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Zadeva: Svetovni dan dostojnega dela – Sindikat Mladi plus opozarja na položaj 

mladih 

 

Slovenija je, ko gre za razširjenost prekarnih oblik dela med mladimi, v samem vrhu 

držav EU. In četudi mladi imajo zaposlitev, so žrtve slabih delovnih pogojev, različnih kršitev 

in nestalnih oblik dela, ki jim ne nudijo varnosti in stabilnosti. 

Položaj mladih je slab, nedostopnost kakovostnih delovnih mest pa ne vpliva zgolj na 

njihov ekonomski status, temveč tudi na njihovo splošno pozicijo v družbi, na njihovo zdravje 

in na usklajevanje dela in prostega časa oziroma družinskega življenja.  

Letos smo na Sindikatu Mladi plus izvedli anketo o položaju mladih v Sloveniji, pri 

kateri je sodelovalo 375 posameznic in posameznikov iz vse države.  

Najbolj pretresljive ugotovitve so bile:  

 Pravi trenutek, da si ustvariš družino, je po mnenju večine mladih šele 

takrat, ko podpišejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Toda zgolj 16 odstotkov 

mladih je odgovorilo, da so dejansko zaposleni za nedoločen čas.  

 Kar 77 odstotkov mladih je pripravljenih sprejeti delo, ki zahteva nižjo 

raven izobrazbe od njihove. 
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 66 odstotkov mladih se boji, da ne bo dobilo zaposlitve. 

 Kar 47 odstotkov mladih se je v zadnjem letu soočilo s pomanjkanjem 

denarnih sredstev. Zaradi finančne stiske se je kar 13 odstotkov mladih odpovedalo 

tudi nakupu hrane. 

 Kar 57 odstotkov mladih dela dlje, kot je zapisano v njihovi pogodbi o 

zaposlitvi. 

 63 odstotkov mladih meni, da za opravljeno delo prejema prenizko 

plačilo. 

 47 odstotkov mladih je mnenja, da jim njihova zaposlitev ne nudi 

nobene varnosti. 

 68 odstotkov mladih si ne more privoščiti nakupa ali najema 

stanovanja. 

Vzroke za opisan položaj mladih v Sloveniji najdemo tudi v trenutnem stanju na trga 

dela. Dostop do kakovostnih delovnih mest in dostojno delo je namreč predpogoj, da se mladi 

lahko osamosvojijo oziroma postanejo avtonomni, si ustvarijo lastno družino in zaživijo 

stabilno, spodobno življenje. Na žalost pa večina mladih nima te možnosti. 

Na Sindikatu Mladi plus bomo mesec oktober mesec namenili ozaveščanju o položaju 

mladih pri nas in tako oblikovali poziv pristojnim k oblikovanju politik, ki bi izboljšale 

življenje mladih v Sloveniji. Pri tem pozivamo prav mlade, da nam zaupajo svojo zgodbo, 

povedo, kako živijo, da nam poročajo o kršitvah na trgu delu in se nam pridružijo v boju za 

izboljšanje razmer. V ta namen bomo torej izvajali posebno kampanjo ozaveščanja, po enem 

mesecu pa bomo javno predstavili tudi celotne izsledke naše raziskave o položaju mladih v 

Sloveniji.  

Dostojno delo in dostojno življenje namreč ne moreta biti privilegij, temveč naša 

glavna pravica.  
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