» PRAVIČNO PLAČILO ZA POŠTENO DELO
IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI«
ODGOVORNOSTI«
Slovenija se na področju učinkovitega varovanja delavskih pravic in zagotavljanja dolgoročno
vzdržnega delovanja sistemov socialnega varstva nahaja pred velikimi izzivi, ki jih ni več
mogoče odpravljati s kozmetičnimi popravki. Dosedanji model socialne države potrebuje
temeljito reformo, saj se je znašel v slepi ulici. Socialni kapital je na globalnem tržišču naša
največja konkurenčna prednost, zato je potrebno bodoča razmerja graditi na resnični
»pravičnosti in solidarnosti v celotni družbi«. Zaradi tega se bo Nova Slovenija zavzemala za
sklenitev novega družbenega dogovora, ki bo zagotavljal pravično plačilo za opravljeno delo
in solidarnost s tistimi, ki pomoč resnično potrebujejo.
Zaradi zagotavljanja pravičnosti in solidarnosti bo Nova Slovenija uresničila naslednje cilje:
- Zagotovitev več in boljših delovnih mest:
Temeljna dolžnost države na področju zagotavljanja delavskih in socialnih pravic je
zagotavljanje več in boljših delovnih mest. Navedeno bo mogoče samo v sistemu, kjer bodo
delo, odgovornost in ustvarjalnost resnično nagrajevana, kršitve temeljnih pravil pa bodo
dosledno sankcionirane. V Sloveniji se je zgodila popolna degeneracija sistema minimalne in
izhodiščne plače, kar ima za posledico, da slabše plačani delavci ne morejo živeti od svojega
dela in da tudi kvalificirani delavci prejemajo zgolj minimalno plačo. Znesek neto minimalne
plače mora biti enak vsaj minimalnim življenjskim stroškom, plačilo kvalificiranih delavcev pa
mora biti sorazmerno višje. Slovenija ne sme in ne more več graditi svojega razvoja na politiki
izčrpavanja poceni delovne sile.
- Ohranjanje območja miru in varnosti:
Pasivnost izvršilne oblasti in popolna neučinkovitost sodstva na gospodarskih področjih so
omogočili nelegitimno prisvojitev skupnega premoženja in posledično možnost samovoljnega
in neodgovornega delovanja novodobnih kapitalistov, kar je povzročilo dramatično erozijo
zaupanja v politične in gospodarske voditelje. To lahko dolgoročno ogrozi temelje razvoja
našega gospodarstva in posledično obstoj socialne države. Brez vnovične vzpostavitve
pravičnih razmerij v družbi, ne bo mogoče zagotoviti pogojev za zdravo podjetništvo in
gospodarstvo, kar je predpogoj za normalno delovanje socialne države.
- Dosledno in učinkovito izvajanje regulative na gospodarskem področju:
Divja privatizacija, netransparentne lastniške povezave, netransparentno poslovanje in
neodgovorno kreditiranje ter popolna odsotnost učinkovitega sankcioniranja kršiteljev na
navedenih področjih so ključni razlogi za resnično hudo in dolgoročno krizo v Sloveniji. Brez
močne, odgovorne in odločne izvršilne oblasti ne bo mogoče zagotoviti reda na tem
področju, kar bo zgolj še dodatno zaostrovalo in podaljševalo krizo. Dokler povzročitelji ne
bodo prevzeli odgovornosti za svoja dejanja, ne bo mogoče vzpostaviti novega modela, ki bo

zagotavljal dolgoročno vzdržno in zdravo gospodarsko rast, brez katere pa ni mogoče
govoriti o učinkoviti in dolgoročno vzdržni delavski in socialni politiki.
- Zagotovitev pravice: 8 ur za delo, 8 ur za družino in 8 ur za počitek:
Odločno se je potrebno zoperstaviti praksi, ko se od zaposlenih zahteva, da delajo tudi po 50
ali 60 ur na teden. Na področju spoštovanja omejitev dela preko polnega delovnega časa in
glede zagotavljanje poštenega plačila za delo preko polnega delovnega časa je v praksi
popolnoma odpovedal sistem inšpekcijskega in sodnega varstva, kar omogoča, da nekateri
delodajalci ravnajo skrajno samovoljno.
- Nadzor nad izplačevanjem plač in prispevkov:
Delodajalci so dolžni sproti in v celoti poravnavati vse svoje obveznosti glede zaposlenih. Če
tega ne želijo ali niso sposobni, jim država ne sme dovoliti nastopanja na trgu.
- Odprava oziroma omejitev nelojalnih oblik dela:
Delo na črno in delovanje študentskih servisov so v določenih panogah deformirali trg dela.
Zaradi tega si bo Nova Slovenija prizadevala za davčno enako obravnavo vseh oblik dela in za
znižanje prispevkov oziroma davkov iz naslova dela ter za dosledno in strogo kaznovanje
kršiteljev.
- Odprava ovir za razvoj zdravega podjetništva in odprava nepotrebnih privilegijev:
Manevrski prostor za razvoj zdravega podjetništva bo potrebno zagotoviti tudi z odpravo
omejitev, ki brez resnične potrebe zavirajo delovanje in razvoj trga delovne sile. Ravno tako
bo potrebno doseči družbeni dogovor glede socialnih pravic, ki po svoji naravi dejansko
predstavljajo privilegij in objektivno gledano niso nujno potrebne oziroma niso potrebne v
višini, kot se zagotavljajo.
- Hitro, učinkovito in pravično pravno varstvo pravic iz naslova delovnega razmerja:
Nujno potrebno je reorganizirati področje delovne inšpekcije, saj ni sposobna zagotavljati
učinkovitega, hitrega in sistematičnega preprečevanja oziroma sankcioniranja kršitev
delovnopravne zakonodaje. Na področju sodnega varstva pravic iz naslova delovnega
razmerja je potrebno zagotoviti hitro in učinkovito varstvo, da bo le-to primarno preventivno
delovalo. Po drugi strani je potrebno poenostaviti ureditev delavskih in socialnih pravic in tako
onemogočiti zlorabe teh pravic ter zagotoviti večjo fleksibilnost in učinkovitost delovnega
procesa oziroma trga.

