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NOVA POGODBA MED DELOM IN KAPITALOM ZAIZHOD IZ
KRIZE

Predlogi ukrepov za poveianie blaginie prebivalstva in zeleno
gospodarsko rast

UVOD

Bruto donradi proizvod se je v lety 2012 ponovno zniia\ in sicer realno za 2,3 o/0, padanie
gospodarske rasti pa se nadaljuje tudi v letu 2013, sa.i se je BDP v prvem detrtletju letos realno
zniial, za 4,8 %. Nadaljuje se tako r"rpadan.ie potrosnie gospodinjstev in drZave kot tudi bruto
investicij. Upadan.ie potrosnje gospodinjstev je posledica stalnega pritiska na zniZevanje plad v
javnem in zasebnem sektorju in posledica sprejetih ul<repov, ki zmanjSujejo razpoloiljivi

dohodek in s tem kupno mot prebivalstva. Ne Ie to, na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo konec
julija ie ved kot 117.000 registrirano brezposelnih, kar ]e skoraj za trideset tisod vef kot v istem

iasu leta 2009. Stevilo delovno aktivnih se zmanj5uje; med junijem 2008 in 2013 se je zniialo iz

BB2.02B na 796.461 oseb, Stevilo stetajev pa se poveduje (med ianuarjem in julijem letos je bilo
pritetih 420 steiajev, kar je skoraj 100 vei kot v celotnem letu 20091. Zelo se ie povedalo tudi

Stevilo osebnih stetajev, in sicer kar za 892 glede na leto 2009. V Sloveniji je v letu 2011 pod

pragom tveganja revi i ine i ivelo 13,6 % al i  273.000 l judi ,  poleg nj ih pa 5e 113.000 socialno

izkljutenih [skupaj 19,3 o/o]. Glavna vzroka za revidino in socialno izkljuienost sta brezposelnost

in nizki dohodki. Tudi minimalna plata v viSini 783,66 EUR ne omogota dostoinega Zivljenja in

ne zmanj5uje tveganja rev5dine. Poleg tega se delavci v Slover.riji sooiaio z vse bolj intenzivnim

kr5enjem delovne zakonodaje, saj se je Stevilo kriitev na podrodjr.r delovnilt razmerij v letu 2012
glede na leto 2007 skoraj podvojilo (iz 4.746 na 8.3231.

Sprejeti uhrepi vlad, ki naj bi nas pripeljali iz krize, omenjenih problemov niso odpravili in lih ne

odpravljajo, po drugi strani so rev5iino in izkljutenost slovenskega prebivalstva le 5e poveiali.

Nadalievanje krize, ki se le ie poglablja, potliuje to, da politika drastifnega vat'devanja ne deh"rje,

prav nasprotno, povzroda potrebo po nadaljnjem vartevan.iu in s tent vodi v >past varievanja(.

Pravilo, da drastitno vartevanje ne deluje, se ne kaZe le v Sloveniji, temvei tudi v drugih driavah

EU. Sprejeti ukrepi in predlagani ukrepi povezani z morebitnim ponovnim odpiranjem nedavno

sprejete pokojninske in delovnopravne zakonodaje, ki bi poslab5ali socialno varnost in pogoje



dela zaposlenih, krepili fleksibilnost na raiun varnosti zaposlenih, predlogi o uvedbi socialne
kapice in pledlogi o krdenjr.r ko5arice osnovnih zdravstvenih storitev, so za nas nesprejemljivi in
poglabllajo konflikt med de'lom in kapitalom. Razvojno nazadovanje Slovenije je posledica

strukturnih slabosti slovenskega gospodarstva in njegove prevelike zadolienosti, neustl'eznega
vodenja in upravljanja podjetij in driave Ina lestvici koruptivnosti se uvrSiamo najviSje na svetu,
Earnst & Young, 2013J.

Predlagatelji ukrepov, ki smo podpisniki tega gradiva, poudarjamo velik pomen ciliev, ki sno jih

uskladili v lzhodiidih za socialni sporazunr 201,2-2016, tako vlada, vpe delodajalske organizacije
in reprezentativne sindikalne centrale. Zavzeli smo se za ukrepe, ki bodo krepili in razvijali

socialni dialog, zagotavl.jali ravnovesje med sociirlno driavo in trZnim gospodarstvom. Dogovorili

smo se, da si bomo s svojim ravnanjem prizadevali za tfajnostni ekonomski in socialni razvoj ter
poveianje blaginje ljurli, l<ar se mora odraZati v lnkovosti Zivljenja vseh ljudi, visoke stopnje

zaposlellosti, pravitne porazdelitve bogastva in udinl<ovite pravne varnosti.

Slovenija je v zadniem desetletju izgubila kompas in skrajni ias je, da se jo umesti na pot

trajnostnega razvoja. Strukturne in gospodarske reforme za izhod iz krize tnoraio imeti

uravnoteZeno ekonomsko, socialno in okoljsko komponento. Krtenie socialnih pravic v smislu

zmanj5evanja socialnih tlansferjev se r.nora nemudoma zaustaviti oziroma obratno; vlaganjr v

socialno varnost in zdravstvo se morajo 5e okrepitl, saj se z vartevalnimi ukrepi ne da resiti iz

lrrize. Kljuina za izhod iz krize jet uiinkovita pravna driava, ustvarjanje novih kakovostnih

delovnih mest in ohran.ianje obstojeiih delovnih nrest, spodbuian.ie notranje potroSnje in zagon

rnvesticijskega cikla. Zelena gospodarska rast in razvoj sta prav tako zelo pomembtra za izhod iz

krize. V tem okviru je med dlugim pomembno zagotavljanje viSje stopnje samooskrbe s hrano.

Ukrepi, ki so jih za izhod iz krize sprejemale ta in prejinja vlada, pa l<rizo le ie poglabljajo, zaradi

tesar sindikati predlagamo spreiem kliuinih ukrepov na naslednjih podrodjih:

IAVNE FINANCE. GOSPODARSKA POLITIKA IN TRAINOSTNI RAZVOI

a) JAvNtr FINANCE

PREDLAGANI UKREP OBRAZLOZITEV
1 . Uvedba davtnih blagajn Uvedba bo poviSala javnofinanine prihodke, kar potrjuje tudi

primer Hrvaike. Poleg uvedbe davdnih blagajn naj se sprejme
nadaljnje ukrepe za zmanjSanje sive ekononlije, predvsem na
podrotiu nepriiavlienih prihodkov.

2" Povetanje rlavinega
nodzoro in aktivnosti za
zmanj!onj e tlavineg a dol ga

Kljuini problem Slovenije je pomanjkanje davtne discipline,
pogostost davdnih utai in odlivov v davine oaze. DavEni dolg je v
polletjr-l letos znaial Ze 1,5 nrrd EUR. Potrebno je narediti pregled
pobiranja davkov in prispevkov po posanteznih davinih uradih.
Analizo in operativni akcijski nadrt se oblikuje v roku enega
meseca in temu se prilagodi organizacijska, l€drovsko-operativna
struktura delovanja davine sluibe. S takin] pristopom in nadinom
lahko pritakujemo povi5anje prihodkov proraiuna. To je tudi
pogoj, da se ne uvaja takoj novih davkov. Odpravi naj se bandno
tajnost, davdno tajnost za fiziEne in pravne osebe, ki so odlivale
sredswa v davine oaze in niso platale davkov in prispevkov. Banka
Slovenije naj oblikuje in pripravi spisek odlvov v davdne oaze, ki
se na podlagi podatkov DURS {odmera dohodnine) ali GURS
fstvarno prenroZeniel ustrezno obdavdiltt. Npr. razlika med vi5ino



dohodnine in odlivi v davtne oaze se obdavti 70 0/0, stvarno
premoienje pa B0 0/0. Zakon naj doloii rok za prostovoljno prijavo
rlboniteta: davina in kazenska amnestiia<.

3. Uvedba skupttih javnih
naroiil zo ves sektor drZdvo

{ustlnovitev Ltstrezne
agencije)

S tem se bo poveiala transparentnost, uiinkovitost in r"rstvarili
prihranki; hkrati naj se ratificira konvencija 5t.94 Mednarodne
organizacije dela [MOD), ki govori o javnih narodilih in pravicah
delavcev. Ukine naj se obstojeda politika najniz.iih cen (p|epoved
pogajanj o nerealnem zniievanir"r cenJ in vpelje veriZna
odgovornosti delodajalcev v (podlizvajalski verigi v razmerju do
terjatev delavcev, izloii naj se ponudnike z neporavnanimi
obveznostmi in prepreii zlorabo pfitoZbenih postopkov. V sistem
javnih narodil je potrebno vgraditi sistenr ripoitevanja kriterijev, ki
bodo omogoiali presojo in upoStevanje Sir5ih pozitivnih ufinkov
izbire domatega proizvajalca, v kolikor sta njegov izdelek ali
storitev primerliiva. Sloveniia izgubi po oceni zaradi korupcije tudi
do 40 7o vrednost i  iavnih naroi i l  [Kos,2013).

4. Sprejent davka na linanine
transakcije

Uvedba davka na finandne transakcije bi po ocenah sluib Evropske
komisije {EKl pomenila prihranek Slovenije v viSini 166 milijonov
evrov.
Viri iz tega naslova uaj se usmerijo v zagotavl.janje vzdrZnosti
socialnlh blagain.

5 Poviianje stopnje davka na
dohodek pravnih oseb na
20 o/o z tnoinostjo
uveljavitve zniiane stopnje v
primeru povetanega
za po sl ova nj a za n et'lo I ote n
ias

Tudi zaladi zniZanja davdne stopnie so se prihodki proraduna v
letr  2012 zni ia l i  za vet kot 90 mio EUR.

6. Zmanjianje itevila obiin in
oblikovanju pokrajin s
p osto pn t nr p rev zem a nJ enl
driavnih in obiinskih nalog.

Od leta 1994, ko je bila uvedena lokalna samouprava, se je Stevilo
obi in povetalo iz 147 na 212; vei i  a od teh pa je nesposobna
samofinanciranja. Pokra.jine naj se uvede z namenom izbolj5an.ia
delovan.ja uplave ter udinkovitega irpanja kohezijskih sredstev ob
upoStevanju skladnega regionalnega razvoia.

7. Olajianje in pospeiitev
trpo nja sredstev Evropskih
struktLrrnih skladov

V letu 2013 5e vedno obstaia nevarnost izgube sredstev pri
Kohezijsken skladu fna podrotju okoljske in prometne
infr:astrukturel. V letu 2013 je treba celtificirati najmanj za 749,9
mio EUR sredstev iz Kohezijskega sklada, da se izogne tveganju
izgube sredstev po pravilu N+3/N+2. Prav tako je v letu 2013 v
okviru OP ROPI potrebno certificirati 46,2 urio EUR sredstev iz
ESRR (MGRTJ. Zato je potrebno pospeSiti prilagoditev zakonodaje,
navodil in pravilnikov, ki ovirajo Erpanje EU sredstev. Oblikovatr
prioriteten seznam projektov s podroija okolja, pri katerih se po
dogovoru z Evlopsko komisijo posamezne faze prenesejo v
naslednje programsko obdobje. Nujno naj se opravi ocena
moinosti prerazporeditve sredstev iz programov z niijimi
multiplikacijskinri uiinki na prograne z viSjimi multiplikacijskimi
udinki .

b) GOSPODARSKA POLITIKA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

1 . O tl p r av a o d n i n i s trativ n i h
ovir ob upoitevanju presoje
udinkov na razliine sisteme

In sicer tako prostorskih, okoljskih
zagon vetjih investicijskih plojektov
presoje uiinka qa delovanje pravne
nor.  od

in drugib, ki prepreiujejo
ob hkatnem upoltevanju
driave in pravne varnosti

administrativnih ovir ne sme zmanisati ravni



varovanja prostora ter naravne in kulturne dediiiinel.
2. Priprava velikih d riavn ih

projektov za vlagonja,
preclvsem na podraiju
itrJiastrukture

Na podlagi doloienih prioritet in virov iz strukturnih skladov ter
Evropske investicijske banke {EIB) naj se pripravi velike drZavne
projekte za vlaganja, predvsem na podroiju izgradnje in
vzdrZevanja infrastrul(ure [H idroelektrarne na Srednji Savi in
spodnji Savi, postavitev vetrnih elektrarn, izgradnja lazvojnih osr,
Zelezni5l<e, elektro in dr;"rge infrastrukture itd.l ter vkljudi
slovensko gospodarstvo Ze v fazi nairtovanja projehtov.

3. Ob likovanje in sprejetn
n o ci o n a I n eg o en e rg e tskeg a
proarama

Energetski program n;ij upoSteva dejansko
podrod.iu, v celoti naj se upoSteva javni interes
veiie samooskrbe in ndinkovite rabe energiie.

stanje na tem
z namenom aim

4. Energetska obnovd j1vnih in
zasebnih nepremitnin

Tako se bo poveiala energetska uiinkovitost in zmanjSala
energetska reviiina. Po vzoru Zahodnih driav EU-15 naj se izvede
energetska obnova, ki bo ponlenila takojSnje aktiviranje slovenske
gradbene operative na podrotju zakljuinih del v gradbeni5tvr-r iu v
proizvodnii potrebnih materialov za gradnio.

5. Energetsko
prestruktLtrirdnje
oospodarstv0

Vlada naj z razliininri spodbudami omogoii, da bodo podjetja
postala energetsko varinejSa in presla na obnovljive vire energiie.

6. Vzpostavitev gozdno - lesne
verige in ustonovitev
centrov z0 predelavo Iesa

Ul<rep bo omogodil sodelovanje vseh deleZnikov ter s tem krepile
konkureninost celotne verige od gozda do izdelkov iz lesa in
papirja. Z uporabo lesa kot surovine nacionalnega ponena za
domato lesno-predelovalno in papirno industrijo s tim viijo
dodano vrednostjo. Ustanovijo nai se centri za predelavo lesa, v
katere naj se vkljuii koncesionarje, lesnopredelovalna podjetja

[stara in nova) in lastnike gozdov, ae centra ni, pa koncesijo
tlodeliti pod pogoji, da sredstva od prodaje lesa koncesionar vloii
v ustanavlianie in razvoi centrov za predelavo lesa.

7. Zagotovitev ustreznih
pogojev za grad njo
neprofitnih nd jemnill
stanovatlj

Poudarek naj bo na mladih in prvih iskalcih stanovanj. S
finaninimi ukrepi je treba olajSati dostop do primernega
stanovanja predvsem mladim.  Dodatno naj  se obdavi i  prazna
lastniska stanovanja. Prazna drZavna stanovanja pa naj se oddajo
mladi rn d luZi r r r rn pod r rqodni rn i  pogoi i .

L Revi tal iza cijo opu itenih
obmoiij z njihovo oddajo po
simholitni ceni

Slovenija ima po doloienih Studijah veliko degradiranih urbanih
obmoiij (cca 900 ha - brez stanovanjskih soseskJ, ki predstavljajo
velik potencial za investicije, razvoj novih tehnologij in ustvarjanje
novih delovnih mest fMGRT, 20131.

9. R ac i ona I iza cij a p os to p kov
prid obivanjo sog I asij,
gradbenih in dnqih
tlovoljenj s sprent embo
podrotne zakonotlaje

Racionalizacija je potrebna na podrobju varstva okolja,
prostorskega nairtovanja in graditve objektov ter ureditev in s
tem skra.jlanje postopkov in pospeiitev sprejemanja prostorskih
nairtov na driavni in Iokalni ravni. Racionalizira postopke
pridobivanja soglasij, gradbenih in drugih dovoljenj in drugih
dovoljenj s spremerubo podroine zakonodaje (npr. odprava
administrativnih ovir ne sme zmanjsati ravni varovanja prostora
ter naravne in kultulne dediidinel.

10. Pavetanje notranje
potroinje s povetanjem
lupne noii prebivalcev
Slovenije

Zaustavi naj se politika zniZevanja plad (tako v .javnem kot
zasebnem sektorju], pokojnin rn socialnih transferjev. Potrebno je
ohranjanje njihove vsakoletne realne vrednosti, s 6imer se bodo
poveiali tudi pribodki gospodarskih druZb in javnofinandnih
blagajn. Ohrani nal se usklajevanje dohodninske leswice in olajSav
z inflaciio.

I 1 . Uve lj av lj o nj e sl oven ski h
blaqovnih znotnk

Potrebno je spodbuditi potroSnjo slovenskih proizvodov in
storitev fkupuinio slovenskoll z ustrezno promociio s]ovenskih



blagovnih znamk ir  uporabo stor i tev slovenskih ponudnikov.
Povetanje utinkovitosti
e ko n o n'ts ke tli pl o macij e

Diplomacija si mora
blaga in storitev na
povedania izvoza.

bolj prizadevati za
obstojebe in nove

plasiranje slovenskega
ruJe trge, z namenom

13. Pri p rav i t[ n ab o r sektorj ev,
ki jih je potrebno
prestrukturirati

Tehnolo5ki napredek, predvsem na podroiju informatike,
globalizacija proizvodnih procesov narekujeta potl'ebo
identificiraniu sektoriev, ki iih je potrebno Drestrukturirati.

ter
po

II. SANACUA BANENEGA SISTEMA IN IZBOLISANIE KORPORATIVNEGA
UPRAVL'ANIA DRUZB V DRZAVNI TASTI

UKRIP OBRAZLOZITEV
1 . Sonac ija b ani nega sistema Sanacija mora potekati na transparenten in poiten natin z

namenom odprave kreditnega krta in nuden.la podpore
gospodarstvu.

2. Revizija vseh kreditov
podeljenih brez ustreznih
zavarovonj in sproiitev
ustreznih kazenskih
postopkov zoper
odgovorne osebe

Pregleda naj se kredite, ki so bili v zadnjih 15 letih podel.ieni brez
ustreznih zavarovanj ter zoper odgovorne osebe, v primeru
obstoja kaznivega dejanja pri dodeljevanju kredita, sproiiti
ustrezne postopke fvkljudno z odSkodninskimiJ. Prav tako naj se
javno objavi osebe, odgovorne za podeljevanje takih
nezavarovanih kreditov in se .jim ptepove opravljanje baninih
ooslov za doloteno obdobie.

3. Poveianje utinkovitosti
KOrporauvnega
upravljanja

Sprejme naj se predpise, ki bodo
korporativnega upravljanja tudi s tem,

poveiali udinkovitost
da se direktoriem ali

ilapom uprav ter nadzornih svetov v primeru ugotovljenih
kaznivih dejanj, ki so prispevala k likvidaciji oz. stedaju podjetij ali
kako drugade ogrozila njegov obstoj, prepove za doloteno iasovno
obdobje opravljan.je kakrine koli poslovne dejavnosti, bodisi v
svojem imenu ali preko tretje osebe, razen kriznemu
rlenedimentu.

Sprejem ustrezne
strategije in politike
upravljanjo z driavnim
premoZenjem

Sprejme naj se ustrezna strategija in politika upravljar.rja z
drZavnim premoZenjem ter naiinom ravnanja z lastniSkimi deleii,
s katelimi razpolagajo banke v driavni lasti. Upravljanje z
drZavnim premoienjem naj sledi smernicam OECD, ob zahtevi, da
naj driava ohrani lastni5tvo v najbolj vitalnih delih gospodarstva
npr. infrastruktirra, energetika, voda in v tistih delih iavnega
sektorja, kjer je z zakonodajo opredeljen javni interes. V postopke
povezane s privatizacijo podjetij v drZavni lasti je potrebno
vkl.iuditi socialne paftnerje, pri 6emer je potrebno v postopkih
prodaje driavnih deleZev slediti ciljem ohranitve oz. poveievanja
delovnih mest in vlaganjem v razvoj teh podietij. Cilj maksimiranja
ekonomskih utinkov posameznih prodaj ne sme biti edini cilj
prodaje drZavnih deleZev. Potrebno je zagotoviti participacijo
delavcev v nadzornem svetu Slovenskega dr"iavnega holdinga
fSDHI.



III. PRAVNA DRZAVA, VECIA TRANSPARENTNOST IN DELOVANJE INSPEKCIJSKIH

SLUZB

UKREP OBRAZLOZITEV

1 . Objava seznom0
delodajalcev, ki delavcent tri
ntesece zapored ali dvakrat
v iestih rnesecih v celoti ne
izpLataio plot

Stevilo kriitev doloiil delovne zakonodaje s podrotja plaiila za
delo se je nred leti 2007 in 2012 povedalo za vei ltot sedemkrat; iz
426 vletu 2007 do 3483 v letu 2012 ( IRSD, 20131.
Tovrsten ukrep je dopolnitev seznatna delodajalcev, ki ne
predloiiio REK obrazcev o obradunu prispevkov.

2. Revicliranje kazenske
zakonadaje

Revizi.,a kazenske zakonodaje naj gre v s leri ustreznosti in
izvedljivosti ter: zaostritve kazen;kih dolotb zlasti s podrotii
gospodarskih kaznivih dejanj, kaznivih dejanj zoper delovno
razmerje in socialno varnost {npr. Stetie, da Skodljive posledice
neplaiila prispevkov nastopijo v letu nepladila prispevkov in ne
iele v iasu uveljavitve pravice do poko.inine; spremeni ttaj se
izjemno problematitno dokazovanje naklepa za kaznivo dejanje
kr3itve pravic delavcev; uvedejo naj se bistveno dali5i zastaralni
roki s teh podrotij, zlasti pa v primerih davinih Lltaj. Znesel<, pri
katerenr ie davina utaja ie kaznivo dejanje, je potrebno ztTi;ati. Z
zadnjimi spremembami Kazenskega zakonika se je namre[ zvi5al s
5.000 evrov za Dosamezno vrsto davka na 50.000 evrov.

3. lzvzetn inipekcijskih sluib iz
prt|ila - 1 o/o zdposlenih v
jdvnetn sektorjLl

Uiinkovito delo inipekcijskih sluZb je v precejSnji meri odvisno
tudi od Stevila inspektorjev, ki naj se poveia. Stevilo inSpektorjev
naj se dolodi na osnovi razmerja do Stevila poslovnih subiektov [v
prir;reru IRSD in delovnih inSpektorjev pa tudi do Stevila
zaposlenih delavcev skladno s priporodili MODI. Leta 2004 je imel
lnspektorat RS za delo (lRSDI 82 inSpektorjev. Leta 2011 je IRSD
imel resda B8 inipektorjev. Po zadnjih informacijah je bilo s
Kadrovskim nairtom doloieno, da ima lahko IRSD v letu 2012
zaposlenih l l6 usluZbencev za nedoloien ias.  Novr lr  zaposl i iev v
letu 2012 ni  bi lo,  IRSD pa je zapust i lo kar 10 sodelavcev.
Posledidno in iz razloga varievanja se je zmanjial kadrovski nafrt
iz 116 na 105 oseb. Podobno je z Davino upravo RS {DURSJ, l<.ier je
je Stevilo davEnih inipektoriev od leta 1996 zniialo za 28
odstotkov f  DURS, 2013 ) .

4. Spremembe insolventne
zakonodaje

Spremembe naj gredo v smeri poenostaviwe steiajnih postopkov,
hitreiiega in celovitejiega poplaiila upnikov fzlasti delavcev],
veijega varstva delavcev v insolvendnih postopkih, spremembe
vrstnega reda poplatila upnil<ov [delavci pred ostalimi upniki),
zaostritve odgovornosti stetainih upraviteljev ter v smeri
zagotovitve veijih moinosti prestrukturirania oziroma ohran.lanja
zdravib jeder dolinikov, boljie zaSiite upuikov, z omeiiwiio
pooblastil organov insolventnega dolZnika v postopku prisilne
poravnave, prouditvijo rol<ov za izpodbijanje pravnih dejanj in
drugimi moZnimi ul<repi in v smeri pravoiasne uvedbe
insolveninega postopka ter njihovega utinkovitejSega in hitreiSega
teka. Plimer izjemno Sibhegti poloZaja delavcev v teh postopkih ie
bil vitien iz kondnega seznama ter.iatev upnikov Vegrada, kjer je

bilo upnikom priznano 404,3 milijone evrov teriatev, a je steeaina
upraviteljica Ze vnaprej izjavila, da bodo terjatve nekdaniih
zaposleni, ki jim je upraviteljica priznala za 10,9 milijona evt'ov
teriatev, >zelo verietno ostale nepoplaiane<.

5. Javna objava evidence IRSD

o prekrikih
Evidenca na podrotju prekrikov (evidenca o
prekrikihl vsebuje podatke o storilcu prekr5ka,

izdanih odlotbah o
pravno opredelitev



prekrSka, Stevilko in datum izdane odlotbe o prekrSku ter izreieno
sankcijo. Po 4. tlenu Zakona o dostopu do informacij .javnega
znadaja je nanrlei >Infonnacija javnega znaiaja informacija, ki
izvira iz delovnega podrod.ia organa, nahaja pa se v obliki
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega
dokumentarnega gradiva, ki ga ie organ izdelal sarn, v sodelovanju
z drugim organom, ali plidobil od drugilr oseb(. Dejstvo je, da je
objava evidence IRSD v javnem interesu, saj se bo na tak natin
vnapre j r-rgotovila >kredibilnost< delodaialca.

6. Z0g otovitev pravnih podlag
? d  t t ? n ^ . t n t , i t o t l

neposrednega dostopa
inipektorota za delo tlo
podatkov iz nekoterih
uradnih evidenc drugih
nadzornih organov, ki jih
potrebuje pri svojenl delLr

IRSD se Ze nekaj let zapored zavzema za dostop do nekaterih
evidenc, upravljavci katerih so drugi nadzorno oz. driavni organi
[npr. ZRSZ, DURSJ ter za moZnost Siriega vpogleda v evidence
vseh zaposlenih delavcev pri delodajalcu v bazi Zavoda za
zdravstveno zavarovanie. Z vpogledom v te evidence bi nedvomno
pridobili zelo koristne informacije o delodajalcu, Se preden bi pri
njem opravili inSpekcijski nadzor. Prav tako bi lahko inspektor'
med postopkom, torej po opravljenem nadzoru in naloZenih
ukrepih, ie z vpogledom v evidenco preveril, ali je delodajalec
doloiene nepravilnosti odpravil ali ne (npr. v zvezi z izpladevan.jem
plai) .

7. Revizija vseh me nedierski h
prevzem0v

Po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev so banke v
Sloveniji med leti 1998 in 2010 za L97 prevzemov [izrned skupaj
2151 podjetij tzdale za 5,6 mrd EUR baninih garancij. Od 203
podjetij iz industriiske panoge, ki imajo ved kot 100 zaposlenih, je
bild kar 46 menedZerskn prevzetih. Iz podatkov se vidi, da so se ta
podjetja v iasu krize sesedala. To so manj5a pod.iet;a, ki so po
produktni in finandni strani trenutno velik problem fPrainikar,
20101. Raziskava dr. Prainikarja je tudi pokazala, da je ta skupina
podjetij tudi najmanj produktivna. Med letoma 2006 in 2009 se je
dolg podjetij, v katerih je bil izveden MBO, zviSal za sl<oraj tri
Eetrtine, leta 2008 jim je dobiiek padel za 99 odstotkov, lani pa so
poslovala z izgr"rbo.

B. lavna objavo oseb
o tl g ovo rn i h za p a d e lj ev anj e
rslabih< kreditov

Po uradnih infornracijah je obseg slabih posojil v slovenskem
bandnem sistemu po zadnjih podatkih zrasel na 7,5 milijarde EUR.
Komisi.ia za prepredevanje korupcije (KPKJ je v svojem zadniem
poroiilu ugotovila, da so bili bar.rdni posli v vei obravnavanih
primerih odobreni le na podlagi dogovora z vodstverin'tr in
vodilninii osebami posarneznih baiik. V teh primerih gre predvsem
za posle, ki jih sicer ne bi bilo mogoie odobriti, ie bi upo5tevali
veiino veljavnih bandnih kriterijev in pogojev. KPK je leta 2010
zafela voditi preiskavo posameznice ob p|idobitvi osebnega
kredita, iz tega pa je sledila preiskava pregleda 40 poslov, ki so jih
odobrile banke v vetinski drZavni lasti in ki obsegajo 1,6 mili.iarde
evrov. V teh postopkilr so zaznali 30 sumov razliinih kaznivih
deiani, nodali so tudi Sest ovadb driavnemu toUilstvu.

9. Sprementba Zakona o
g ospo da rsk ih tl ruibah tako
du se bo prepre lo
,>veriZenje podjetij<

Vse ved je primerov, ko se lastnik d.o.o. umakne iz podjetja, da bi se
izognil terjatvam, na lastnisko mesto pa pride nastavljena oseba in
zapre vse tekoie radune, medtern ko prejsnji lastnik takoj irato
odpre novo podjetje in naprej posh.rje. Obseg davdnih utaj, ki ga je
posredno sproZila liberalizacija postopka ustanavljanja podjetij pa
je besedah davtnega svetovalca Darka Kondana v posameznih letih
od 200 do 250 mi l i ionov EUR.



IV. TRG DELA IN POGOII DELA

UKREP OBRAZLOZITEV
1 . Vz postav itev n Ici o na I n eg a

sistema pl0ianego
pripravniitva tudi s
pomotjo evropskih
stnl<turnih skladov

Pridobitev ustleznih kompetenc ter vstopnih pogojev za trg dela,
obenem pa zagotoviti ustrezno ekononlsko varnost pripravnikov v
iasu opravljanja pripravniStva. Ce vzamemo za primer zadnji javni
razpis za spodblljanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
podrofju socialnega varstva, ie skupna ol(virna razpoloZljiva
visina sredstev javnega razpisa 2.06I.447,91 EUR, pri temer je
skupni stlo5ek delodajalca za stroiek plate (z davki in prispevkiJ
in druga povlafila stroSkov dela za pripravnika v skladu z veljavrro
zakonodajo 1.450,00 EUR na pl ipr ivnika na mesecJ in dodatek za
mentorstvo [40 EUR na pripravni]<a na mesecJ, ki skupaj znaSa
1.490,00 EUR. Mentor lahko v okviru mentorstva istoiasno
usposablia naived tri pripravnike fSZS, 2013.).

Z. P i I otnq uv e d b a e I e k tro nsk i h
reg istracijskih ka rtic v
delovnent okoljLt

Po Svedskem zgledu uvedbe lD06 identifikacijske kartice v
gradbeni5tvu naj se pilotno uvede ta ukrep tudi v Slovenijo.
Podoben ukrep so uvedli tudi v Luksembr.rrgu, na NoweSkem in na
Portusalskem tMOD, 2013.].

3. Sp re nt e nt b a d efi n i cij e
minimalne plaie

Def in ic i ja  ra j  se sp l  emeni  na
postopoma izvzamejo doda tk i
plaia nai postane plaino dno.

natin, da se iz rninimalne plaie
in delovna uspeinost.  Minimalna

4. Deregulacija poklica le s
soglasjent soclalnih
p0rtnerjev

Da lahko ima deregulacija poklicev teike negativne ulinke, nas
opozarja primer zadnje detegulacije vstopa v dejavnost, kjer je
Obrtno podjetniSko zbornica Slovenije javno opozorila, da to vodi
v ogroZanje zdravja in Zivlienja ljudi, slabianje kakovost
obrtniskih storitev, ved dela na drno ter nezanimanje mladih za
pokl icno izobra;evanie (OZS, 2013)-

5. 0blikovonje skupne
n ttcionaLne platform e ztr
za poslovartje s pontotjo
sistemskih spodbttd

Stevi lo registr i rano brezposelnih se je med jul i jem 2008 in 2013
zvi5alo iz 61.550 na 1I7.143 {ZRSZ). Te Stevilke zahtevajo
usklajeno ukrepanje vseh deleZnikov na vseh ravneh, har ponreni,
da se mora za to platformo zagotoviti tudi sredstva v okviru nove
finanine perspektive 20L4 - ZAZ0.

6. Poveianje sredstev za
prog ratne aktivne poIitike
zaposlovanja in njihova
priprava skupaj s sociolnitni
pa rtn er|r

Sredstva za aktivno politiko zaposlovanja [APZ) iz integralnega
proraiuna so bila glede na spremenjen Natrt izvedbe Programa
APZ za le t i  2010 in  2011 zagotov l jena v v iS in i  103,6 n} i l i jona EUR.
Za leti 2013 in 2014 pa so se glede na nairt za izva.ianje ukrepov
APZ za le t i  2013 In 2014 zniZala na 65,3 mi l i jona EUR, tore j  za 37
odstotkov. Medtem pa se je Stevilo registrirano brezposelnih med
ju l i jem 2010 in  2013 zv i3alo iz  98.406 na 177 .743,  tore j  skora j  za
petino. Zato je potrebno narediti ves moZen napor, da se nujno
zagotovijo dodatna sredstva za izvajanje oz. razSiritev programov
APZ, tudi z udinkovitim vkljudevanjem v shemo nove finaudne
oersnektive 2014 2020.

7. Raziiritev program0
>Projektno utenje za tnlade
- PUM<

Skupno itevilo udeleZencev v programu PUM od leta 2005 do
2010 je glede na evalvaci jsko Studi jo programa PUM 1668. V
samem evalvaci jskem porodi lu je zapisano, da je sploina ocena
pl'ograrr:l glede na vse udeleiene v raziskavi potrjute nesporno
kakovost programa. Za 83 o/o udeleZencev je po n.iihovem lastnem
mnenju zaradi udeleibe v programu PUM priSlo do [pozitivnih)
spremenrb v iivljenju, pri nekaterih do manj5ih, pri nekaterih pa
do pomembnih Zivljenjskih sprememb. Tako ocenjuje tudi tri
ietrtine vseh nrentorjev. Ce k obstojefemu programu PUM
oriSteiemo 5e nove aktualne vsebine in sorazmerno temu



razsirimo tudi ciljne skr-rpine, in pri
sistemom VKO, lahko priiakujemo
podroiju socialne in ekonomske kot
mladih.

tem to logifno poveZemo s
pozitivne rezultate tako na
tr"rdi poklicne IreJintegracije

8. Spodbujanje ustreznih
lokalnih progratnov
sociolne ekonomije

Svet za socialno podjetniStvo je na zadnji seji sprejel strategiio
socialnega podjetniSwa 2073-2016, ki ie strateska osnova za
oblikovanje utinkovitega podpornega okolja za socialno
podjetniStvo. Ob promociji socialne ekononrije oziroma
natanineje socialnega podjetniStva pa je potrebno pripraviti
tak5en monitoring, ki bo onemogotal razvoj nepoStenih poslovnih
in menedierskih praks, ter forrnalnega socialnopodjetniSkega
certiiikata, ki bo tako izvajalcem kot kupcenr zagotavljal
transparentnost.

9. Ustrezna ureditev
!tudentskega dela

Studentsko delo se je iz socialnega korektiva z leti it.r ob pomoti
ugodne.iSe davtne obremenitve vse bolj spleminjalo v nelojalno
konl<urenco na trg dela, kar je v dolotenih sektorjih [trgovina,
gostinstvo] tudi ob pomodi deregulaci.je poldicev povzrodilo
motno erozijo rednih zaposiitev, na drugi strani pa Studentom v
velil<i vetini ni ponudilo ustreznih delovnih izku5enj. Zato morajo
iti spremembe ureditve Studentskega dela v smeri moinejSe
povezave s prispevki iz socialnega zavarovan,a in podroiji, ki so
bolj usklajena s srnerio Studija.

10. Konkretni ukrepi na
podroiju poklicnega
zclravja

Sprejme nai se Lrstrezne predpise za registraci.io in prepreievanje
poklicnih bolezni; uvede naj se diferencirane prispevne stopnje za
obvezno zavarovanje za priner po5kodbe pri delu in poklicne
bolezni, nacionalne programe za prepredevanje najpogostejSih
razlogov za slabo poklicno zdravje, kot so miiitno-kostna
obolenja, poklicna nagluSnost, koZna in respiratorna obolenia ter
za obvladovanje psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu
in nadomeiianie nevarnih ltemikalii z mani nevarnimi.

11 . O b tl aviitev > cenejiih ob Ii k
dela<

V primeru, da se nesorazmer:ni del aktivnosti v podjetiu opfavi
preko pogodb civilnega prava favtorske, podjemne pogodbe] oz.
Studentskega dela, se obdavti razliko med skupno vsoto teh
pogodb in preraiunom vrednosti teh pogodb v redne zaposlitve.
Podjetja namred z uporabo niije obdavienih Studentskega dela in
civih.ro-pravnih pogodb namrei izdatno privariujejo pri stroSkih
in to ob tem, da gre v zelo veliko primerih za tako imenovano
prikrito delovno razmerje, torei za kriitev delovnopravne
zakonodaje. Pri neto izplatilu 800 EUR je tako skupni stro5ek
delodajalca za redno zaposlenega 7.341,,27 EUR, medtem ko je v
primeru ar'torsl<e pogodbe 1.123,61 EUR.

V. IZOBRAZEVANIE, RAZISKAVE IN RAZVOI

UKREP OBRAZLOZITEV
1 . Vz p ostavitev n a c ion al neg a

sklatla za izobraieva je in
usposablj anj e zaposlen ih

Ustanovitev sklada za usposabljanje bo vzpostavila ugodnejie
okolje za razvol kadrov ter pomeni porazdelitev bremena med
podjetji, ki ne ponujajo pripravniStev in tistimi, ki tak6na
usposabljanja ponujajo. S tem bi krepili okolje za usposabljanje
mladih in ostalih zaposlenih. S tem bi tlvignili ponudbo mest za
r"rsposabljanja in izobraZevanje zaposlenili, ki pa so v dasu krize
skoraj popolnoma izginila. TakSen sklad na ravni driave bi lahko
financiral podjetjem, ki bi v njega vpladevali doloien deleZ:
pripravo natrtov zn izobraievanie in usposablianie na



podiplomski ravni v podjetju; poklicno vkljutevanje mladih [med
16 in 26 letJ, napredno usposabljanje za starejie ljudi [vsaj 20 let
delovnih iivljenja ali vsaj 45 letl; obvezna individualna
izpopolnjevanja (20 ur na letoJ; tzobraZevalni dopust;
ocenjevanje kompetenc in potrditev strokovne usposobljenosti
zaposlenih.

?. Vzpostavitev nacionalnega
patentnega sklada

DrZava mora zagotoviti ugodneise okolje za inovatorje.
Poenostavijo in pocenijo nai se postopki za patentiranje inovacij,
ki so sedaj skoraj nedosegljivi za manj5e inovatorje. DrZava nrora
aktivneje pristopiti k spodbujanju dviga Stevila patentov v
Sloveniji, kakor tudi zagotoviti 'ustrezne spodbude, ki bodo
zmanjiale razkorak med Stevilnimi inovacijani ter izumi ter
niihovo deiansko uporabo na trgu.

VI. ZDRAVSTVENA REFORMA
UKREPI OBRAZLOZITEV

1 . Sprejent zakona, ki bo ohranil
dostopnost do celovitega
zdravstveneg a vdrstva v
okviru obveznega
zdravstveneq a zavarovania

Postopno poenotenje prispevnih stopenj vseh
zavalovancev in doloiitev prispevnih stopenj
delo Steje.<

aktivnih kategorii
po naielu >vsako

2. S iste m sko o b v I a d ov anj e
investicij v zdravstvu in
centrolni smotnt naiin
narotanja opreme, zdravil z
izl oti tv i i o p osre d ni kov

S tem ukrepom bi se omogoiili veliki prihranki v zdravstvenem
sistenru.

3. Doloiitev tlelovnih
nonnotivov in stl ndarclov
kakovosti v mreii javnega
zdrdvstvenega vdrstva nQ
ravni driave in optimizlcija
organizacije deLovnega iasa v
mreii javne zdravstvene
deiavnosti.

To bi povefalo kakovost, izboljialo produktivnost in skrajSalo
iakalne dobe v zdravstvu.

4. Zdruiitev dopolnilneg a in
obvezneg a zdrdvstveneg a
zavarovanja

ZdruZitev bi omogoiila pravitnej5o obremenitev zavarovancev
pri uporabi zdravstvenih storitev. S tenl bi se poveiala tudi
razpoloi l j iva sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanie.
Sl'edstva namenjena za zdravstvo mor;ijo biti porabljena samo za
zdravstvo.

5. Dolotitev trajnih
proraiunskih virov za
obvezno ztlravstveno
zqvarovonie

Kot trajni vir zdravstvene blagajne naj se dolodijo prihodl<i iz
naslova troiarin (npr. na tobak, alkohol, sladke piiate itdJ.

VII. SOCIALNI DIALOG

UKREP OBRAZLOZIT[V
1. Kre pitev potnen a ko lektiv ni h

poqodb
Temelj odnosov med delodajalci in sindikati morajo tudi v
prihodnie predstavliati kolektivne Dosodbe.

2. Spoitovanje d og ovorov v
okviru socialnega tli aloga

Oblikovanje proraduna in njegovih sprememb mora upostevati
sklenjene dogovore s sindikati na podroiju plai in drugilr
stroikov dela v javnem sektorju za uravnoteZenje javnih financ,
kakol tudi dolodbe Stavkovnega sporazuma z dne 20. 5.2013.



3. Zagotovitev avtonomije in
neodvisnosti sociaLnih
partnerjev

zagotavlja avtonomiia in neodvisnost socialnih
spoStovanje in izvajanje dogovorjenega v

Se naprej
partnerJev

naj se
ter

kolektivnih pogodbah in sporazumih ter preprefuie enostransko
poseganje drZave v dolodbe kolektivnih pogodb.

4. Ob ravnava zakonodaje, ki
inta neposreden ali posreden
vpliv na delavske in socialne
pravice na Ekonomsko
socialnem svetu (ESS)

Vsa zakonodaja, ki ima neposreden ali posreden' vpliv na
delavske in socialne pravice, mora biti pred pritetkom
zakonodajnega postopka obravnavana na ESS. Na.ipolnembnej5i
zakoni, ki zadevajo delavske in socialne pl'avice, morajo biti
sprejeti s soglasiem socialnih partneriev.

Predlagani ukrepi v tem doki.rmentt"l so le del na5ih predlogov, za katere se zavzemamo na
podrotjih udinkovite pravne drZave, delavskih in socialnih pravic, ekonomske politike,
vkijudevanja mladih in starej5ih na trg dela, varstva in zdravja pri delu, pokojninskega in
zdravstvenega sistema, soupravljanja, izobraievanja, varstva tlovekovih pravic in druibene
odgovornosti podjetii, ki iih predlagamo podpisniki te pogodbe.
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