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MIHA KORDIŠ (PS ZL): Hvala za besedo. Tovariši in tovarišice.  
 
Pred nami je zakonodajni predlog, ki naj bi pripomogel k zmanjšanju 
brezposelnosti med mladimi in povečanju gospodarske aktivnosti. Temu 
splošnemu cilju seveda ni mogoče oporekati. Gospodarska aktivnost v Sloveniji 
je bila v tretjem četrletju lanskega leta sicer najvišja v evrskem območju, ampak 
je to še daleč od realne rasti, ki smo je bili vajeni pred krizo. Stopnja 
brezposelnosti je še vedno nesprejemljiva, sploh za republiko, ki je imela po 
drugi vojni več kot 30 let polne zaposlenosti. 9,6% brezposelnosti je po anketni 
metodi je za evropske in južne evropske razmere sicer zmerna stopnja, vendar 
ne smemo pozabiti, da smo znad 20% brezposelnostjo delavcev do 24 leta 
starosti, ukrepi za spodbujanje zaposlovanja mladih nasploh, sploh pa te 
skupine mladih so torej nujno potrebni. Predlagatelj polaga svoje upe v 
institucijo vajeništva. Ker je to prva obravnava se je treba do te rešitve najprej 
opredeliti na idejni ravni in s političnega stališča. Odgovoriti je treba na 
vprašanje ali lahko z vajeništvom dosežemo cilje izobraževalnega sistema, in 
kdo bo imel korist od uvedbe takega sistema, kam bodo šla javna sredstva. 
Primarni cilj srednješolskega izobraževanja pa naj bo poklicno, strokovno ali 
splošno je vsestranski razvoj mladih ljudi. S tega stališča je lahko po našem 
mnenju vsako usposabljanje na delovnem mestu zgolj dopolnilo, nikoli pa 
steber izobraževanja.  
 
Vlada v svojem gradivu pravilno ugotavlja, da je namen sistema vajeništva v 
nemško govorečih državah čimprejšnje zaposlovanje mladih. Zgodnje 
zaposlovanje mladih je, sploh v času, ko se zahtevana delovna doba 
neprestano podaljšuje in ko delavci v podjetjih nimajo možnosti realnega 
odločanja o svojih pogojih dela, prej ovira kot spodbuda za vsestranski razvoj 
mladih. Namesto enostranskega usmerjanja sta potrebni svobodna izbira in 
razvijanje potencialov. Ustanova, ki mora poskrbeti za to, ne more biti 
hierarhično organizirano podjetje, še manj obrtna delavnica. To seveda ne 
pomeni, da bi želeli preprečevati mladim, da se sami odločajo med 
izobraževanjem in zaposlitvijo. Pomeni pa, da je treba javna sredstva usmerjati 
v izobraževalni in kulturni sistem, da je treba odpravljati socialne ovire za 
svoboden razvoj mladih ljudi, torej revščino in neenake življenjske možnosti. 
  
 Naše splošno stališče je, da morajo imeti dijaki za obvezne prakse, 
vajeništvo in podobno dovolj časa, da zaradi tega ne sme biti okrnjeno njihovo 
širše vsestransko izobraževanje in razvoj. Predvsem pa opozarjamo, da je treba 
jasno razmejiti, kaj je poklicno oziroma praktično izobraževanje, s katerim se 
delavec usposobi za širok spekter nalog, kaj pa je usposabljanje za konkreten 
in specifičen delovni proces konkretnega posameznega delodajalca. 
Subvencioniranje tega specifičnega usposabljanja z javnimi sredstvi ne pride v 
poštev. Z javnofinančnega vidika predlog namreč predpostavlja dodatno obliko 
subvencioniranja gospodarske dejavnosti. Ker pa gospodarstvo ni harmonična 
skupnost proizvajalcev, ampak konflikten sklop delavcev in njihovih 
zaposlovalcev, se je treba vprašati, v čigavem interesu je tako 
subvencioniranje. Odgovor je jasen: v sistemu, kjer ni splošnega soodločanja 
delavcev in delitve prihodkov, kjer so dohodki menedžmenta včasih desetkrat 
ali še večkrat višji od odhodkov delavcev, subvencioniranje gospodarstva 
pomeni subvencioniranje menedžmenta in lastnikov kapitala, torej, ozkega 
privilegiranega sloja. Predlog ne nazadnje tega niti ne skriva. A še jasnejše je 
mnenje Vlade – delodajalci, torej menedžerji in lastniki kapitala, citiram, 
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"pričakujejo obsežne državne spodbude oziroma spodbude iz javnih sredstev." 
Se pravi, če premislimo, privilegirana manjšina, ki ima monopol odločanja o 
organizaciji dela in o delitvi dohodka, pričakuje javni denar za usposabljanje 
delovne sile, ki je osnova njenega dohodka in privilegijev. Naj ponovim ta del: 
Privilegirana manjšina, ki ima monopol odločanja o organizaciji dela in delitvi 
dohodka, pričakuje javni denar za usposabljanje delovne sile, ki je osnova 
njenega dohodka in privilegijev. Še več, če se ponovno obrnem k navedenemu 
stališču Vlade. Delodajalci kot problem vidijo predvsem plače oziroma nagrade 
za novopečene vajence, prispevke, zavarovanja, obveznosti v primeru nesreče, 
obveznosti do vajencev v primeru težav podjetja in tako naprej. Težavo imajo, 
skratka, s tem, da si pošteno delo zasluži pošteno plačilo. Prevzemajo dohodke 
in privilegije vodij podjetij in obratov, ne prevzemajo pa naloge specifičnega 
usposabljanja delavca za konkretne delovne naloge. Ne želijo prevzeti 
običajnega podjetniškega tveganja, da vsi delavci pač niso enako primerni za 
vsako delo.  
 
 V Združeni levici ne podpiramo načelne usmeritve, ki je podlaga tega 
predloga. Strinjamo se tudi z vladno stranjo, ki ugotavlja, da so tehnične rešitve 
neustrezne. Zato po našem mnenju zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Vlada je napovedala, da bo pripravila svojo rešitev na osnovi parafiranega 
socialnega sporazuma, ki si za cilj zastavlja sistemsko ureditev vajeništva, ob 
zagotovitvi stabilnega in dolgoročnega financiranja. V zvezi s tem še enkrat 
ponavljam: Cilj mora biti splošni razvoj posameznika, osrednja institucija pa ne 
moreta biti hierarhično organizirano podjetje ali obrtna delavnica, ampak javna 
šola in spremljajoče ustanove. Dijaki strokovnih šol morajo biti deležni ustrezne 
splošne izobrazbe. Praktično izobraževanje je normalen in potreben del 
njihovega izobraževanja, vendar jim je treba dati za to dovolj časa, nikakor ne 
smejo biti preobremenjeni. In še zadnjič, proračunska sredstva se lahko 
namenijo zgolj za poklicno in strokovno izobraževanje, ne pa za usposabljanje  
delavca, za delo pri specifičnem zaposlovalcu. Najlepša hvala za besedo. Vas 
na svoji desni bi pa opozoril oziroma poprosil za naslednjič za malo manj 
hihitanja in klepetanja vmes, ker je strašno nadležno. Predvidevam, da se tako 
počuti profesor za katedrom kadar govorijo tam v drugi, tretji vrsti. Hvala. 


