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V ponedeljek 24.1.2011 je vseh pet delodajalskih organizacij ponovno 
zavrnilo začetek dela delovne skupina za sistemske spremembe Zakona o 
delovnih razmerjih - ZDR in pripravo Zakona o skladu za odpravnine. 
 
Na delodajalski strani ugotavljamo, da odgovora na našo temeljno zahtevo 
z dne 3. decembra 2010 nismo dobili. Želimo torej jasno stališče Vlade RS 
oziroma predlog sprememb ZDR in  oblikovan predlog zakona o skladu za 
odpravnine, z jasnimi cilji in izhodišči, kakor tudi ekonomskimi posledicami 
sprememb. Dokler ne prejmemo zahtevanih strokovnih podlag, se 
sestankov delovne skupine, tako ene kot druge, ne bomo udeleževali. 
 
Naše ravnanje ne pomeni prekinitve socialnega dialoga ali želje po 
blokiranju pogajanj, saj se zavedamo, da nujno potrebujemo sistemske 
spremembe Zakona o delovnih razmerjih, ki bi omogočale primerljivo 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva z ostalimi gospodarstvi v EU. 
Vendar, če želimo omogočiti delovni skupini, v kateri so tudi naši 
predstavniki, pogoje za kvalitetno in učinkovito delo, mora le ta imeti 
jasna vladna izhodišča oziroma stališča ministrstva, se pravi že oblikovan 
predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih. To izhaja tudi iz dopisa 
vseh petih delodajalskih organizacij oz. zbornic z dne 3.12.2010, kjer smo 
gradivo označili kot neprimerno za pogajanja, saj je samo sebi 
nasprotujoče in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa smo 
pozvali k takojšnji pripravi ustreznih gradiv. 
 
Ker sta Zakon o delovnih razmerjih in predlog Zakona o skladu za 
odpravnine neposredno povezana, se o vsebini slednjega, dokler ne bodo 
znane rešitve v zvezi z ZDR, ne moremo začeti pogovarjati. Sestanka se 
bomo udeležili po prejemu ustreznega gradiva, ki bo korektna podlaga za 
delo obeh delovnih skupin. 
 

 


