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KAKOVOSTNE ZAPOSLITVE
KVALITETNO IZOBRAŽEVANJE
MLADI NA PODEŽELJU
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NAMEN IN VSEBINA
DOKUMETA

Namen dokumenta je predstaviti stališča mladih o
trgu dela o izobraževalnem sistemu v Sloveniji
ter o položaju mladih na podeželju. Dokument
vsebuje stališča mladih in konkretna priporočila,
ki so bila oblikovana v sodelovanju z različnimi
deležniki. Priporočila naslavljajo potrebe mladih,
ki so jih v sklopu mladinskega dialoga definirali
mladi iz cele Evrope.
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RESOLUCIJA O NOVI STRATEGIJI
EU ZA MLADE 2019-2027
Ministri držav članic EU pristojni za mladino so na
novembrskem zasedanju 2018 sprejeli Resolucijo o novi
strategiji EU za mlade*. Resolucija predstavlja pomemben
korak k prepoznavanju specifičnih izzivov, s katerimi se
soočajo mladi. Strategija obljublja več priložnosti za
mlade, večje vključevanje socialno izključenih mladih in
izkoreninjenje revščine med mladimi.

11 EVROPSKIH CILJEV MLADIH
Strategija vključuje 11 Evropskih ciljev mladih, ki so
rezultat posvetovanj z mladimi iz vseh držav članic EU.
Evropski cilji mladih predstavljajo oprijemljiva priporočila
za oblikovanje nacionalnih in evropskih politik, zbrana v
enajstih tematskih sklopih: povezovanje EU z mladimi,
enakost vseh spolov, vključujoča družba, informacije in
konstruktivni dialog, duševno zdravje, razvoj podeželja,
kakovostne zaposlitve za vse, kakovostno učenje, prostor
in participacija za vse, trajnostna zelena Evropa ter
mladinske organizacije in evropski programi. Aktualni trio
Svetu EU ( Romunija, Finska, Hrvaška) je za prioritetne
cilje 7. cikla mladinskega dialoga določil 3 cilje:
kakovostne zaposlitve, kakovostno učenje in razvoj
podeželja.

*ttp://www.movit.si/fileadmin/movit/pdf/Resolucija_Svet_EU_EU_strategija_za_mlade_26112018.pdf
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MLADINSKI DIALOG
Na Mladinskem svetu Slovenije, ki je na
nacionalnem nivoju zadolžen za izvajanje
mladinskega dialoga, smo v letu 2019 opravljali
posvetovanja z mladimi. Osredotočili smo se na
prioritetne teme 7. cikla mladinskega dialoga:
kakovostne zaposlitve, kakovostno učenje in
razvoj podeželja. Na podlagi potreb mladih smo
pripravili predloge, ki bi prispevali k ureditvi teh
treh področji.
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PRIDOBIVANJE STALIŠČ
MLADIH:
1. Spletna anketa

Namen ankete je bil prepoznati ključne izzive mladih v Sloveniji
na področju zaposlovanja in izobraževalnega sistema ter kateri so
ključni izzivi življenja mladih na podeželju.
Med mladimi smo izvedli spletno anketo. Anketni vprašalnik je
izpolnilo skupaj 177 mladih. Od tega je anketo izpolnilo 77
moških , 99 žensk ter 1 oseba, ki se je opredelila kot drugo.
57% anketirancev se ni opredelilo kot oseba, ki živi na podeželju.
40% vprašanih pa se je opredelilo za osebo, ki živi na podeželju.
4% anketirancev se o tem ni opredelilo.
26% vprašanih je končalo prvo ali drugo bolonjsko stopnjo
oziroma prejšnji univerzitetni program. Enak odstotek mladih je
končalo srednješolsko izobraževanje. 38% anketirancev ima
trenutno dokončano osnovno šolo.
33 % anketirancev je zaposlenih za polni delovni čas. 29% jih
opravlja študentsko delo ali je zaposlenih preko druge oblike
zaposlitve. 21% vprašanih pa je brezposelnih.
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2. Lokalni dogodki
Organizirali smo 7 lokalnih dogodkov na katerih je
sodelovalo 105 mladih in lokalni odločevalci. Namen
dogodkov je bil prepoznati prioritetna področja za
mlade in od mladih pridobiti mnenje kaj bi bilo
potrebno storiti, da se uredi položaj mladih ter na jih
nalsoviti na odločevalce.

3. Sestanki z deležniki
V pripravo priporočil smo vključili
različne
deležnike. Organizirali smo sestanke s predstavniki
Gospodarske
zbornice,
predstavniki
sindikatov
mladih, predstavniki Ministrstva za javno upravo,
predstavniki Zavoda za zaposlovanje in strokovnjaka,
ki pokriva področje participacije mladih. Namen
sestankov je bil pridobiti poglede in izkušnje
različnih deležnikov o trgu dela za mlade. Vprašali
smo jih katere ukrepe bi morala država sprejeti, da bi
se področje zaposlovanja mladih uredilo, kaj bi
morali spremeniti v izobraževalnem sistemu in kaj bi
bilo potrebno storiti, da bodo mladi enako zaščiteni
in obravnavani na delovnem mestu.
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IZZIVI NA PODROČJU
IZOBRAŽEVALNEGA
SISTEMA
Skoraj vsi mladi se strinjajo, da je ena od najpomembnejših stvari v
izobraževalnem sistemu (neformalnem in formalnem) vključevanje
metod, ki omogočajo razvoj osebnih kompetenc, vključno z
analitičnim razmišljanjem, ustvarjalnostjo in učenjem. Poleg tega
mladi menijo, da mora izobraževalni sistem ponuditi mladim
uporabno znanje za vsakdanje življenje, kot je npr. upravljanje
lastnih financ in zdravstvena vzgoja.
Kljub temu, da je mladim zelo pomembno vključevanje metod, ki
omogočajo razvoj osebnih kompetenc, vključno z analitičnim
razmišljanjem, ustvarjalnostjo in učenjem, večina mladih meni, da
teh metod v izobraževalnem procesu izrazito primanjkuje. Poleg
tega metode učenja niso osredotočene na učenca in velika večina
mladih meni, da v formalnem izobraževalnem sistemu izrazito
primanjkuje praktičnih znanj za vsakdanje življenje.
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IZZIVI MLADIH PRI
VSTOPU NA TRG DELOVNE
SILE
Mladi menijo, da nimajo dovolj možnosti za razvoj kompetenc
in pridobitev izkušenj, ki jih potrebujejo na trgu dela. Delno
se strinjajo, da so neformalne kompetence pridobljene s
pripravništvom, vajeništvom in drugimi oblikami učenja ob
delu,
kot
tudi
s
prostovoljstvom
in
neformalnim
izobraževanjem, na trgu dela prepoznane in upoštevane.
Mladi se delno strinjajo, da imajo dober dostop do informacij
o delovnih mestih.
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IZZIVI MLADIH NA TRGU
DELA
Mladi menijo, da za mlade na trgu dela ni dovolj
kakovostnih delovnih mest in da pogoji na trgu dela niso
pošteni. Menijo tudi, da na trgu dela niso obravnavani
enakovredno in da niso vsem zagotovljeni dostojni pogoji
za vstop na trg dela. Mladi menijo, da so mladi delavci
pogosto izkoriščeni, premalo plačani in da nimajo varnih
oblik zaposlitve. Po mnenju mladih trg dela ne ponuja
mladim dovolj možnosti, da bi uporabili vse znanje, ki ga
imajo. Izpostavljajo tudi problem centralizacije, saj se
kakovostna delovna mesta, tako študentska kot redna,
dobijo predvsem v prestolnicah, medtem ko je
pomanjkanje delovnih mest občutiti na obrobjih in na
podeželju.

PRIPOROČILA

DRŽAVA IN PRISTOJNA MINISTRSTVA BI MORALA
POSKRBETI ZA SOCIALNO ZAŠČITO MLADIH NA TRGU
DELA IN DOSLEDNO UPOŠTEVATI DELOVNO
ZAKONODAJO

Vse oblike prekarnih oblik zaposlitve (pogodbe za določen čas, s.p.-ji idr.), ki
imajo obliko rednih zaposlitev, bi morale biti odpravljene.
Država bi morala spodbujati varne in dolgoročne oblike zaposlitve.
Odpraviti je potrebno diskriminacijo na podlagi starosti. Za enako delo bi
moralo biti enako plačilo za vse.
Država in pristojne službe bi morale v večji meri upoštevati delovno
zakonodajo in preverjati nepravilnosti ter kršitve ustrezno sankcionirati.
Poostren bi moral biti nadzor nad delodajalci, ki ne izpolnjujejo delovne
zakonodaje.
Država bi morala spodbujati podjetja, ki zaposlujejo mlade in vzpostavljajo
kakovostne zaposlitve po mnenju zaposlenih.Del dobička od podjetji bi morali
delodajalci investirati v kakovostno (delovno) okolje in kakovostne zaposlitve.
Spodbujati bi bilo potrebno zaposlovanje na delovnih mestih, kjer prihaja do
presežnih obremenitev na delu in t. i. ranljivejšim skupinam dajati spodbude
za zaposlovanje.
Odpraviti bi bilo potrebno prakse zaposlovanja, ki študente silijo v
tekmovalnost in začeti vzpostavljati možnosti kratkega, nekaj mesečnega
uvajalnega obdobja, kjer se lahko tako mlad kot delodajalec odločita za
prekinitev sodelovanja.

Mladi bi morali imeti zagotovljene štipendije, da jim ne bi bilo potrebno
opravljati študentskega dela za preživetje. Študentsko delo bi moralo biti
povezano s študijem, ki bi ga mlada oseba opravljala kot dopolnilo študiju.
Omejiti bi bilo potrebno študentsko delo časovno in vsebinsko. Sočasno pa bi
bilo potrebno aktivno preprečevati zaposlovanje študentov na delovna mesta,
ki imajo obliko rednega delovnega razmerja. To bi zmanjšalo tekmovalnost
med študenti in omogočilo usmeritev na študij.
Država bi morala spodbujati deficitarne poklice, izobraževalni sistem pa
spodbujati, da se odločijo za te poklice - tudi z boljšim plačilom.
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IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE IN
IZOBRAŽEVALNI SISTEM BI SE MORAL
HITREJE IN BOLJE ODZIVATI NA
POTREBE MLADIH

V šolskem sistemu bi moralo biti več plačanega
vajeništva ter pripravništva.
Deficitarnim poklicem bi bilo potrebno v javnosti dati
večjo veljavo in na ta način spodbujati mlade, da se
odločijo za njih.
Delodajalci bi morali v večji meri prepoznavati
neformalne kompetence, mladi pa bi se morali naučiti
predstaviti te kompetence delodajalcem.
Vzpostaviti je potrebno dobre pogoje dela kot npr.
možnost menjave delovnih nalog in služb, krajši
delovni čas, spodbude delavcem ipd.
V formalni izobraževalni sistem je potrebno vključiti
več vsebin državljanske vzgoje in vsebin s katerimi bi
mlade
pripravili na samostojno življenje, tako
družbeno kot zasebno.

09

IZZIVI MLADIH NA
PODEŽELJU

Da bi bilo življenje mladih na podeželju
bolj kakovostno bi bilo
potrebno po mnenju mladih zagotoviti kakovostne zaposlitve, dostop do
kakovostnih javnih storitev - dobra infrastruktura in dobre povezave z
javnim prevozom in stanovanja, ki bi bila mladim dostopna.
Tako kot drugje tudi mladi na podeželju nimajo dovolj kakovostnih
delovnih mest. Posledica so migracije v urbana središča, kar pa
predstavlja še en velik problem mladih na podeželju. Mladi poudarjajo,
da na podeželju primanjkuje dobre infrastrukture in učinkovitih povezav,
predvsem z javnim prevozom, do urbanih središč.
Mnenje mladih je, da bi z zagotovitvijo dostojnih zaposlitev na podeželju
in decentralizacijo prispevali tudi k ohranjanju okolja zaradi zmanjšanja
dnevnih migracij. Poleg tega, da stanovanjska problematika ni tako
razsežna na podeželju kot v urbanih središčih, pa se je potrebno
zavedati, da mladi rešujejo stanovanjsko vprašanje predvsem z
dograditvijo stanovanjskih površin na stanovanjskem objektu staršev, kar
pa lahko vodi v slabše osamosvajanje mladih in v povečevanje
morebitnih družinskih konfliktov.
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ZAKLJUČEK
Slovenija je na novembrski seji ministrov Sveta EU pristojnih za
mladino sprejela Resolucijo o novi strategiji EU za mlade 20192027 in se s tem zavezala, da si bo prizadevala za ureditev področij,
ki jih mladi izpostavljajo kot pomembne. Mladi so svoje mnenje
podali in predlagali konkretna priporočila. Ureditev politike
zaposlovanja mladih je nujno potreben korak k izboljšanju položaja
mladih na trgu dela. Reforma izobraževalnega sistema pa ključna z
vidika lažjih življenjskih prehodov posameznika. Država bo zato
morala v prvi vrsti poskrbeti za socialno zaščito mladih, ki šele
vstopajo na trg delovne sile in si ustvarjajo življenje. Več pozornosti
bo morala nameniti ključnim prehodom v življenju posameznika,
prehodu iz otroštva v odraslost, kar je najpogosteje povezano s
prehodom iz izobraževalnega sistema na trg delovne sile.

