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           Dne, 8. 3. 2013 

TISKOVNA KONFERENCA, NOVA DELOVNO PRAVNA ZAKONODAJA 

DNE 8. 3. 2013.   
 

»UKREPI ZA POVEČANJE PROŽNOSTI« ALI POENOSTAVLJENO IZGUBA ŠE 

TISTIH NEKAJ PRAVIC, KI SMO JIH DELAVCI IMELI! 

 

Na tiskovni konferenci dne 8. 11. 2012 smo opozorili slovensko javnost, na točno te 

anomalije, ki so se zgodile s sprejetjem ZDR. Vendar je slovenska javnost za vse 

pozitivne napore in premike še naprej gluha in apatična, kot da se za državljane glede 

nižanja standarda  nič ne bo zgodilo, kot da  je vse v najlepšem redu! 

 

1. Institut začasnega čakanja na delo nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega 

razloga, ko ima delavec »pravico« do nižjega nadomestila plače (nadomestilo 

80% prej 100%). 

2. Določena je višja starost delavca, ki je upravičen do posebnega varstva  pred 

odpovedjo (58let) 

3. Poenostavitev disciplinskega postopka. 

4. Znižanje »pasti brezposelnosti« z nižjimi nadomestili. 

5. Možnost oblikovanja lastnih kriterijev v podjetjih  za določanje presežnih 

delavcev. 

6. Možnost začasnega opravljanja  drugega  ustreznega dela pri delodajalcu. 

7. Krajši odpovedni roki (s 120 dni na 60 dni, izjemoma 80 dni). 

8. Zmanjšuje se višina odpravnine  in omeji upravičenost do odpravnine  ob 

upokojitvi. 

9. Dodatek  za delovno dobo –možnost drugačne ureditve  s kolektivno pogodbo. 

 

Konkretne pripombe: 

26. člen. 

Izjeme od obveznosti objave: 

-poslovodne osebe,  prokuriste in vodilne delavce iz drugega odstavka 74. člena tega zakona 

(legalizacija nepotizma). 

54. člen. 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas. 

- Vodilni delavec iz prvega odstavka 74. člena tega zakona 

- S kolektivno pogodbo  na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec  

lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne glede na omejitve prejšnjega 

odstavka. 

- 74. člen in 138. člen. V prvem uzakonjena nezakonitost, ki v prvih dveh popravkih 

ZDR ni vzdržala niti resne presoje v drugem pa odvzem dela plače delavcu na 

popolnoma nemoralen način! 

- 173. člen 
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- Disciplinska odgovornost in sankcije. 

- »Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega  delavec  ni zahteval 

arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo 

za sodno varstvo.«  Protiustavno in protizakonito! Krivdo bo delodajalcev delavcu 

lahko naprtil kadarkoli bo to hotel, delavec pa prava nevešča stranka bo take 

anomalije plačeval od svoje že tako mizerne plače! 

Dokazno breme je obrnjeno - INFAVOREM LABORATORIS- Sodba v dvomu, v 

korist šibkejše stranke- rimsko pravo kot  zgodovinsko izoblikovano obstojno 

pravo…. za Slovenijo več ne velja, kakor tudi ne določilo 27. člena »domnevna 

nedolžnost«  najvišjega pravnega akta USTAVE RS! 

 

 

 

Statistični podatki. 

1. Povprečna urna bruto postavka za leto 2011 zaposleni v Sloveniji 14,4 evra v 

Avstriji pa 29,2 €. (Slovenija je torej izjemno konkurenčna!). 

2. Povprečno število opravljenih ur na zaposlenega za leto 2011 je 1662 v Avstriji pa 

1600 v Nemčiji pa samo 1413 ur. 

3. Primerjava z Avstrijo kaže glede obremenitve plač je enaka 33,4 %. Razlika je v 

tem, da so naše plače bolj obremenjene s prispevki kot v Avstriji, avstrijske pa 

bolj z davki kot naše. 

4. V Sloveniji si večino prispevkov za socialno varnost morajo zagotavljati zaposleni 

samoin to kar 41 % v Avstriji le 27, 2%. V Sloveniji za ta namen prispeva naša 

država mnogo manj le 29,7%, v Avstriji 33,6% še manj pa naši delodajalci, le 

27,3% v Avstriji pa37,7%. V primerjavi s temi podatki so delavci v naši državi 

občutno  bolj obremenjeni in seveda občutno manj plačani. Glede na dejstvo, da 

naša reforma trga dela temelji izključno na reformi delovnih razmerij ne pa na 

reformi trga dela kot celote, je kot na dlani da bo položaj zaposlenih vse slabši. 

Navedeno je dokaz kako jalave so naše reforme, če jih seveda tako sploh lahko 

imenujemo. Socialni partnerji  nočejo uvideti, da  je treba celostno spremeniti 

menagementski pristop in njihov odnos do dela, ter predhodno spremeniti volilno 

zakonodajo, da se končno v parlament izvolijo pravi ljudje ne pa kot je sedanji 

balast, ki si upa med sabo celo čestitati za tak polom kot je reforma trga dela in 

pokojninska reforma. 

5. V PRVI VRSTI PA SO K SPREJEMU TAKEGA SKROPOCALA KRIVI VSI 

SINDIKALSTI, VSEH SINDIKATOV PO VRSTI, KI SO SODELOVALI NA 

POGAJANJIH. SPREJETI TAKO SKROPOCALO V IMENU SVOJIH 

ČLANOV, POMENI DA SI POPOLNOMA NEDOVZETEN ZA MATERIJO, 

KI SE JE OBRAVNAVALA, ALI PA PODKUPLJEN Z DRUGE TISTE 

STRANI, KI JI JE V INTERESU DA DELAVCI PREJEMAJO VSE MANJ, DA 

NA TAK NAČIN OSTANE NJIM VEČ! 
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Spremembe, ki jih prinaša reforma trga dela. 

 

1. Ukinitev obveznosti prijave  prostega delovnega mesta Zavodu RS za 

zaposlovanje. 

2. Možnost začasnega in občasnega  dela za upokojence. 

3. Možnost pridobitve pravice  do denarnega nadomestila v trajanju dveh mesecev  

tudi za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so bili zaposleni vsaj šest mesecev v 

zadnjih 24 mesecih. 

4. Spremembe pri pravici do preostalega dela neizkoriščene pravice  do denarnega 

nadomestila. 

5. Možnost prijave delavca v evidenco  iskalcev zaposlitve v času odpovednega roka, 

kater namen je aktivno izkanje nove zaposlitve  in dajanje pomoči že v tem  času. 

6. Podaljšanja obdobja trajanja pravice  do plačila prispevkov za pokojninsko  in 

invalidsko zavarovanje do upokojitve  z enega na dve leti za starejše prejemnike 

denarnega nadomestila. 

7. Oprostitev plačila prispevkov za zavarovanje  za primer  brezposelnosti  za dve 

leti za delodajalce, ki zaposlujejo  delavca za nedoločen čas in določitev 

petkratnika višine teh prispevkov za zaposlitev delavca za določen čas. 

 

 

             Predsednik: Milan Mesarič 
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