za samo podjetje Uber.

3. mit: Bolje je vsaj nekaj delati, kot pa sploh ne delati
V resnici pa si moramo prizadevati za to, da imajo vsi delavci dostoj-
no delo, torej varne in stabilne zaposlitve, saj smo z dopuščanjem 
prekarizacije vsi na slabšem. 

Namesto povečevanja prekarizacije in ustvarjanja novih negotovih oblik dela bi 
se morali vprašati, kako marginaliziranim skupinam omogočiti varno in trajno 
zaposlitev ter s tem dostojno življenje.

V javnosti se je pojavilo več argumentov za prihod podjetja Uber v Slovenijo, ki 
temeljijo na predpostavki, da bo omenjeno podjetje – in njemu podobna – 
uspelo zagotoviti vsaj neke vrste delo za tiste, ki dela načeloma nimajo. Pojavlja-
jo se govorice, da bodo brezposelni z delom za Uber prišli vsaj do minimalnega 
zaslužka, upokojenci pa do izboljšanja svojega socialnega položaja. Tovrstni 
argumenti ponovno samo utrjujejo normalnost prekarizacije, pri tem pa nihče ne 
govori o dejanski realnosti ranljivih skupin. Dejstvo je namreč, da tako 
brezposelni kot številni upokojenci zaradi (pre)nizkih pokojnin in težko dosegl-
jivih nadomestil za brezposelnost živijo pod pragom revščine. Gre za situacijo, ki 
je posledica že obstoječe prekarnosti na trgu dela v Sloveniji in dejstva, da 
predvsem mlajša generacija stalno prehaja iz kratkotrajnih del v brezposelnost 
oziroma opravlja tiste oblike dela, iz katerih ne izhajajo pravice do nadomestila 
za čas brezposelnosti. Trditi, da bo še večja prisotnost del, ki ne zagotavljajo 
varnosti in pravic iz dela, izboljšala situacijo in olajšala življenje že sedaj ranljivih 
skupin, je absurd. Posebej slabo pa je, da podporo temu izražajo tudi 
predstavniki vlade. Sklepamo lahko, da to počnejo predvsem zato, ker upajo, da 
se bo tako zmanjšal pritisk nanje, ki se pojavlja kot posledica dejstva, da ljudem 
ne zmorejo zagotoviti dostojnega preživetja izven zaposlitve, na primer v času 
brezposelnosti ali upokojitve. Namesto da razpravljamo o tem, ali je prekarno 
delo vseeno boljše kot nič, se raje vprašajmo, na kakšen način lahko zagotovi-
mo dostojne zaposlitve za vse in socialno varnost, ki iz njih izhaja.



4. mit: U Storitve podjetja Uber so za stranke ugodnejše, stranka jih 
lažje nadzoruje, saj jih lahko oceni
Gre za dodatno regulacijo načina dela, ki naj bi bilo tako zelo “svoboden”

Treba je opozoriti na sistem ocenjevanja, katerega del so Uberjevi vozni-
ki. Voznik mora sprejeti določen delež “klicev”, saj ga stranke stalno 
ocenjujejo. Vozniki so od ocen popolnoma odvisni, saj na njihovi podlagi 
pridobijo naslednje stranke in sklepamo lahko, da na morebitno strankino 
vprašanje o svojem poklicnem zadovoljstvu ne bodo odgovarjali s 
pritožbami o slabem plačilu in pomanjkanju socialne varnosti, temveč 
bodo predvsem poskusili poskrbeti za prijetno vzdušje in čim manj težav 
v času prevoza. To seveda ne pomeni, da ti vozniki delajo v dobrih 
razmerah ali da se v njih dobro počutijo, ampak predvsem, da so del 
sistema, ki je naravnan na način, da vozniki omejujejo sami sebe, kolikor 
je to mogoče. Stalen nadzor je sicer ena izmed bolj negativnih in 
zaskrbljujočih potencialnih posledic digitalizacije, ki pa bo najbolj prob-
lematična v primeru, da delavke in delavci ne bomo sami vzeli v roke 
oblikovanja lastne prihodnosti in zahtevali, da gre napredek tehnologije z 
roko v roki z izboljšanjem naših življenj, z zagotavljanjem dostojnega 
dela, emancipacije in podobno.

5. mit: Slovenska taksi scena je slaba, Uber pa bo poskrbel za 
izboljšanje
V resnici se s prihodom podjetja Uber storitve ne bi izboljšale. V kolikor 
je taksi storitev pomanjkljiva, velja najprej odpraviti pomanjkljivosti, ne 
pa uvajati nove neprimerne storitve. 

Slovenski taksisti že danes niso deležni niti najosnovnejših delavskih 
pravic, s prihodom Uberja pa bi se njihov položaj še poslabšal. Uber bi s 
svojimi spornimi metodami še dodatno dereguliral delo taksistov, saj bi v 
skladu s svojo »sistemizacijo dela« lahko postal »taksist« vsakdo, ki je 
polnoleten, ima vozniški izpit in »ustrezno« vozilo. S tem bi se kvaliteta 
taksi storitev za uporabnike močno znižala. Treba je vedeti, da v tem 
trenutku taksi storitev ne more opravljati vsakdo. Pri Obrtno podjetniški 
zbornici je treba pridobiti licenco za avtotaksi prevoz in pri občini dovol-
jenje za opravljanje avtotaksi prevozov. Za pridobitev omenjenih dovol-
jenj pa morajo taksisti izpolnjevati določene pogoje, npr. znanje tujih 
jezikov, opravljen t.i. turistični izpit o poznavanju mestnega okolja, voznik 
začetnik ne sme opravljati avtotaksi prevozov, licence veljajo le za dobo 
pet let, nato pa jo morajo pridobiti na novo.



KJE JE ALTERNATIVA?
Kratkoročno verjamemo, da je treba rešitve iskati v oblikah povezovanja 
posameznikov in posameznic na način, ki jim zagotavlja večjo socialno 
varnost in stabilnost - tu gre v trenutni ureditvi, tudi kar se tiče zakonoda-
je, za usmeritev v zadružništvo in pa dejansko zaposlovanje in ne 
nadaljnjo prekarizacijo. Na dolgi rok pa je treba začeti razpravo o 
emancipatornih potencialih razvoja tehnologije in njene uporabe za 
zagotavljanje dostojnega življenja posameznic in posameznikov 
ter družbe na sploh. Ta razprava se lahko usmeri v manjše spremem-
be, kot je na primer skrajševanje delovnega časa ob enaki stopnji 
socialne varnosti, in potencialno o sistemih univerzalnega zagotovila za 
dostojno življenje, kar bi lahko bila določena vrsta UTD. Pri vprašanju 
financiranja takih rešitev gre za vprašanje prioritet in prerazporeditve 
profitov. Rast produktivnosti trenutno ne prinaša pozitivnih posledic v 
obliki plač ali zaposlovanja delavkam in delavcem. To je le ena tistih 
trenutno samoumevnih značilnosti ekonomskega sistema, v katerem 
živimo, ki bi se pri uvedbi kakršnihkoli univerzalnih zagotovil za varnost 
prebivalk in prebivalcev moral spremeniti v svojih temeljih.





Namesto sistemske solidarnosti in socialne države naj mladi 
prostovolijo

Na začetku decembra je Evropska komisija predstavila idejo o Evropski 
solidarnosti enoti, zaradi katere naj bi vsi mladi od navdušena skakali v 
zrak, saj nam bo omogočila, da izrazimo svojo solidarnost doma ali po 
širni Evropi. 

Gre za program, ki mladim omogoča opravljanje od dvomesečnega do 
dvanajstmesečnega prostovoljnega dela v lastni ali tuji državi, na 
področju, ki zahteva medčloveško solidarnost.

Pravijo, da bodo od nas »pričakovali naslednje naloge:

•   pomoč pri gradnji šole ali doma skupnosti, ki ga je poškodoval potres
•   pomoč novo prispelim prosilcem azila
•   čiščenje podrastja v gozdovih, da se prepreči požar
•   delo z invalidi v domu skupnosti

Prostovoljci za svoje delo ne bodo plačani, zato pa bodo imeli krite neka-
tere stroške, odvisno od programa financiranja EU.«

Prostovoljstvo je izjemno pomembno in ga tudi na Sindikatu Mladi plus 
podpiramo. Udejanja vrednote, ki so še kako pomembne v današnjih 
časih in temelji na nesebičnemu delovanju, s katerim ne pomagamo 
zgolj tistim v stiski, temveč se tudi kot prostovoljci osebnostno razvija-
mo.c

Prostovoljstvo je družbeno koristna neplačana aktivnost posa-
meznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin 
ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja 
razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavl-
ja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov 
posameznikov in družbe.

Pod pretvezo prostovoljstva se ne sme nadomeščati rednih 
zaposlitev. Namen prostovoljstva tudi ni, da opravlja naloge 
lokalne skupnosti, države ali mednarodne skupnosti. 



Problem pa nastane, ko država in evropska skupnost od nas pričakuje, 
da bomo prostovoljno opravljali naloge, ki bi jih morala opravljati država. 
Da celotni solidarnostni sistem skupaj s socialno državo sloni na plečih 
prostovoljcev, njihovih zmožnostih, dobri volji, času in sredstvih, ki jih 
imajo kot posamezniki ali organizacije. Program bo sicer nudil določeno 
podporo in povračilo določenih stroškov, vendar pa s tem glavni problem 
vseeno ni rešen. To je, da solidarnost, enakost, dostojanstvo in dostop 
do osnovnih socialnih pravic ni sistemsko zagotovljen, kar je sicer 
naloga (socialne) države in temelji na človekovih pravicah.

Verjetno se vsi strinjamo, da je še kako treba poskrbeti za vsa področja, 
ki so jih našteli pri Evropski komisiji. Vendar pa je pri vsem tem sporno 
predvsem to, da je Evropska komisija pozabila, da je to v prvi vrsti njena 
naloga in naloga držav članic, ne pa nujno civilne družbe in posa-
meznikov oziroma v tem primeru mladih. 

Kdaj smo se sprijaznili s tem, da za zagotavljanje delovanja šol ni več 
potrebna država, ampak je to odvisno od dobre volje postovoljcev? 

Evropska komisija svojo idejo utemeljuje z besedami, da si mladi želimo 
biti solidarni in pomagati in da nas zanimajo zadeve, kot je denimo 
naslavljanje družbenih problemov. Vse to drži. Mladi smo odzivni in nas 
še kako moti, da se v družbi soočamo z nemalo problemi in pomanjkan-
jem solidarnosti.

Vendar pa je tu treba vseeno opozoriti, da se zavedamo tudi, da je to 
tudi naloga države. Mladi gradimo šole in pomagamo v begunskih 
taboriščih, ker situacijo prepoznavamo kot krivično. Ker se nam zdi 
nesprejemljivo, da otroci nimajo dostopa do šol ali da ljudje nimajo 
zagotovljenih človekovih pravic. Mladi beguncem v blatnem begunskem 
taborišču ne delimo hrane, odej in oblek zato, ker bi bili tako zelo 
navdušeni nad tovrstnim delom, temveč zato, ker tega NE stori država. 
Ker vi – draga Evropska komisija in država – tega niste sposobni in ker 
se vam to ne zdi dovolj pomembno. In zato moramo to delati mi. Vendar 
pa, če vprašate nas, bi vseeno raje videli, da tudi vi v takšnih primerih 
prevzamete del odgovornosti.

Vendar pa vzpostavljanje takega sistema, kot je ESE, to ni.



Izkoriščanje prostovoljcev ali dejansko tudi plačilo za opravljeno 
delo?

V opisu ESE sicer pravijo, da pri tem ne bo šlo za izkoriščanje prostovol-
jcev, temveč bo mogoče znotraj sistema opravljati tudi različne »poklicne 
dejavnosti«. To pojasnjujejo kot: »Sklop poklicnih dejavnosti bo mladim 
ponudil priložnost za zaposlitev, delovno prakso ali vajeniško delo v 
različnih sektorjih, ki se ukvarjajo s solidarnostno naravnanimi dejavnost-
mi in potrebujejo zelo motivirane mlade ljudi s socialnim čutom.«

Vendar zelo dvomimo, da bo program vodil v večje zaposlovanje in 
plačano delo. To je bil namreč že namen sheme Jamstvo za mlade 
(shema Evropske komisije Youth Guarantee oziroma Pobude za 
zaposlovanje), s katero naj bi odgovorni zmanjšali brezposelnost mladih. 
Težko govorimo o učinkovitosti sheme, saj je brezposelnost mladih na 
evropski ravni še vedno velik problem, za neuspeh pa lahko krivimo tudi 
Evropsko komisijo, ki ni zagotovila dovolj sredstev za implementacijo 
ukrepov, v zadnjem letu pa jih je še celo zmanjšala.

Prelaganje bremen družbe na mlade

Zdi se, da so Evropska komisija in države članice breme naslavljanja 
največjih družbenih izzivov današnjega časa preložile na (brezposelne) 
mlade. Visoka brezposelnost mladih je dejstvo, vendar pa odgovorni ne 
želijo vlagati v zaposlovanje, ker še vedno izvajajo varčevalne ukrepe, zato 
naj mladi delajo zastonj. Ker imamo ‘begunsko krizo’, ki je odločevalci ne 
želijo nasloviti sistemsko, sprejeti beguncev in vložiti sredstev za urejanje 
njihovega položaja, naj jim prostovoljno pomagajo mladi. Ker se starost 
prebivalstva povečuje in nimamo sistema, ki bi zagotavljal oskrbo starejših, 
naj se z njimi družijo in jim pomagajo mladi. Saj so tako ali tako brezposelni 
in imajo čas.

In zakaj sploh je Evropska solidarnostna enota (ESE) namenjena samo 
mladih? Zdi se, da celotna evropska skupnost in države članice res ne 
vedo, kaj naj naredijo z nami. Ker ne znajo reševati brezposelnosti, ker je 
shema Jamstvo za mlade neuspešna (kakšna pa naj bo, če se vanjo 
finančno ne vlaga in se sredstva zanjo zmanjšujejo), ker je prek varčeval-
nih ukrepov omejeno zaposlovanje, in ker se odločevalci ne znajo in ne 
želijo soočiti z realno situacijo, je očitno najlažje vzpostaviti nekaj takega, 
kot je ESE. 



DIGITALIZACIJA - DA! 
PREKARIZACIJA - NE!
Na Sindikatu Mladi plus nikakor ne nasprotujemo tehnološkemu razvoju 
samemu po sebi, a menimo, da je treba digitalizacijo uporabiti kot 
orodje za izboljšanje delovnih pogojev in življenja delavcev ter 
nasloviti njene potencialne prednosti, ki se lahko kažejo v skrajševan-
ju delovnega časa za enako oziroma celo višjo plačo, ustvarjanju novih 
delovnih mest znotraj zelene ekonomije in podobno.

Pri vprašanju organiziranja družbe v prihodnje je osnovni problem v tem, 
da je razprava na tem področju trenutno zelo ozka, in se vrti predvsem 
okrog tega, na kakšen način narediti delovno silo bolj fleksibilno. To 
pomeni, da je možnost javne razprave o alternativah, izjemno redka, 
težko je govoriti že samo o ohranitvi in nadgradnji obstoječih 
solidarnostih sistemov. Ljudje smo namreč vsakodnevno soočeni s 
pritiski k liberalizaciji delovnih razmerij, nujnosti višanja konkurenčnosti 
posameznika proti ostalim, privatizaciji javnih storitev in nižanju stroškov 
dela.



Na Sindikatu Mladi plus smo z začetkom leta 2017 začeli organizirati usposabljan-
ja za mlade brezposelne - oziroma Potujočo šolo sindikalizma, kot smo 
poimenovali vse skupaj -, s katerimi želimo mlade opolnomočiti za vstop na trg 
dela in jih ozavestiti o pravicah, ki jih imajo. Po izvedenem programu v Ljubljani in 
Kranju se je pokazalo, da so med udeleženci večinoma ženske. In to visoko 
izobražene, mlade, pogumne ženske.

Ženske, ki so bile pridne študentke, ki so že poprijele za marsikatero delo, ki imajo 
že marsikatero izkušnjo in se ne bojijo na glas in odločno povedati svojega 
mnenja. Gre za dekleta, ki ti na prvem srečanju ob spoznavni igri o sebi povedo to, 
da so feministke in se jim zdi boj za enakopravnost pomemben. In dodajo, da so 
naveličane kapitalizma, ki od delavk (in delavcev) pričakuje, da bodo pristale na 
izkoriščanje, kršitve in med drugim tudi na to, da morajo za opravljanje dela odpreti 
svoj s. p.

Gre za mlade ženske se zavedajo svojih pravic in vedo, da je nezakonito, da jih 
delodajalec na razgovoru za službo sprašuje o njihovih načrtih za ustvarjanje 
družine. Absurdno se jim zdi, da te delodajalci vprašajo »Kje se vidiš čez pet let?«, 
ko ti hkrati ponudijo zgolj občasno delo, in ko se pred petimi leti niso niti slučajno 
videle v situaciji, v kateri so zdaj. Pred petimi leti namreč niso pričakovale, da bodo 
brezposelne, oziroma da bodo delale vse ostalo, samo to ne, za kar so se 
izobraževale.

Povedo ti, da rade berejo, se udeležujejo tudi drugih izobraževalnih programov, 
omenijo, da so prostovoljke, da imajo svoje hobije, in so kljub brezposelnosti 
aktivne na najrazličnejše načine.

Med usposabljanjem, ki poteka več tednov, se vedno bolj spoznavamo in na dan 
pridejo zgodbe o osebnih izkušnjah udeleženk; o tem, kaj so že vse doživele na 
razgovorih za zaposlitev, o njihovi sanjski službi, o tem, kako bi rade potovale in 
odkrivale svet, o tem, da razmišljajo o iskanju dela v tujini, in tudi o tem, kako se je 
po izgubi službe težko ponovno preseliti nazaj k staršem, kjer se kot skorajšnja 
tridesetletnica počutiš res slabo. In vmes ti priznajo, da so kljub svojim ambicijam 
in sposobnostim pripravljene poprijeti za kakršnokoli delo.

Povedo, da so razočarane, ker ne dobijo priložnosti niti za zlaganje škatel na 
police v trgovini.  Rečejo, da si želijo samo, da se izvlečejo iz začaranega kroga, v 
katerem so se znašle. Da bi rade vedele, ali bodo naslednji mesec še imele delo, 
da bi lahko plačale svoje račune in postale samostojne. Omenijo, da bi tudi na 
delovnem mestu naredile karkoli, delale nadure, da v resnici ne pričakujejo ideal-
nih delovnih pogojev, ampak, da bi bilo zanje glede na trenutne razmere že kakrš-
nokoli delo napredek.

O sposobnih mladih zenskah in boju, 
ki jih (nas?) caka



In nato se pokaže razdvojenost. Razkorak med pričakovanji in realnostjo. Med 
tem, kaj v resnici so, in tem, kaj bi morale biti, da bi dobile delo. V resnici gre za 
borke, ki še kako dobro vedo, kaj je prav in kaj narobe, ki se zavedajo tega, da 
imajo pravice, za katere se morajo boriti, in ki se želijo postaviti zase in za svoj 
prav, a jih je osebni položaj pripeljal do točke, da bodo morda vse to postavile na 
stran. Morda bodo morale zamižati na eno oko, preslišati marsikatero izjavo, se 
obrniti v drugo smer.

In ne moremo jim zameriti. V vsakodnevnem boju za delo pozabljamo, da imamo 
delavke in delavci pravice. Ali pa tega vseeno raje ne izrečemo na glas. Potuhne-
mo se, naredimo nevidne in poskušamo biti ne preveč glasne. Zato, da ne bomo 
preveč izstopale in zato, da nam bo morda nekdo dal priložnost.

Če vsak nov boj za delo ubije delček teh mladih žensk, ubije to, kar v resnici so, in 
to, kar bi lahko bile. Ubije to, kar bi si družba v resnici morala želeti, in k čemur bi 
morala stremeti. Imeti visoko izobražene mlade ženske, ki so sposobne, močne, 
pogumne, glasne in samostojne. Ki poznajo svoje pravice in se zanje borijo. Ki ne 
pristanejo na izkoriščanje, na krivice, na diskriminacijo, in se znajo močnejšim 
postaviti po robu.

Le taka družba lahko napreduje, se razvija in si obeta boljšo, bolj enakopravno 
prihodnost. Prihodnost, v kateri bo posameznikov potencial uspešno izkoriščen, 
namesto, da ga tiščimo k tlom in v njem prebujamo hlapca.

Vendar pa se zdi, da naša družba v teh mladih ženskah ni prepoznala potenciala. 
Prepušča jih izkoriščevalskim razmeram na trgu dela, jih sili v prekarnost, podal-
jšuje njihovo nesamostojnost in od njih pričakuje fleksibilnost, ustrežljivost in 
popuščanje. Pričakuje, da zaradi obupa, nevzdržnosti stanja in upajoč na rešitev 
ponižno sprejmejo karkoli, tudi kršitve, kar delodajalci seveda izkoriščajo.

Udeleženke naših usposabljanj so borke. Imajo ogromno izkušenj in so se znašle 
v situacijah, ki jih vsakodnevno premagujejo. Včasih z žalostjo, s strtim srcem in 
razblinjenimi sanjami, včasih s sklonjenimi glavami. Vendar jih premagujejo. Iščejo 
rešitve in se spopadajo z izzivi. In ta boj imajo v sebi, boj, ki se bo z vsemi nadaljn-
jimi pritiski, krivicami in razočaranji, izkoriščanjem in kršitvami, morda samo še 
krepil.

Čas je, da ta potencial mladih sposobnih žensk izkoristimo. Da jim damo 
priložnost, da spregovorijo, delajo, raziskujejo, da so slišane, vidne in upoštevane, 
in da so lahko to, kar so.

Čas je, da se tudi same ženske tega zavemo. Da se upremo izkoriščanju, se jasno 
in glasno borimo proti diskriminaciji in ne klonimo pod pritiski na trgu dela. Verjetno 
nam bo lažje, če si bomo skupaj, združene pomagale. Namesto, da pristanemo na 
logiko konkurenčnosti, tekmovalnosti in prodajanja sebe za nizke standarde in 
kratkoročne rešitve, se moramo preusmeriti v skupen boj, solidarnost in povezo-
vanje.





VAJENCI – NOVI PREKARCI?

Poleti 2016 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo predlog 
Zakona o vajeništvu z namenom ponovno uvesti vajeniški sistem kot pilotni projekt 
za štiri različne šolske programe. Na Sindikatu Mladi plus smo v procesu 
sprejemanja zakona podali svoje predloge in komentarje za izboljšanje predloga 
zakona, vendar ti niso bili v celoti upoštevani. Rezultat tega je zakon, ki je nastal 
brez prevelikega razmisleka, kako bi dejansko lahko olajšali prehod mladih iz 
izobraževanja na trg dela, zato je stvar pomanjkljiva.

Prav tako se ne moremo izogniti misli, da je zakon v obravnavi zgolj zaradi črpanja 
finančnih sredstev, ki se nam obetajo za financiranje vajeništva v prvih letih. Večina 
sredstev za izvajanje vajeništva bo namreč zagotovljenih iz javnih in evropskih 
sredstev. Tako bodo pristojna ministrstva financirala pokojninsko zavarovanje za 
vajence in jim sofinancirala malico in prevoz. Prav tako bodo zagotovljena sredst-
va za pristojne zbornice, ki bodo izvajale sistem vajeništva, delodajalcem pa bo 
omogočeno sofinanciranje dela stroškov, ki so povezani s praktičnim usposabljan-
jem vajencev. Delodajalci tako ne bodo zagotavljali tistega, kar je njihova osnovna 
naloga - to je, da za opravljeno delo delavcu oziroma vajencu zagotovijo plačilo (z 
vsemi prispevki, ki gredo). Zdi se, da je zakon pisan na kožo delodajalcem, ki bodo 
s tem pridobili poceni delovno silo. Na tem mestu se nam utrne vprašanje, ali bo 
vse to omogočilo dolgoročno delovanje in stabilnost vajeniškega sistema. Omenje-
na sredstva bodo na voljo do leta 2022, mi pa se sprašujemo, kaj se bo zgodilo z 
vajeništvom po porabi teh sredstev? Ali bodo delodajalci in pristojne zbornice 
pripravljene sprejeti vse stroške, ki nastanejo znotraj vajeniškega procesa, in ali se 
bo vajeniški sistem sploh obdržal?

Na Sindikatu Mladi plus načeloma lahko podpiramo ponovno uvedbo vajeniškega 
sistema. Na podlagi praks iz tujine je jasno, da vajeništvo lahko mladim olajša 
prehod iz izobraževanja  na trg dela, saj mladi pridobivajo praktične izkušnje in se 
srečajo z delovnim procesom, kar jim koristi tudi po koncu izobraževanja, ob 
prehodu na trg dela. Nikakor pa  sistem vajeništva ne sme postati sredstvo za 
nadomeščanje redno zaposlenih z vajenci kot poceni delovno silo. 



Zakon sicer predvideva nekaj pravilnih usmeritav, ki bi jih ob boljšem predlogu 
zakona na Sindikatu Mladi plus lahko sprejeli. Zato podpiramo člene zakona, ki 
določajo, da vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in 
njegove družine, kot tudi dejstvo, da predlog zakona določa pri katerih delodajalcih 
se vajeništvo ne sme izvajati. To je pomembno predvsem zato, ker lahko na 
tovrsten način preprečimo morebitne zlorabe vajeniškega sistema. Zavedati se 
moramo, da nemalo delodajalcev krši obstoječo delovnopravno zakonodajo, zato 
je potreben učinkovit nadzor nad izvajanjem vajeništva, še posebej, če upošteva-
mo dejstvo, da bodo v vajeniški sistem v veliki meri vključene mladoletne osebe, ki 
so ranljiva skupina. 

Na Sindikatu Mladi plus se strinjamo z ustanovitvijo posebne komisije, v kateri bi 
bili tudi predstavniki sindikatov. Komisija bi posredovala v primeru spora med 
delodajalcem in vajencem.  Problematično pa se nam zdi, da se bo ta komisija 
sestala zgolj v primeru, če spora, ki je nastal med vajencem in delodajalcem, ne bo 
mogoče rešiti s posredovanjem zbornice. To, da bo pristojna zbornica najprej 
odločala o sporu med vajencem in delodajalcem je sporno, saj so delodajalci člani 
teh istih zbornic. To pomeni, da bi pristojne zbornice odločale o morebitnih sporih 
med svojimi člani in vajenci. Vajenci ob tem kot delavci ne bi uživali pravega varst-
va niti ne bi imeli svojega predstavnika v postopku, ki bi zastopal interese delavcev 
oziroma v tem primeru vajencev. 

Ravno tako je pomembno izpostaviti, da imajo sindikati pravico in dolžnost zasto-
pati pravice vajencev. V skladu s slovensko zakonodajo se lahko sindikalno orga-
nizirajo tudi dijaki, študenti in brezposelni. Sindikati v okviru svojega dela zastopa-
mo in ščitimo pravice vseh delavcev in delavk in ne samo tistih, ki so v rednem 
delovnem razmerju. Ravno zaradi tega podpiramo in vztrajamo pri večji vlogi 
sindikatov pri nadzoru izvajanja vajeništva.

Ker je predlog zakona še vedno pomanjkljiv in ne naslavlja vseh pomislekov, in ker 
pri oblikovanju zakona mnenje sindikatov ni bilo upoštevano, sprejetju zakona 
nasprotujemo.





SPREMEMBE NA PODROČJU TRGA DELA - 
DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZ) je jeseni napovedalo spremembo delovnopravne zakonodaje 
in v javno obravnavo poslalo kar tri ključne zakone s tega področja: 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in 
Zakon o inšpekciji dela (ZID). 

Glede na trenutno stanje, ko so prekarne oblike dela postale bolj pravilo, 
kot izjemna, ko se zaradi tega povečuje izkoriščanje delavcev in ko je še 
vedno visoka brezposelnost, bi pričakovali, da bodo usmeritve šle v 
smer zagotavljanja dostojnega dela, ki naj ljudem omogoča tudi dostoj-
no življenje. 

Vendar pa danes, po več mesecih od prvih najav spremembe omenjene 
zakonodaje, težko rečemo, v katero smer bo šlo ministrstvo. V samih 
osnutkih so bili predlogi nejasni in niti niso bili pojasnjeni, po zaključku 
javne razprave (še) ni sledu o dopolnjenih predlogih in zaenkrat deluje, 
kot da to področje še vedno miruje.

Delovnopravna zakonodaja določa pravice na trgu dela, v času 
brezposelnosti ter nadzor nad kršitvami. Najpomembnejši 
zakoni, ki urejajo to področje so Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD),  in Zakon o inšpekciji 
dela (ZID). 

Pristojno ministrstvo za to področje je Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Ministrstvo je 
pred skoraj letom dni objavilo dokument »Za dostojno delo«, kjer 
so nakazali smernice, kako želijo spreminjati zakonodajo. Na 
žalost pa ne v dokumentu, ne v predlaganih spremembah 
zakonodaje ni moč zaslediti konkretnih predlogov, ki bi delavkam 
in delavcem v resnici zagotavljali dostojno delo- torej varne, 
trajne zaposlitve, s primernim plačilom. 

Prav tako ni jasna časovnica, kdaj bi si spremembe sploh lahko 
obetali. V času, ko ministrstvo spi, pa se na trgu dela dogajajo 
kršitve, razširja se prekarnost in delavke in delavci pristajajo na 
vse slabše pogoje dela, ki jim ne omogoča dostojnega življenja. 



Na Sindikatu Mladi plus vseskozi spremljamo stanje na področju trga 
dela in zakonodaje ter se borimo za dostojno delo. Želimo zmanjšati 
prekarnost na trgu dela, saj so v veliki meri ravno mladi tisti, ki so žrtve 
različnih oblik prekarnega dela (avtorske pogodbe, podjemne, prisilna 
s.p.-zacija, veriženje pogodb za določen čas, itd…), pri čemer pa gre 
velikokrat tudi za same kršitve zakonodaje.

Zato od sprememb pričakujemo predvsem, da bodo šle v korist delavk 
in delavcev ter da bodo zmanjšale fleksibinost na trgu dela, prekarnost 
in bodo inšpektorji imeli več pristojnosti in možnosti za izvajanje nadzora 
nad kršitvami.

Prekarne oblike dela nadomeščajo redne zaposlitve, kar ni v skladu 
z zakonom.

Na Sindikatu Mladi plus tudi že skoraj eno leto izvajamo akcijo »Stop 
kršitvam – za dostojno delo«, v okviru katere spremljamo oglase za 
delo, iz katerih je moč razbrati, da bo delo imelo elemente delovnega 
razmerja in bi zato morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, a ga 
obenem delodajalec ne ponuja preko pogodbe o zaposlitvi. Najdene 
oglase, s sumom, da gre za kršitev, posredujemo tudi Inšpektoratu RS 
za delo, a nas opozarjajo, da na tem področju ne morejo storiti nič, 
dokler ponujenega dela nekdo ne začne opravljati, saj šele takrat pride 
do kršitve na podlagi obstoječe zakonodaje. Ker želimo nuditi pravno 
varstvo delavkam in delavcem že v času, ko vstopajo na trg dela oziro-
ma v času iskanja zaposlitve, menimo, da je nujno, da je položaj 
iskalcev zaposlitve pravno zaščiten že v času objave prostega delovne-
ga mesta oziroma ponudbe za delo.  

Zavzemamo se za dejansko zmanjšanje prekarnih oblik dela, predvsem 
v primerih, kjer bi glede na obseg in naravo dela morala biti sklenjena 
pogodba o zaposlitvi (za nedoločen čas), in predlagamo dopolnitve 
zakonodaje. 

Da bi zmanjšali prekarizacijo in primerno nadzirali trg dela in spoštovan-
je delovnega prava je treba okrepiti nadzor v smeri povečanja pristojno-
sti Inšpektorata RS za delo, ob tem pa ga kadrovsko in finančno okrepiti. 



Že pri objavah prostega delovnega mesta ali objavah za delo je 
velikokrat iz samega oglasa razvidno, da bo razmerje imelo elemente 
delovnega razmerja in bi zato morala biti sklenjena pogodba o zaposlit-
vi, a delodajalec delo pogojuje s sklenitvijo pogodbe civilnega prava 
(avtorska ali podjemna pogodba), sodelovanja preko s.p. ali dela preko 
študentske napotnice. 

Zato smo predlagali, da se naredi več na področju nadzora nad kršitva-
mi. Predlagali smo: 

Če delodajalec izkorišča delavca - ali mora delavec plačati kazen?

Očitno se tudi na ministrstvu zavedajo, da se prekarnost širi in da 
je to v nasprotju z zakonom in da gre za kršitve, ki morajo biti sank-
cionirane. Vendar pa bi na ministrstvu tu radi kršili tudi posamezni-
ka, delavca. 

Trenutni predlog spremembe ZDR-1 med drugim uvaja sankcije za 
posameznike, ki delajo na podlagi pogodb civilnega prava. Sicer pred-
videva izjemo, da sankcija v določenih primerih ni izrečena, a se 
moramo zavedati, da je primarna odgovornost za spoštovanje 
zakonodaje na strani delodajalca, saj je ta tisti, ki delovno mesto razpi-
suje in zanj postavlja pogoje. Pogosto se zgodi, da delo po pogodbi 
civilnega prava delodajalec zahteva šele na razgovoru in s tem pogojuje 
delo, kar pa delavec težko dokaže. Ostro nasprotujemo uvedbi sank-
cij za posameznike. Dvomimo v primernost tovrstnih sankcij, saj 
praksa kaže, da so brezposelni, predvsem mladi, iz obupa in poman-
jkanja priložnosti pripravljeni sprejeti karkoli, samo da dobijo priložnost 
za delo. Odgovornost za spoštovanje zakonodaje je in naj ostane na 
delodajalcu, ki je v delovnih razmerjih vedno na poziciji moči. Delavci so 
v delovnem razmerju šibkejša in podrejena stranka, zato je neprimerno 
zvračati breme in krivdo nanje ter nanje dodatno pritiskati. 

povečanje pristojnosti Inšpektorata RS za delo;

da se jasno zakonsko opredeli, kakšna mora biti vsebina oglasa 
za delo (torej, ali gre dejansko za zaposlitev, ali kakšno drugo 
obliko dela) in kakšne so sankcije v primeru kršitev;

da se zakonsko prepove »nedovoljeno oglaševanje dela« (torej v 
primerih, kjer bi glede na elemente delovnega razmerja morala biti 
sklenjena pogodba o zaposlitvi, a je delo ponujeno preko druge 
oblike dela) in opredeli, kakšne so sankcije v primeru kršitev. 



Za preprečevanje sklepanja pogodb civilnega prava v primeru, ko bi 
morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, je treba primerno sankcioni-
rati delodajalce, ki tako delo ponujajo in omogočajo. Da bi lahko vplivali 
na delavce, da takega dela ne bi sprejeli, pa je pred tem treba celostno 
urediti trg dela ter delavke in delavce informirati o njihovih pravicah. 
Sankcije zato razumemo kot popolnoma neprimeren in nesorazmeren 
ukrep. 

Volonterska pripravništva naj bi bila v Sloveniji ukinjena- naj se to 
uredi tudi v zakonu.

Prav tako smo se zavzeli, da se v zakonodaji jasno prepove volonterska 
pripravništva. Vsako delo mora biti plačano in čas je, da se mlade neha 
izkoriščati ter »plačevati z referencami«. Zato smo se zavzeli, da se to 
zapiše tudi v zakon. 

Kdaj lahko pričakujemo premike na tem področju, ni jasno. Verjetno, ko 
se jim bo to politično splačalo. Pravice delavk in delavcev očitno lahko 
počakajo.





BUCA O TUJCIH
Vesna Györkös Žnidar: »Problem je v tem, da obstoječe normativne podlage 
niso prilagojene sodobni situaciji, torej tem masovnim migracijskim tokovom. 
Tudi Ženevska konvencija je ne nazadnje pisana za en drug čas, zato so tudi 
težave pri njeni implementaciji, saj ni prilagojena sodobnim migracijskim premi-
kom ljudi.« 

BUČA!

Kot sindikat se opredeljujemo tudi do tematik, ki sicer presegajo gole sindikalne 
okvire, a po drugi strani določajo družbo, v kateri živimo in delamo. Danes je 
aktualno področje človekovih pravic, zato podeljujemo bučo notranji ministrici 
Vesni Györkös Žnidar. Slovenija je kot podpisnica Ženevske konvencije o člove-
kovih pravicah dolžna obravnavati vse prošnje za azil in vsakega prosilca 
individualno, ne glede na način vstopa v državo. 

Predlog Zakona o tujcih ministrice Györkös Žnidar s popolnim zaprtjem meje to 
onemogoča in legalizira protipravne množične deportacije oseb, ki nameravajo 
zaprositi za mednarodno zaščito. Na predlagani zakon sta se poleg več 
slovenskih in tujih mednarodno priznanih pravnikov kritično odzvala tudi komis-
ar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks in generalni sekretar 
Sveta Evrope Thorbjorn Jagland. Ministrica pa vztrajanje Evropske unije pri 
omenjeni konvenciji razume kot posledico rigidne birokratske mentalitete in ne 
kot implementacijo mednarodno obvezujoče pogodbe, sprejete po drugi 
svetovni vojni, v času, ko je bilo v Evropi razseljenih več milijonov oseb, ravno z 
namenom zaščite človekovih pravic v primeru, da bi se množične migracije 
ponovile.

Györkös Žnidar navaja, da naj bi bil zakon implementiran le v izredni situaciji, ki 
pa v predlogu zakona ni definirana. Trdi, da se predlog zakona nahaja znotraj 
ustavno dopustnih razmer, saj ta daje podlago za določene izjeme v izjemnih 
okoliščinah, vendar so izjeme mogoče le v primeru, da je ogrožen obstoj države 
in ta uradno razglasi izredno stanje, česar pa zakon ne predvideva. Sama kot 
kritično navaja stanje v preteklem letu, ko je državo prečkalo do 13 000 oseb 
dnevno in se pri tem sklicuje na naravne kapacitete naše države, vendar pa so 
nam te iste kapacitete v devetdesetih letih omogočile nastanitev 70 000 
beguncev iz držav bivše Jugoslavije. Namesto, da bi se Ministrstvo ukvarjalo z 
načrtom za povečanje kapacitet, rešitev vidi v spremembi mednarodnih 
konvencij, tudi v smeri omejitev določenih pravic.
Ministrica bi torej z zakonom dopustila kršenje človekovih pravic z namenom, da 
prepreči izredne razmere, v katerih bi bile ljudem kršene človekove pravice.



Aprila 2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
predstavilo Belo knjigo o pokojninah oz. prvi predlog sprememb pokojninskega 
sistema. Na Sindikatu Mladi plus smo se lotili analize Bele knjige in oblikovali 
svoje stališče. Izpostavljamo, da se ne strinjamo z izhodišči, ki predvidevajo 
spremembe pokojninskega in invalidskega sistema. Menimo, da predlagane 
spremembe slabšajo položaj mladih in povečujejo prekarnost ter zmanjšujejo 
našo finančno varnost, ki bi jo lahko uživali v starosti. Omenjene reforme bi 
mlade, ki so že danes socialno ogroženi, na starost pahnile v še večjo revščino.

Ob prebiranju Bele knjige se zdi, kot da je dokument zasledoval predvsem dva 
cilja. To sta vzdržnost javnih financ in normaliziranje prekarizacije na trgu dela. 
In s temi nameni se ne moremo strinjati. Še kako se strinjamo, da je potrebno 
reformirati pokojninski sitem, vendar nikakor ne na način, kot je predstavljen v 
Beli knjigi. Namesto, da povečujemo in spodbujamo prekarnost moramo pri 
vseh nadaljnjih spremembah oziroma reformah pristopiti sistemsko in hkrati 
ustvarjati dostojna delovna mesta ter pogoje, ki bodo primerna za vse generaci-
je, ob tem pa mladim zagotoviti varno in stabilno prihodnost.

Po našem mnenju mora iti reforma pokojninskega sistema nujno tudi v smeri 
zagotavljanja dostojnih pokojnin ob tem pa ne smemo pozabiti na dostojno delo, 
in ne zgolj zagotavljanja vzdržnosti javnih financ. Le varne trajne in dostojne 
zaposlitve bodo omogočale, da ljudje dostojno živijo v času dela, kot tudi, da se 
omogoča pridobivanje dostojnih pokojnin, ki bodo omogočale dostojno starost. 
In ravno to bi moralo biti izhodišče reforme. Žal Bela knjiga ne zasleduje noben-
ega od teh ciljev.

NAJ POZABIMO NA POKOJNINE?

Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v 
Sloveniji urejen na podlagi medgeneracijskega solidarnostnega sistema. 

Poenostavljeno to pomeni, da tisti, ki so delovno aktivni (opravljajo 
različne oblike dela) vplačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Denar iz prispevkov za omenjeno zavarovanje gre nato v 
pokojninsko blagajno iz katere se financirajo pokojnine tistih, ki so že v 
pokoju. To je torej element medgeneracijske solidarnosti, saj vsi, ki smo 
delovno aktivni zagotavljamo denar za pokojnine tistih, ki so že v pokoju. 
Hkrati pa se nam z vplačevanjem prispevkov beleži pokojninska doba.



V kolikor želimo zagotoviti dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema so 
redne in stabilne zaposlitve za nedoločen čas zagotovo ena izmed rešitev. Zgolj 
finančna stabilnost pokojninskega sistema ne sme in ne more biti vzrok za pred-
log sprememb zakona. Zdajšnji pokojninski sistem med drugim ni primeren tudi 
zaradi tega, ker so same pokojnine prenizke in ne omogočajo dostojnega 
življenja. 

Velikokrat lahko slišimo, da ima Slovenija slabo demografsko sliko in da so 
boleče reforme nujne. Toda ali smo se kdaj vprašali, zakaj je tako? Zakaj je 
vedno manj mladih? Zakaj se mladi ne odločamo za ustvarjanje družin? Ali 
sploh imamo pogoje, da jih ustvarjamo? Ali se lahko osamosvojimo od staršev? 
In seveda – zakaj se mladi izseljujemo iz Slovenije? Ponovno se odgovor glasi: 
premalo dostojnih in stabilnih delovnih mest.

In ravno mi mladi, tisti, ki šele vstopamo na trg dela ali pa smo nanj ravnokar 
vstopili, smo tisti, na katere bo pokojninska reforma imela največji vpliv.. Mi smo 
tisti, ki bomo čutili posledice prekarizacije, ne le v mladosti, ampak tudi v staros-
ti. Naš pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti in ravno zaradi 
tega se moramo mladi vsekakor zavedati, da z vplačevanjem prispevkov 
pomagamo ohranjati pokojninski sistem, kot ga poznamo, a hkrati tudi upraviče-
no pričakujemo, da bomo lahko tudi sami dočakali pokoj in dostojno pokojnino.
Predlog sprememb ravno tako premalo oziroma skoraj nič ne naslavlja proble-
ma prekarnega dela s katerim se v največji meri srečujemo mladi. Mladi lahko s 
svojim znanjem prinesemo izjemno dodano vrednost družbi, vendar so naše 
zaposlitve večinoma negotove, slabše plačane, sklenjene s pogodbami za 
določen čas.

Mladi se med drugim zaposlujemo za nepolni delovni čas, opravljamo pa tudi 
občasna dela, honorarna dela ali študentsko delo ter delamo v okviru prikritih 
delovnih razmerij, znotraj katerih je formalno sklenjena pogodba civilnega 
prava, kljub temu, da so podani elementi delovnega razmerja.

Prekarno delo kot tako je nestabilno, ne prinaša rednih prihodkov in posledično 
tudi možnosti za dostojno upokojitev. Na tej točki se nam postavlja vprašanje, 
kaj se bo dogajalo z generacijami današnjih mladih (in malo malo manj mladih), 
ki bodo velik del svojega delovno aktivnega časa preživeli kot prekarni delavci, 
z izjemno nizkimi prihodki in nestalno zaposlitvijo.



Položaj, v katerem smo se znašli, bi močno vplival na možnost doseganja pogo-
jev za upokojitev že v skladu s trenutno veljavnim zakonom. Današnji mladi 
bomo tako morali delati veliko dlje, dobivali pa bomo (pre)nizke pokojnine in 
naša prekarnost se bo nadaljevala tudi v starosti, na kar bi še dodatno vplivala 
uvedba točkovnega sistema.

V Beli knjigi o pokojninah predlagajo odpravo pozitivne diskriminacije žensk. 
Kljub vedno večji enakopravnosti žensk z moškimi in celo višji izobrazbi, se 
ženske še vedno soočajo z večjimi problemi pri zaposlovanju kot moški – težje 
vstopajo na trg dela, v poklicu se težje uveljavljajo, imajo nižje plače in manjše 
možnosti za napredovanja. Tudi na področju skrbi za otroke in opravljanja 
gospodinjskega dela ni dosežena enakopravnost med moškimi in ženskami, 
zato na Sindikatu Mladi plus nasprotujemo predlogu odprave pozitivne diskrimi-
nacije žensk.

Prvi pokojninski steber temelji na medgeneracijski pogodbi. To 
pomeni, da prispevke v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje vplačujejo zaposleni, iz njega pa se izplačujejo pokojnine 
sedanjim upokojencem. S prvim pokojninskim stebrom upravlja 
država po načelu vzajemnosti in solidarnosti. Ta je obvezen za vse 
delodajalce, zaposlene in samozaposlene.

Drugi pokojninski steber ni enoten in je razdeljen na obvezno dodat-
no pokojninsko zavarovanje, kolektivno dodatno pokojninsko zavaro-
vanje in prostovoljno dodatno zavarovanje.

Tretji pokojninski sklad ni odvisen od statusa zaposlitve posameznika 
in predstavlja različne možnosti individualnega zavarovanja.



Polega tega smo mnenja, da mora prvi pokojninski steber ostati temelj pokojnin-
skega sistema. Zmanjšanje vplačil v prvi pokojninski steber na račun drugih 
stebrov je nesprejemljivo. Mladi ob že tako nizkih, nerednih prejemkih izjemno 
težko, če sploh lahko, vplačujejo v druge stebre, ki bi nam zagotavljali dodatno 
finančno varnost v času starosti. To vidimo le kot prelaganje odgovornosti in 
bremena na posameznika.

Danes lahko velikokrat slišimo, da bomo morali v prihodnosti delati dlje. Da 
zaradi podaljševanja življenjske dobe praktično nimamo izbire kot da delamo, 
dokler nismo popolnoma iztrošeni in še dlje. Na Sindikatu Mladi plus se sprašu-
jemo – zakaj? Zakaj ne razmišljamo o tem, kako uporabiti tehnološki razvoj in 
digitalizacijo kot nekaj pozitivnega, in razmislimo o tem, kako bi lahko delali 
manj ob zagotovljenemu dostojnem življenju.

Moramo se zavedati, da je pokojninski sistem ključen del socialne države, zato 
bi moral prinašati dobrobit vsem, tako upokojencem kot delovno aktivnemu 
prebivalstvu, ki bo v prihodnosti prešel v neaktivnost. K vsaki reformi je potrebno 
pristopiti sistemsko in imeti v mislih dobrobit prebivalstva, ne le finančne učinke 
na državni proračun.

Razprava o pokojninski reformi se še kako tiče mladih. Ne le zato, ker je 
zmožnost vzdrževanja solidarnostnega sistema odvisna od delovno aktivnih 
ljudi, temveč tudi zato, ker se danes gradijo smernice za trg dela tudi v prihodn-
je. Zato se moramo danes najprej upreti prekarizaciji in se zavzeti za dostojno 
delo, z namenom izboljšati življenje delavk in delavcev, da bodo današnje in 
prihodnje generacije starejših lahko dostojno živele tudi po upokojitvi.





Zakaj postati naš član?

1. Ker smo skupaj močnejši!
Sindikat Mladi plus – v odnosu do države in delodajalcev – zastopa dijake, 
študente, mlade brezposelne in prekarne delavke ter delavce. Več kot nas je, 
bolj kot smo povezani in informirani, bolje poznamo razmere, v katerih mladi 
živimo in delamo, lažje se borimo za naše pravice. Glede na to, da nas spre-
membe na trgu dela iz dneva v dan silijo v večji individualizem, da večinoma 
opravljamo začasno, občasno delo, je toliko pomembneje, da najdemo način 
za povezovanje in skupen boj za dostojno delo ter življenje.

2. Ker imamo iste vrednote in iste cilje!
Solidarnost, dostojno delo, dostojno plačilo, socialna varnost …  Ne gre za 
prazne besede, temveč gre za vrednote, za katere človeku ne more biti 
vseeno. Biti član(ica) sindikata Mladi plus pomeni boriti se in podpirati boj 
združenih mladih za boljši jutri vseh generacij, tako mladih kot tistih malo 
manj mladih.

3. Ker nam ni vseeno!
Kršitve delovnopravne zakonodaje? Študentsko delo ob vseh elementih 
rednega delovnega razmerja? Prisilne samozaposlitve? Diskriminacija? 
Prekarno delo? Ukrepi aktivne politike zaposlovanja mladih, ki so sami sebi 
namen? Neplačano in slabo plačano delo? Neskončna uvajanja in usposa-
bljanja? Na Sindikatu Mladi plus zelo dobro poznamo položaj mladih, stiske, 
v katerih se mladi znajdemo in pogoje, v katerih mladi živimo in delamo. 
Dnevno spremljamo probleme mladih in se aktivno zavzemamo za rešitve. 
Ena od naših najpomembnejših nalog je zaščita vseh naših članov in članic.

4. Ker ti sindikat stoji ob strani!
Svojim članicam in članom zagotavljamo svetovanja (pravno, socialno, 
davčno, karierno), možnost usposabljanj (delavnice, predavanja, seminarji, v 
Sloveniji in tujini), aktivacije (možnost participacije v vseh aktivnostih sindika-
ta) in zaščito (pravno zastopanje). Vsi naši člani in članice imajo tudi vse 
ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

5. Ker si želiš aktivno spreminjati svet na bolje!
Na Sindikatu Mladi plus lahko vsak član ali članica najde svoje aktivno mesto. 
Zanimajo nas tvoji predlogi, ideje, želje, problemi, kritike, pripombe, naša 
vrata so vedno odprta in naša ekipa vedno pripravljena, da ti omogoči 
priložnost za aktivacijo. Z nami lahko oblikuješ predloge sprememb, komenti-
raš dogajanje, se aktiviraš na terenu, izvajaš delavnice, pomagaš kolegom in 
kolegicam v stiski. Sindikat Mladi plus je sindikat aktivistov, ki se želijo boriti 
za spremembe na bolje.










