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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!

Sindikat Mladi plus 
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
kazipot@mladiplus.si
Izdal: Sindikat Mladi plus
SEPTEMBER 2018
Naklada: 300 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 



ZAKAJ MLADI PLUS? 
Začelo se je nekje pred dobrim letom, mislim, da je bil ravno julij 2017. 
Tovarišica me je kontaktirala, če bi me zanimalo (so)delovanje v Sind-
ikatu Mladi plus. Sprva nisem imel nobene predstave o samem 
sindikatu, dokler se nisem pridružil prvemu sestanku. Tema: ustanovitev 
gorenjskega regijskega odbora Sindikata Mladi plus. Lahko bi dejal, da 
me je kar hitro posrkalo. V tistem obdobju sem bil pred pravo preizkušn-
jo – iztekala so se mi namreč študentska leta. To je bilo obdobje sladkih 
skrbi, vendar z nenavadno grenkim priokusom. Tako kot sem se – ja, 
prav boste prebrali, naveličal študentskega življenja, sem se hkrati zazrl 
v prihodnost in tam videl praznino. »Nisi sam, »nisi edini« ipd. bi mi 
dejali, vendar sem se vseeno počutil kot zadnja živeča riba v oazi sredi 
puščave. 

Pred leti sem vpisal doktorski študij – lahko bi priznal, da je (bila) tudi to 
grenko-sladka izkušnja. Doktorat sem plačeval sam – nisem ga še uspel 
dokončati, za to je razlogov mnogo, a bi o tem kdaj drugič, ker je to neka 
druga oaza, v drugi puščavi.  Zakaj to omenjam? Zato, ker sem vsa ta 
leta opravljal nekvalificirana dela zgolj zaradi tega, da bi si zaslužil dovolj 
za žepnino in odplačeval doktorat. Seveda je bila to moja odločitev. Moja 
odločitev, da se lotim različnih del, ki niso imela nobene zveze z (do 
tedaj) dokončanim študijem. »Sami ste si krivi« – slogan neoliberalizma. 
Delal sem prek študentske napotnice. Verjetno je bila za to kriva moja 
starost – na doktorat sem se vpisal pri šestindvajsetih –, ampak prav 
tako nisem mogel prenesti misli na izkoriščevanje. Starost omenjam, ker 
prej nisem tako razmišljal. Sam pri sebi sem tarnal, kljuboval in spremin-
jal napis, ki se sicer nahaja na škatlicah cigaret: »Kapitalizem škoduje 
vam in ljudem okoli vas«. Lahko bi rekel, da sem kasneje izvedel, kar 
sem vedel že prej. Namreč, da je študentsko delo totalno izkoriščanje. 
Izkoriščanje mladih sposobnih posameznikov. Nekateri se s tem ne 
obremenjujejo, ampak ko bi videli celotno sliko, bi hitro, metaforično 
rečeno, spustili bodisi čopiče bodisi fotoaparate. 

V meni pa je vedno tlel majhen plamen, prebiral sem tudi mnogo litera-
ture, ki se je nanašala na politično teorijo, filozofijo, sociologijo ipd. 
Jebiga, po narodnosti sem humanistaslashdružboslovec. Zatorej sem 
zadeve dobro poznal. Manjkala mi je praksa, kar je namreč tisto, kar 
danes manjka. Bluzi lahko vsak, ki najde pet minut časa. Preostanek 
dneva pa porabi za dodatno blebletanje. Julija 2017 sem tako izstopil iz 

teorije v prakso - ustanovili smo gorenjski regijski odbor Sindikata Mladi 
plus. Sindikat ima seveda svoje vzpone in padce, tako kot vsaka organi-
zacija. Kdor trdi drugače, laže sebi in okolici. Vendar se trudimo – usposa-
bljamo, izobražujemo, sodelujemo, organiziramo, opozarjamo, težimo. Za 
konec sledi klic, ki bi ga pravzaprav lahko prav tako uvrstili na škatlico 
cigaret: »Nimate kaj za izgubiti, razen lastnih okov.«
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POROCILO O PROJEKTU KAZIPOT 
DO DOSTOJNEGA DELA

Na Sindikatu Mladi plus smo od jeseni 2016 izvajali projekt Kažipot do 
dostojnega dela, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu 
Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 
2016-2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. Glavni namen 
projekta je bil, poenostavljeno povedano, vzpostaviti okolje, smernice in 
načine, s katerimi bodo mladi lažje vstopili na trg dela in tam soustvarjali ter 
krepili pomen dostojnega dela.

Z izvajanjem projekta smo uradno začeli 1. oktobra 2016, z glavnimi aktiv-
nostmi za mlade pa januarja 2017. Prve tedne nas je zaposlovalo pred-
vsem podrobnejše načrtovanje dogodkov in projektnih aktivnosti, spozna-
vanje in urejanje projektne dokumentacije, razne organizacijske malenkosti 
in začetek promoviranja projekta Kažipot do dostojnega dela med njegovo 
ciljno publiko, torej med mladimi v starosti od 15 do 29 let. Z nekaterimi 
izmed njih smo se srečali tudi individualno in se dogovorili o njihovem 
sodelovanju v projektu.

Z malce treme in z veliko optimizma smo 12. januarja 2017 dočakali prvo 
usposabljanje znotraj mladinskega dela, ki smo ga kasneje poimenovali 
Potujoča šola sindikalizma. Usposabljanje smo organizirali v Ljubljani (v 
prostorih Regijske organizacije zahodne Slovenije, Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije), kjer nas je pričakala prijetna skupina mladih.

Sindikalno šolo smo do julija 2018 organizirali v vseh dvanajstih statističnih 
regijah, točneje v Ljubljani, Kranju, Kopru, Mariboru, Murski Soboti, Novem 
mestu, v Velenju, Slovenj Gradcu, Postojni, Trbovljah, v Bistrici ob Sotli in 
nazadnje v Novi Gorici. Pri organizaciji dogodkov in pri kreiranju samih 
vsebin smo sodelovali s številnimi organizacijami: med drugim s Centrom 
mladih Koper in Kulturno izobraževalnim društvom PiNA, z mariborskim 
Radiem Marš, z Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska 
Sobota – MIKK, z Mladinskim centrom Velenje, s postojnskim Večgeneraci-
jskim centrom Točka moči, s Klubom B – Klubom trboveljskih študentov in 
podobno. Prišli smo v stik z nemalo krasnimi, vedoželjnimi, predanimi, 
marljivimi mladimi posamezniki in posameznicami. V našo šolo sindikaliz-
ma se je vključilo približno 158 mladih. Kar nekaj se jih je priključilo tudi 
našemu sindikatu, in sicer ne samo kot člani ali članice, temveč tudi kot 
predani aktivisti, aktivistke in soborci, soborke, ki se zdaj skupaj z nami na 
različne načine borijo za boljši jutri, dostojno delo in spodobno življenje 
vseh nas.

Spomladi 2017 smo začeli izvajati tudi usposabljanja oziroma delavnice v 
srednjih šolah po vsej Sloveniji – od Ljubljane, Radovljice, Murske Sobote 
do Maribora, Izole, Radencev – in s tem nadaljevali tudi letos – bili smo v 
Ajdovščini, Celju, Postojni, v Brežicah, Krškem, Zagorju ob Savi …  –, da bi 
tudi dijakom in dijakinjam približali teme, kot so dostojno, prekarno delo, 
sindikalizem, zaposlovanje itd., jih opolnomočili za vstop na trg dela in jim 
pokazali, da je ta svet lahko tudi drugačen, boljši. V naša usposabljanja 
smo vključili 419 dijakov in dijakinj, velik interes po naših usposabljanjih in 
delavnicah pa so pokazale srednje šole na splošno, kar dobro kaže, da 
šolskim delavcem ni vseeno, v kakšen svet pošiljajo svoje mlade. Obenem 

pa je naš program Vstop na trg dela, ki je nastal na podlagi omenjenih 
usposabljaj v šolah znotraj projekta Kažipot do dostojnega dela, vpisan 
tudi v Katalog obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za 
srednješolce za šolsko leto 2018/19, kar pomeni, da so naše vsebine 
slovenskih srednjim šolam še lažje dostopne.

V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela pa se nismo ukvarjali zgolj 
z usposabljanji in našo potujočo šolo sindikalizma, temveč smo poskrbeli 
tudi za bolj kreativni del projekta. Izdali smo več številk zina oziroma 
sindikalne revije V isti juhi, ki jo je mogoče brezplačno dobiti tako v fizični 
(na naših dogodkih in na našem sedežu na Dalmatinovi 4 v Ljubljani) kot 
v elektronski obliki.

Februarja 2017 pa je začel nastajati tudi podcast Nehvaležni skeptiki, s 
katerim smo naslavljali teme, povezane z delavskim bojem, vstopom na 
trg dela in prekariatom, razbijali mite o mladih in sindikatih ter bili skep-
tični do trenutne ureditve družbe in kritični do trenutnega stanja iskali 
alternative. Ustvarili in objavili smo 19 epizod in gostili več glavnih gostov 
(Dušan Semolič, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, dr. Maja Breznik in drugi) 
oziroma obdelali 19 glavnih tematik, kar znese približno 12 ur materiala 
za poslušanje, medtem ko ga je še najmanj enkrat toliko končalo v mon-
taži. Vseh 19 epizod je dostopnih na spletni straneh kazipot.mladiplus.si 
in mladiplus.si. 

Ustvarili smo tudi štiri animirane videe; s promocijskim promoviramo 
našo šolo sindikalizma, projekt Kažipot do dostojnega dela in delovanje 
Sindikata Mladi plus na splošno; ustvarili pa smo še video o sindikalizmu, 
aktivnem državljanstvu in dostojnem delu.
 
Pomemben del projekta je tudi orodje za ocenjevanje delovne izkušnje 

(Transparency at work), ko smo ga ustvarili v letu 2018 in katerega prav 
tako predstavljamo v tej številki zina.

Zadnji dve leti sta bili za vse, ki smo kakorkoli delali oziroma sodelovali pri 
projektu Kažipot do dostojnega dela, en sam zanimiv, napet, nepozaben, 
na trenutke tudi zelo naporen vrtiljak različnih aktivnosti in dejavnosti, 
vrtiljak ljudi, mladih, s katerimi smo v okviru projekta prihajali v stik. Hodili 
smo po vsej Sloveniji, bili ogromno na terenu in poskušali na različne 
načine doseči mlade iz vse države. Ogromno stvari smo kot sindikat 
počeli prvič. Prvič smo šli v šole, prvič smo organizirali stvari v čisto 
vsakem kotičku naše države, prvič snemali podcast in podobno. Zdaj pa 
smo naš projekt uspešno pripeljali h koncu. Hvala in čestitke vsem 
sodelujočim!



Na Sindikatu Mladi plus smo od jeseni 2016 izvajali projekt Kažipot do 
dostojnega dela, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu 
Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 
2016-2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. Glavni namen 
projekta je bil, poenostavljeno povedano, vzpostaviti okolje, smernice in 
načine, s katerimi bodo mladi lažje vstopili na trg dela in tam soustvarjali ter 
krepili pomen dostojnega dela.

Z izvajanjem projekta smo uradno začeli 1. oktobra 2016, z glavnimi aktiv-
nostmi za mlade pa januarja 2017. Prve tedne nas je zaposlovalo pred-
vsem podrobnejše načrtovanje dogodkov in projektnih aktivnosti, spozna-
vanje in urejanje projektne dokumentacije, razne organizacijske malenkosti 
in začetek promoviranja projekta Kažipot do dostojnega dela med njegovo 
ciljno publiko, torej med mladimi v starosti od 15 do 29 let. Z nekaterimi 
izmed njih smo se srečali tudi individualno in se dogovorili o njihovem 
sodelovanju v projektu.

Z malce treme in z veliko optimizma smo 12. januarja 2017 dočakali prvo 
usposabljanje znotraj mladinskega dela, ki smo ga kasneje poimenovali 
Potujoča šola sindikalizma. Usposabljanje smo organizirali v Ljubljani (v 
prostorih Regijske organizacije zahodne Slovenije, Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije), kjer nas je pričakala prijetna skupina mladih.

Sindikalno šolo smo do julija 2018 organizirali v vseh dvanajstih statističnih 
regijah, točneje v Ljubljani, Kranju, Kopru, Mariboru, Murski Soboti, Novem 
mestu, v Velenju, Slovenj Gradcu, Postojni, Trbovljah, v Bistrici ob Sotli in 
nazadnje v Novi Gorici. Pri organizaciji dogodkov in pri kreiranju samih 
vsebin smo sodelovali s številnimi organizacijami: med drugim s Centrom 
mladih Koper in Kulturno izobraževalnim društvom PiNA, z mariborskim 
Radiem Marš, z Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska 
Sobota – MIKK, z Mladinskim centrom Velenje, s postojnskim Večgeneraci-
jskim centrom Točka moči, s Klubom B – Klubom trboveljskih študentov in 
podobno. Prišli smo v stik z nemalo krasnimi, vedoželjnimi, predanimi, 
marljivimi mladimi posamezniki in posameznicami. V našo šolo sindikaliz-
ma se je vključilo približno 158 mladih. Kar nekaj se jih je priključilo tudi 
našemu sindikatu, in sicer ne samo kot člani ali članice, temveč tudi kot 
predani aktivisti, aktivistke in soborci, soborke, ki se zdaj skupaj z nami na 
različne načine borijo za boljši jutri, dostojno delo in spodobno življenje 
vseh nas.

Spomladi 2017 smo začeli izvajati tudi usposabljanja oziroma delavnice v 
srednjih šolah po vsej Sloveniji – od Ljubljane, Radovljice, Murske Sobote 
do Maribora, Izole, Radencev – in s tem nadaljevali tudi letos – bili smo v 
Ajdovščini, Celju, Postojni, v Brežicah, Krškem, Zagorju ob Savi …  –, da bi 
tudi dijakom in dijakinjam približali teme, kot so dostojno, prekarno delo, 
sindikalizem, zaposlovanje itd., jih opolnomočili za vstop na trg dela in jim 
pokazali, da je ta svet lahko tudi drugačen, boljši. V naša usposabljanja 
smo vključili 419 dijakov in dijakinj, velik interes po naših usposabljanjih in 
delavnicah pa so pokazale srednje šole na splošno, kar dobro kaže, da 
šolskim delavcem ni vseeno, v kakšen svet pošiljajo svoje mlade. Obenem 

pa je naš program Vstop na trg dela, ki je nastal na podlagi omenjenih 
usposabljaj v šolah znotraj projekta Kažipot do dostojnega dela, vpisan 
tudi v Katalog obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za 
srednješolce za šolsko leto 2018/19, kar pomeni, da so naše vsebine 
slovenskih srednjim šolam še lažje dostopne.

V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela pa se nismo ukvarjali zgolj 
z usposabljanji in našo potujočo šolo sindikalizma, temveč smo poskrbeli 
tudi za bolj kreativni del projekta. Izdali smo več številk zina oziroma 
sindikalne revije V isti juhi, ki jo je mogoče brezplačno dobiti tako v fizični 
(na naših dogodkih in na našem sedežu na Dalmatinovi 4 v Ljubljani) kot 
v elektronski obliki.

Februarja 2017 pa je začel nastajati tudi podcast Nehvaležni skeptiki, s 
katerim smo naslavljali teme, povezane z delavskim bojem, vstopom na 
trg dela in prekariatom, razbijali mite o mladih in sindikatih ter bili skep-
tični do trenutne ureditve družbe in kritični do trenutnega stanja iskali 
alternative. Ustvarili in objavili smo 19 epizod in gostili več glavnih gostov 
(Dušan Semolič, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, dr. Maja Breznik in drugi) 
oziroma obdelali 19 glavnih tematik, kar znese približno 12 ur materiala 
za poslušanje, medtem ko ga je še najmanj enkrat toliko končalo v mon-
taži. Vseh 19 epizod je dostopnih na spletni straneh kazipot.mladiplus.si 
in mladiplus.si. 

Ustvarili smo tudi štiri animirane videe; s promocijskim promoviramo 
našo šolo sindikalizma, projekt Kažipot do dostojnega dela in delovanje 
Sindikata Mladi plus na splošno; ustvarili pa smo še video o sindikalizmu, 
aktivnem državljanstvu in dostojnem delu.
 
Pomemben del projekta je tudi orodje za ocenjevanje delovne izkušnje 

(Transparency at work), ko smo ga ustvarili v letu 2018 in katerega prav 
tako predstavljamo v tej številki zina.

Zadnji dve leti sta bili za vse, ki smo kakorkoli delali oziroma sodelovali pri 
projektu Kažipot do dostojnega dela, en sam zanimiv, napet, nepozaben, 
na trenutke tudi zelo naporen vrtiljak različnih aktivnosti in dejavnosti, 
vrtiljak ljudi, mladih, s katerimi smo v okviru projekta prihajali v stik. Hodili 
smo po vsej Sloveniji, bili ogromno na terenu in poskušali na različne 
načine doseči mlade iz vse države. Ogromno stvari smo kot sindikat 
počeli prvič. Prvič smo šli v šole, prvič smo organizirali stvari v čisto 
vsakem kotičku naše države, prvič snemali podcast in podobno. Zdaj pa 
smo naš projekt uspešno pripeljali h koncu. Hvala in čestitke vsem 
sodelujočim!



Na Sindikatu Mladi plus smo od jeseni 2016 izvajali projekt Kažipot do 
dostojnega dela, s katerim smo uspešno kandidirali na javnem razpisu 
Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 
2016-2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. Glavni namen 
projekta je bil, poenostavljeno povedano, vzpostaviti okolje, smernice in 
načine, s katerimi bodo mladi lažje vstopili na trg dela in tam soustvarjali ter 
krepili pomen dostojnega dela.

Z izvajanjem projekta smo uradno začeli 1. oktobra 2016, z glavnimi aktiv-
nostmi za mlade pa januarja 2017. Prve tedne nas je zaposlovalo pred-
vsem podrobnejše načrtovanje dogodkov in projektnih aktivnosti, spozna-
vanje in urejanje projektne dokumentacije, razne organizacijske malenkosti 
in začetek promoviranja projekta Kažipot do dostojnega dela med njegovo 
ciljno publiko, torej med mladimi v starosti od 15 do 29 let. Z nekaterimi 
izmed njih smo se srečali tudi individualno in se dogovorili o njihovem 
sodelovanju v projektu.

Z malce treme in z veliko optimizma smo 12. januarja 2017 dočakali prvo 
usposabljanje znotraj mladinskega dela, ki smo ga kasneje poimenovali 
Potujoča šola sindikalizma. Usposabljanje smo organizirali v Ljubljani (v 
prostorih Regijske organizacije zahodne Slovenije, Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije), kjer nas je pričakala prijetna skupina mladih.
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mladih Koper in Kulturno izobraževalnim društvom PiNA, z mariborskim 
Radiem Marš, z Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska 
Sobota – MIKK, z Mladinskim centrom Velenje, s postojnskim Večgeneraci-
jskim centrom Točka moči, s Klubom B – Klubom trboveljskih študentov in 
podobno. Prišli smo v stik z nemalo krasnimi, vedoželjnimi, predanimi, 
marljivimi mladimi posamezniki in posameznicami. V našo šolo sindikaliz-
ma se je vključilo približno 158 mladih. Kar nekaj se jih je priključilo tudi 
našemu sindikatu, in sicer ne samo kot člani ali članice, temveč tudi kot 
predani aktivisti, aktivistke in soborci, soborke, ki se zdaj skupaj z nami na 
različne načine borijo za boljši jutri, dostojno delo in spodobno življenje 
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KVIZ: WORKING CLASS HERO!

KER NE JAMRAMO, AMPAK 
RESUJEMO!

Na Sindikatu Mladi plus smo z junijem 2018 pričeli turnejo vedno bolj 
priljubljenih kvizov, v okviru katere smo prisotni po vsej Sloveniji!

Tako smo junija gostovali v Murski Soboti, avgusta pa smo se smejali v 
Kovku nad Ajdovščino in v Kranju. Kviz je  vsebinsko sestavljen iz več 
sklopov vprašanj, pri katerih je rdeča nit nastajajoči »Working Class 
Hero«, vprašanja pa so prilagojena tudi glede na lokacijo izvedbe. Kviz 
je oblikovan na zabaven način, kar v praksi pomeni, da je poleg znanja 
zagotovljena tudi ogromna doza smeha!

V kvizu Working Class Hero 
želimo s pomočjo zanimivih 
vprašanj mladim približati pozna-
vanje pojmov in institucij, poveza-
nih z vstopom na trg dela, z 
zaposlovanjem, brezposelnostjo in 
s pravicami mladih - naj si bo v 
času brezposelnosti, v okviru 
delovnega razmerja ali pa zgolj pri 
opravljanju dela v eni od atipičnih 
oziroma prekarnih oblik dela. Naša 
ideja je združiti zabavo s koristnimi 
vsebinami in mlade s pomočjo 
kviza na malo drugačen način 
informirati o njihovem položaju, jih 
ozavestiti in opremiti s koristnimi 
informacijami in nasveti, da bi se 
lažje spoprijeli s situacijo, v kateri 
se trenutno nahajajo na trgu dela.



Priljubljenost tovrstnih kvizov strmo narašča in med navdušenci smo tudi 
mi, zato ti sporočamo lokacijo naslednjega kviza Working Class Hero:

19. oktober ob 19:00 – Murska Sobota, MiKK

Pridi tudi ti!

Povabi prijatelje              zberi svojo ekipo              reši in zmagaj! 

Najboljše čakajo praktične nagrade.



SINDIKAT MLADI PLUS NA MORJU! 

OZIVELA ULICA 2018

V sredo, 29. avgusta 2018, smo v sodelovanju s Klubom študentov 
občine Koper (KŠOK) in skupaj z drugimi organizacijami oživeli eno 
nekdaj najbolj živahnih ulic koprskega mestnega jedra, Kidričevo 
ulico. Letos smo prvič tudi na Sindikatu Mladi plus imeli priložnost biti 
del te tradicionalne prireditve, na kateri smo predstavili naše sindikalno 
delovanje in pri mlajših obiskovalkah in obiskovalcih na zabaven način 
s pomočjo igre »Sindikalno kolo znanja« preverili, kako dobro pozna-
jo sindikalne teme, svoje delavske in socialne pravicami, prekarne 
oblike dela, ki so danes tako pogoste med mladimi, in podobno, 
obenem pa seveda ni primanjkovalo sladkih nagrad in ogromno smeha. 
Velja pa poudariti, da so nas tudi na Obali številni mladi opozorili na 
kršitve, ki so se jim že zgodile pri iskanju zaposlitve in na delovnem 
mestu, predvsem v času opravljanja študentskega dela. Tako smo jih 
opremili s vsemi potrebnimi informacijami in navodili, kako ravnati v 
takšnem primeru.

Skratka, bilo je lepo, spoznali smo ogromno zanimivih mladih ljudi, 
obenem pa se v starem koprskem mestnem jedru imeli super.



TRANSPARENCY AT WORK

OCENI DELODAJALCA!

Spoštovane soborke in soborci za delavske pravice! V okviru projekta 
Kažipot do dostojnega dela smo razvili orodje, s katerim bomo mladi 
lahko ocenjevali svoje delovne izkušnje, saj verjamemo, da lahko s 
skupnimi močmi zagotovimo varen in transparenten trg dela. Mladi se 
namreč na trgu dela velikokrat srečujemo z mnogimi ovirami, in sicer že 
pri samem vstopu na trga dela, kot tudi pri samem delu. Zato želimo 
zdaj pomagati pri iskanju in ocenjevanju dobrih in slabih delodajalcev. S 
tem namenom smo se priključili mednarodni kampanji Transparency At 
Work, v okviru katerega je nastala spletna platforma, s pomočjo katere 
lahko mladi ocenijo svojo delovno izkušnjo in s tem tudi samega 
delodajalca.

Z vprašalnikom, ki je dostopen na omenjeni spletni platformi, želimo na 
Sindikatu Mladi plus mladim pomagati pri iskanju transparentnih in 
verodostojnih informacij o različnih delodajalcih. Z vprašalnikom bomo 
v naslednjih mesecih mlade po Sloveniji spodbujali k izpolnjevanju, 
ocenjevanju svoje delovne izkušnje in soustvarjanju verodostojne baze 
delodajalcev.

Zato – pomagajte nam do sprememb! Vzemite si nekaj minut vašega 
časa in rešite vprašalnik, dostopen na http://www.kažipot.si/oceni-de-
lodajalca/. Naš cilj je zgraditi verodostojno bazo delodajalcev in mladim 
omogočiti dostojno delo v vseh panogah, in sicer tako na nacionalni kot 
mednarodni ravni.



POSVETOVANJE Z MLADIMI

O KAKOVOSTNEM OKVIRU 
VAJENISTVA IN PRIPRAVNISTVA 

V SLOVENIJI

Z oktobrom 2018 bomo na Sindikatu Mladi plus v okviru novega projekta 
začeli izvajati posvetovanja z mladimi o kakovostnem okviru vajeništva 
in pripravništva v Sloveniji. Tako vajeništvo kot pripravništvo sta namreč 
področji, ki sta pri nas pomanjkljivo urejena, zato si želimo, da mladi o 
njiju sami izrazimo svoje mnenje in podamo svoje predloge, saj lahko le 
tako spodbudimo reforme na omenjenih področjih v prihodnosti.

Posvetovanja bomo izvajali v srednjih šolah z dijaki in dijakinjami, ki so 
bili vključeni v program vajeništva ali pa vanj še niso bili vključeni, 
vendar je ta predviden za poklic, za katerega se izobražujejo. Prav tako 
bomo izvajali posvetovanja na fakultetah, skupaj s študenti in študentka-
mi, ki se izobražujejo za poklic, za katerega je predvideno pripravništvo 
kot pogoj za pristopu k strokovnemu izpitu.

Zbrali bomo mnenja udeleženk in udeležencev našega projekta o 
pripravništvu na njihovem področju, opredelili konkretne predloge, 
oblikovali kriterije dostojnega vajeništva in pripravništva ter na dvodnev-
nem nacionalnem posvetu združili tako mlade kot odločevalce ter s tem 
ustvarili prostor in priložnost za izmenjavo mnenj. Odločevalcem bomo 
predali vsa priporočila za področje vajeništva in pripravništva, hkrati pa 
jih aktivno vključili v sam proces ustvarjanja, in sicer v okviru socialnega 
dialoga.



SINDIKAT MLADI PLUS VABI
V SVOJE VRSTE!

Vabimo te, da postaneš del mlade ekipe, ki z izvajanjem različnih projek-
tov, z zagovorništvom, s pripravo kampanj in s sodelovanjem v procesih 
odločanja, deluje na nacionalnem nivoju, obenem pa omogoča razvoj 
lastnih posameznikovih interesov in pobud ter nudi prijetno, tovariško 
delovno okolje.

Iščemo motivirane in radovedne mlade osebe – aktivistke in aktiviste, 
soborke in soborce –, ki so jim blizu vrednote sindikalizma in delavskega 
organiziranja oziroma bi o njih rade izvedele več, obenem pa jih zanima 
boj za izboljšanje položaja mladih, predvsem na področju delovnih in 
socialnih pravic.

Pridruži se nam v skupnem boju za boljši prihodnost!

Se vidiš v ZAGOVORNIŠTVU mladih, pri pogajanjih za izboljšanje 
zakonodaje na področju zaposlovanja mladih, pripravništev, sheme 
Jamstvo za mlade ter drugih ukrepov s področja delovne in socialne 
zakonodaje?

Želiš postati AKTIVNI DEL  družbe, ki je na probleme pripravljen aktiv-
no opozarjati tudi – na ulici, s pozivi, na protestih, v raznih aktivističnih 
akcijah in z udejstvovanjem na humanitarnih in drugih področjih?

Bi morda želel_a našim članom POMAGATI reševati probleme, s 
katerimi se srečujejo pri izobraževanju, zaposlovanju ter iskanju dela? 
Bi se rad_a tudi sam_a opolnomočil_a ter izvajala različna svetovanja, 
izobraževanja in delavnice?

Rad_a PIŠEŠ in si kritičen_a do trenutnega dogajanja, s katerim smo 
mladi danes soočeni na trgu dela?



Ker verjamemo, da imamo mladi velik potencial, kopico idej ter si hkrati 
zaslužimo tudi sodelovanje v procesih odločanja, se zavzemamo za 
izboljšanje položaja mladih v Sloveniji, pri tem pa upamo, da se nam 
kmalu pridružiš tudi ti!

Delo na našem sindikatu načeloma poteka na aktivistični bazi, se pa 
vselej trudimo, da lahko za opravljeno delo zagotovimo tudi izplačilo 
honorarja. Načeloma je plačilo zagotovljeno za izvedbo projektov.

Smo te prepričali? Te zanima? Piši nam na info@mladiplus.si in dogovo-
rili se bomo za spoznavni sestanek. Poziv je odprt do konca septembra.

POMEMBNO! Tale poziv je v namenjen VSEM potencialnim aktivistkam 
in aktivistom, ne glede na tvoj kraj bivanja. Na Sindikatu Mladi plus 
imamo namreč ustanovljene regijske odbore: trenutno imamo tovrstne 
odbore vzpostavljene v Mariboru, Kopru, Murski Soboti, Kranju, v 
Trbovljah in tudi v Novem mestu. Če si naš podpornik/ca in poznaš naše 
delo (ali pa iščeš način, kako postati aktiven) te vabimo, da se nam 
pridružiš tudi izven Ljubljane. Če še nismo prisotni v tvoji regiji in bi 
želel/a sodelovati z nami, nam to sporoči! Piši nam na info@mladiplus.si 
ali prek FB zasebnega sporočila in povezali te bomo z že vzpostavljenim 
regijskim odborom oziroma s tvojo pomočjo ustanovili novega.



Si beden, nič vreden?

Si beden, nič vreden, 
z nepravim šihtom zaseden?

Koliko časa že traja,
ta študentska raja?

Si že doštudiral, pa boš rajši masiral?
Mogoče police skup montiral?

A to je ta kos pogače,
za minimalca plače?
Včasih pa tudi to ne,

dej bodi pravnik,
pa ne boš imel niti za vzglavnik. 

Se statuse kupuje,
kao “to je del tržne nuje!”

Ja, seveda, da stojite, 
tastari na oblasti,
tamladi pa v pasti.

Se država posmehuje,
ker pač, tak sistem deluje.

S.p.-je se odpira,
redna zaposlitev odmira,

poceni študente se nabira.
Pa ej, da ne boš slučajno zbolel,

k pol po ta hitrem boš letel!

Družino imej kar to, ki jo imaš,
oči, mami in domači glaž.

Si ne boš otrok omislil, 
k pol se večkrat boš zamislil.

Postali smo tihi prekariat,
začeli smo se vsega bat ….

Ampak dejmo mi rajši skupaj vstat!
Več nas bo, 

hitreje bo šlo! 
A ni pravi recept ravno to?

#Mladiplus



Priimek:

Ime:

Spol (obkroži):                 M              Ž

Datum rojstva:                                                         Davčna številka:

Naslov stalnega bivališča:

Poštna št.:               Pošta:

Naslov začasnega bivališča:

Poštna št.:               Pošta:

Tel:                                                                            GSM:

E-pošta:

Šola – Fakulteta:

Status (obkroži): a. študent   b. dijak    c. brezposelni     d. drugo

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut in program ZSSS, akte Svobodnega sindikata 
Slovenije ter akte Sindikata mladi plus. Zavezujem se plačevati članarino v skladu z zakonom, 
kolektivno pogodbo in akti sindikata, v katerega se včlanjujem. 

Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za vodenje točne evidence članstva, spremljanje 
gibanja članstva, plačevanje članarine, izobraževanje, nudenje pravne pomoči in izdelavo 
statističnih analiz.

Kraj in datum:                                 Podpis:

Izpolni pooblaščena oseba sindikata.

Naziv in šifra sindikalne organizacije:

Kraj in datum:                                 

Podpis:

Pristopna izjava
PODATKI O ČLANU/ČLANICI (Izpolni s tiskanimi črkami)

Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za namene obveščanja (označi).

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
T: 01 43 41 267
E: info@mladiplus.si
S: www.mladiplus.si

zsss je članica EKS od leta 1999




