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VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice poslanke in 

kolegi poslanci. 
 
Zagotavljanje dostojnega dela svojim prebivalcem je oziroma bi moralo biti ena od 
temeljnih dolžnosti države. Trenutno je uradno registriranih brez dela 119.458 
delavcev. Meseca novembra je bilo med brezposelnimi 26,1% starih med 15 in 29 let, 
po podatkih Statističnega urada pa je povprečna stopnja delovne aktivnosti med 
mladimi v letu 2013 znašala 43,5%, torej si lahko vsak sam ustvari mnenje o 
uspešnosti Republike Slovenije pri zagotavljanju zaposlenosti, sploh kar se tiče mladih. 
Predlog, ki je pred nami lahko ocenimo samo v kontekstu drugih ukrepov za 
spodbujanje zaposlovanja. Te ukrepe pa lahko razdelimo v tri skupine: gospodarska 
politika, aktivna politika zaposlovanja, subvencije ali oprostitve za delodajalce.  
Stališče Združene levice je, da je najpomembnejša gospodarska politika. Pri tem 
ugotavljamo, da tako Vlada, kot predlagatelj na tem področju ne ponuja nobenih 
rešitev, še več, s svojimi politikami povečujeta brezposelnost. Oba se zavzemata za 
zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju, Vlada je v ZUJF-u obnovila 
določbo, ki od proračunskih uporabnikov zahteva zmanjšanje števila zaposlenih za 1%. 
Oba, Vlada in predlagatelj, se zavzemata za sprejem fiskalnega pravila, ki bo imelo 
nedvomno negativne posledice za raven zaposlenosti v državi. Zaradi hitrega in 
radikalnega zmanjševanja državnih izdatkov bo nedvomno manj zaposlitev v javnem 
sektorju, kot če se poraba ne bi zmanjševala na tak grob administrativen način. Ker se 
bo s tem zmanjšalo tudi agregatno povpraševanje, bo delovnih mest manj tudi v 
zasebnem sektorju. To je samo en zgrešen element v gospodarski politiki države, 
poleg privatizacij in neodgovornega upravljanja državnih podjetij in bank, ki ga vlada 
dopušča. Na podlagi tega ugotavljamo, da v politiki Vlade manjka poglavitni element 
politike polne zaposlenosti. Ker gospodarska politika deluje na srednji rok in ker ne 
pomaga ranljivim skupinam na trgu delovne sile, jo mora spremljati aktivna politika 
zaposlovanja v pravem pomenu besede. Tukaj gre za zagotavljanje dostojnega dela, v 
okviru javnih del, torej s tem, ko neprofitne in javne ustanove zaposlijo brezposelne 
osebe za opravljanje dela v splošno družbeno korist. Dodaten ukrep je možnost 
prekvalificiranja, dodatnega usposabljanja, pomoči na delovnem mestu za tiste, ki 
izpadejo iz trga delovne sile. Na žalost so tudi na tem področju trendi in usmeritve 
neustrezni. Lansko leto so se med drugim zmanjšala tudi sredstva za javna dela. Hkrati 
pa že nekaj časa ne financira formalnih prekvalifikacij, prav tako ne vodi več uradnih 
evidenc deficitarnih poklicev. Od ukrepov aktivne politike zaposlovanja so ostale samo 
še delavnice, v katerih vedno isti zunanji izvajalci s proračunskimi sredstvi učijo 
brezposelne, da je brezposelnost posledica njihovih individualnih lastnosti.  
Skratka, namesto oprijemljivih kvalifikacij moraliziranje in psihologiliziranje. Torej, ni 
presenetljivo, da so zadnja leta paradni konj politike zaposlovanja subvencioniranje 
delodajalcev. Gre za ukrep, ki je od vseh teh oblik boja proti brezposelnosti najslabši. S 
tem ukrepom se namreč povečuje delež dodane vrednosti, ki pripada kapitalu velikemu 
in malemu. Z oprostitvami in subvencijami se spodbuja poslovanje podjetij in 
organizacij, ki ne dosegajo minimalnih socialnih norm. Če neko podjetje oprostimo 
plačila socialnih prispevkov je to točno tako, kot če bi isto podjetje oprostili upoštevanja 
okoljskih norm. V obeh primerih ima podjetje manj stroškov. Družba pa neposredno 
škodo, zaradi izpada prispevkov socialne blagajne ali zaradi škode za okolje in zdravje 
ljudi. Subvencioniranje ali dopuščanje neupoštevanja socialnih norm, opravljanje 
gospodarske ali druge dejavnosti brez pokrivanja družbeno priznanih stroškov, delovne 
sile je neprimerno. Če s tega stališča ocenimo predlog zakona, pridemo do naslednjih 
sklepov. Zagotavljanje sredstev za plačano pripravništvo je naloga javnih zavodov, pa 
tudi zasebnih izvajalcev na vseh tistih področjih, kjer je pripravništvo obvezno. 
Zagotavljanje sredstev za plačilo pripravništva v gospodarskih družbah, kjer ne gre za 
obvezno pripravništvo je naloga gospodarskih družb, razen, če gre za razvojno 
ogrožene regije, zato ne podpiramo oprostitve plačila prispevkov delodajalcev v 
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ustanovah ali podjetjih, ki zaposlujejo pripravnike, katerih pripravništvo je obvezno. Te 
organizacije ali podjetja morajo ta sredstva zagotoviti v okviru svojega rednega 
financiranja. Če na primer neko javno fakulteto ali zdravstveni dom oprostimo plačila 
prispevkov za socialni varnost, s tem ničesar ne prihranimo, ker natanko ta znesek 
nato zmanjka v zdravstveni ali pokojninski blagajni. Če pa oprostimo plačila zasebno 
ustanovo ali gospodarsko družbo, hkrati oškodujemo socialne blagajne in povečujemo 
dohodek zasebnega lastnika. Predlog ne preprečuje možnosti veriženja pripravnikov, s 
čimer seveda aludiram na veriženje d.o.o.-jev, ki bi ga nekoliko oteževala sprememba 
poslovnega registra, ki je bila pred dvema tednoma na žalost blokirana. Namreč, pogoj 
za oprostitev je, da delodajalec redno izplačuje plače in da zadnje tri mesece ni 
odpuščal iz poslovnih razlogov. To seveda ne preprečuje, da ne bi podjetje s 
sklepanjem kratkotrajnih pogodb s pripravniki neupravičeno zniževalo obratovalnih 
stroškov na račun vseh prebivalcev. S tem ne bi samo oškodovalo socialnih blagajn, 
ampak bi tudi omogočili nelojalno konkurenco. Predlog predvideva, da bo delodajalec, 
ki s pripravnikom sklene zaposlitev za nedoločene čas, oproščen plačila prispevkov 
delodajalca. Torej, podobno kot zdaj velja za zaposlovanje oseb mlajših od 30 let. 
Predlagatelj upravičeno svojega predloga utemeljuje prav s to analogijo. Na žalost, 
smo res padli tako nizko, da moramo subvencionirati tisto, kar je po zakonu norma, 
namreč zaposlovanje za nedoločen čas.  
 
 
Zato smo podprli Zakon o interventnih ukrepih na trgu dela, vendar gre tukaj za 
delavce v različnih položajih. V Združeni levici smo pripravljeni podpreti dve rešitvi, ki 
sta vsebovani v tem zakonu in sicer denarno nadomestilo za pripravnike pod pogojem, 
da se bo to nadomestilo štelo v osnovo za plačilo dohodnine, v nasprotnem primeru, da 
bi bili postavljeni v slabši položaj tisti delavci, ki dohodnino plačujejo bodisi iz plače ali 
pa iz drugega pogodbenega razmerja in politiko izvajanja pripravništva, ki bi jo sprejela 
vlada. Ker gre za prvo obravnavo zakona ga bo v nadaljevanju možno popravljati z 
amandmaji bomo zakon v tej fazi podprli. 
  
Podprli ga bom, ker je potrebno začeti reševati akuten problem brezposelnosti. Ta 
zakon je lahko del odgovora. A zagotavljanje blaginje prebivalstva in polne 
zaposlenosti oziroma bolje rečeno dostojnega dela za vse je možna le s temeljitimi 
spremembami družbeno ekonomskega sistema. Hvala.  
 


