
		 	
	

	

 
 
Ljubljana, 31. marec 2020 

 
 

Odziv Mladinskega sveta Slovenije na interventne ukrepe Vlade za zajezitev posledic 
COVID - 19 

 
Spoštovani predsednik vlade g. Janez Janša, spoštovane ministrice in ministri, 
na Mladinskem svetu Slovenije pozorno spremljamo ukrepe Vlade za zajezitev posledic COVID  - 19. 
Predlagani ukrepi sicer delno rešujejo položaj, v katerem so se znašli mladi, vendar menimo, da so le 
ukrepi pomanjkljivi, zato predlagamo naslednje: 
 
ŠTUDENTSKA  PROBLEMATIKA 
Predlagani ukrep o kriznem dodatku za študente v celoti izpušča izredne študente, ki niso redno 
zaposleni in se soočajo z izpadom dohodka. Poleg tega so do enkratnega solidarnostnega prispevka v 
enaki višini upravičeni vsi redni študentje, ne glede na njihov socialni položaj, torej tudi tisti, ki te podpore 
morda ne potrebujejo. Namesto denarnega nadomestila študentom, ki pomoči ne potrebujejo, naj Vlada 
v večjem znesku nameni pomoč študentom, ki jo zares potrebujejo. Za celotno obdobje trajanja krize je 
enkratni znesek v višini 150€ vsekakor premajhen za pokritje tudi le najnujnejših stroškov. Poleg tega 
pa se številnim študentom v prihodnjih mesecih obeta izpad celotnega dohodka, kar za veliko večino 
pomeni nezmožnost preživetja. Situacija je še hujša za tiste, ki bodo izgubili dohodek in so hkrati 
najemniki stanovanj. Zanje izguba dohodkov v naslednjih mesecih lahko pomeni tudi izgubo doma. 
Opozoriti je potrebno tudi, da se bo izpad dohodkov študentov razširil na poletne mesece, saj so mnogi 
med njimi odvisni predvsem od zaslužka v turistični sezoni, ki bo letos zagotovo bistveno slabša. 
Predlagamo, da se študentom, ki so v zadnjih 6 mesecih opravljali študentsko delo in so zaradi 
razglašene epidemije izgubili možnost opravljanja študentskega dela izračuna povprečni dohodek 
zadnjega pol leta in dodeli 80% nadomestila za najmanj 3 mesece. 
 
PROBLEMATIKA ORGANIZACIJ 
Podpiramo, da bodo tudi nevladne in druge podobne organizacije, torej zavodi, društva in mladinski sveti 
deležni istih ukrepov kot drugi delodajalci z vidika ohranjanja delovnih mest. 
Poleg tega bo številne zavode in društva, ki za namene lastnega obstoja izvajajo dejavnosti, kot so 
oddajanje prostorov, izvajanje komercialnih programov, nudenje turističnih namestitev ipd., prizadel 
izpad dohodkov -  ne le za obdobje krize, pač pa tudi v kasnejših mesecih. 
Predlagamo, da se ponudnike turističnih kapacitet  v ukrepih izenači z drugimi ponudniki turističnih 
storitev. In da se za vse ostale, ki opravljajo tržno dejavnost, uvedejo ukrepi, ki veljajo do vzpostavitve 
npr. 80% običajnega prometa.  
  
 
 
 



		 	
	

	

BIVANJSKA PROBLEMATIKA 
V tem času se je tudi poslabšal položaj mladih na stanovanjskem področju. Z interventnimi ukrepi smo 
do sedaj poskrbeli za tiste, ki odplačujejo stanovanjske kredite, ne pa tudi za tiste, ki plačujejo najemnino 
za stanovanje. Največje težave imajo tu mladi, ki so najemniki v tržnih stanovanjih z visokimi 
najemninami; poleg že omenjenih študentov so to pogosto mladi zaposleni oz. samozaposleni ter mlade 
družine.  
Z namenom reševanja marsikatere stanovanjske krize pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o možnostih 
uporabe praznih mladinskih hotelih in podobnih kapacitetah.  
 
MLADI NA PODEŽELJU 
Prav tako se z nepredvidljivimi razmerami soočajo mladi kmetje. Največ težav imajo zaradi izpada oz. 
znižanja prihodkov ter zaradi oteženega dostopa do vseh potrebnih materialov za kmetovanje. Zdrava 
lokalna kakovostna hrana je strateškega pomena, zato je ključno, da država tudi kmetom zagotovi 
temelje za nemoteno delovanje. Predlagamo, da se ukrepe za kmete poenoti z vsemi ukrepi za 
samozaposlene in samostojne podjetnike.  
  
Pri interventnih ukrepih za kmete je, podobno kot pri samostojnih podjetnikih, problematična referenčna 
primerjava prihodkov (znižanje prihodkov s februarja na marec), saj mnogi med njimi v februarju nimajo 
ali slučajno niso imeli veliko prihodkov, bi pa imeli vse višje v naslednjih mesecih. 
Marsikaterega mladega kmeta je prizadelo tudi določilo, da kupci iz sosednjih občin ne smejo prihajati 
po njihove izdelke 
 
Opozoriti želimo tudi na zapostavljenost otrok na podeželju, predvsem tistih, ki nimajo dostopa do 
spletnih storitev in imajo tako otežen dostop do šolanja na domu.  
 
MLADE DRUŽINE 
Dodatno je potrebno opredeliti tudi dodatek za mlade družine. Te niso nikjer opredeljene kot ranljive 
skupine, a glede na trenutne okoliščine zagotovo so. Mladim družinam je potrebno nameniti dodaten 
dodatek (ob vseh obstoječih), s katerim bi obvarovali njihov položaj.  
Največja ranljivost se kaže pri nezadostnih sredstvih za omogočanje izvajanja izvajanje šolanja na domu 
ter pri zagotavljanju polnovrednih in zdravih obrokov. Na žalost je bil za marsikaterega otroka edini topel 
obroki v dnevu tisti, ki ga je prejel v šoli ali vrtcu.   
  
 
Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na razpolago na elektronskem naslovu 
anja.fortuna@mss.si ali na telefonski številki 040853764. 

 
 

Anja Fortuna l.r. 
Predsednica Mladinskega sveta Slovenije 

	
	
	


