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Predsednik in izvršni sekretar ZSSS Dušan
Semolič in Andrej Zorko sta izrazila priča-
kovanje, da bodo spremembe zakona o delo-
vnih razmerjih (ZDR) izhajale iz ugotovitev
inšpekcije dela. Namesto da bi upošteval
opozorila bonitetne hiše Standard & Poors,
naj novi zakon bolj zaščiti šibkejšo stran, to
pa so delavci, sta poudarila.
Po Zorkovih besedah je ekonomsko-socialni svet
pred časom oblikoval delovno skupino, ki naj bi
pripravila spremembe ZDR. Izvršni sekretar je nada-
ljeval: »ZSSS pričakuje, da ključni cilj sprememb ne bo
povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Dokazano
namreč je, da raven pravic zaposlenih nima nepo-
srednega vpliva na konkurenčnost gospodarstva.
Zato pričakujemo, da bodo spremembe upoštevale
razčlenjenost slovenskega trga dela. Še posebej
pomembno je, da bo novi zakon zmanjšal kršenje
pravic delavcev. Izboljšal naj bi pravice zaposlenih
pri agencijah, ki so zdaj pogosto kršene. Spremembe
zakona naj bi izboljšale tudi položaj invalidov. Vse-
ga seveda ne bodo rešile spremembe ZDR, zaradi
ustanavljanja slamnatih podjetij je treba spremeniti
tudi zakon o gospodarskih družbah.
Pri nas imamo tudi delavce, za katere kolektivne po-
godbe ne veljajo. Imamo tudi delavce, ki niso deležni
pravic iz kolektivnih pogodb, ker njihov delodajalec
ni član delodajalskih organizacij.
ZSSS pričakuje učinkovitejše varstvo pravic delavk in
delavcev. Spremembe naj bi med drugim odpravile
najpogostejše kršitve pravic zaposlenih, denimo glede
delovnega časa, plačila za delo, vodenja delovnih
evidenc, odmorov in počitkov ... Po ugotovitvah v
letnem poročilu inšpektorata za delo je bilo prav pri
teh zadevah največ kršitev pravic zaposlenih.
Za izboljšanje razmer bo treba zaostriti tudi sankcije
za kršitelje, torej delodajalce. Te naj bi zadevale
tudi izterjavo kazni s strani davčnih organov. Spre-
membam ZDR mora slediti tudi spremenjen zakon
o inšpekciji dela, saj mora inšpekcija postati učinkovi-
tejša. Če do tega ne bo prišlo, bo zakon mrtva črka na
papirju. Pričakujemo, da bo ministrstvo pri pripravi
sprememb ZDR upoštevalo nujnost izboljšanja pravic
zaposlenih in odpravo ugotovljenih anomalij.«
Semolič je dodal: »To bo ena od osrednjih tem
v prihodnjem obdobju. Znana je ocena bonitetne
hiše Standard & Poors o tem, da so stroški dela pri

nas previsoki in jih je treba znižati. Glede na od-
visnost naših politikov od ocen pomembnih agencij
in pretekla spoznanja lahko pričakujemo, da bodo
to imeli za čisto zlato in da bodo zato pritisnili na
zakonodajo.
Pri ZDR ne bomo popuščali in zniževanja delavskih
pravic ne bomo dovolili. Tistim, ki želijo na trgu
dela uveljaviti tržne zakonitosti, odgovarjamo, da
delo ni blago. Zakon o delovnih razmerjih delavce
ščiti pred tem, da bi postali blago, delavci so namreč
šibkejši člen. Spremembe ZDR bi lahko denimo
ogrozile dodatek na delovno dobo, varstvo pred
odpuščanjem, ukinitev 30-minutnega odmora med
delom, zmanjšanje regresov in odpravnin ... Kar
precej pravic bodo želeli izriniti iz ZDR in prepustiti
kolektivnim pogodbam, pri sklepanju katerih pa je
delodajalec močnejša stran. Pravica v Sloveniji je na
strani bogatih, ki si lahko plačajo odvetnike. Smo za
dialog, vendar si ne smejo delati iluzij, da bodo v ta
dialog posegli na temelju bonitetnih ocen.«
Na vprašanje, ali je vlada od sebe dala že kakšen
predlog sprememb ZDR, je Semolič povedal, da
je pripravila zbir mnenj in predlogov ter pogledov
različnih strokovnjakov, sodnikov, profesorjev in
tudi nekaterih delodajalcev. »Temu ne moremo
reči, da je vladin predlog. Podobno je bilo ob za-
četku pokojninske reforme, ko so tudi sindikate
pozvali k dajanju predlogov. Te smo tudi dali, tudi
delodajalci so jih, vendar je vlada krenila na svojo
prosto pot. Ker poznamo predloge delodajalcev,
vemo, da je to realnost tudi ob ZDR,« je povedal
predsednik ZSSS.
Delovna skupina bo spremembe ZDR pripravljala
postopno, po poglavjih; upamo, da bo dialog deloval,
vendar ne na dopisni način, je dodal Zorko.
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