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Zakon o malem delu ne sledi strukturi slovenskega gospodarstva 

Stališče Trgovinske zbornice Slovenije k Zakonu o malem delu  

Državni svet Republike Slovenije je na 24. izredni seji dne 2. 11. 2010 ob 
obravnavi Zakona o malem delu (ZMD), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel na 12. redni seji dne 26. 10. 2010, sprejel zahtevo, da Državni zbor 
Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o malem delu. 

Trgovinska zbornica Slovenije je ves čas priprave besedila predloga zakona in ves 
čas zakonodajnega postopka opozarjala na problematiko 4. člena ZMD, ki določa 
omejitve malega dela pri posameznem delodajalcu. Menimo, da je število ur iz 
naslova malega dela izjemno nesorazmerno porazdeljeno glede na 
velikostno strukturo podjetij po številu zaposlenih (npr. podjetje, ki ima 
zaposlenih 100 delavcev lahko koristi enako mesečno kvoto ur iz naslova 
malega dela, kot tisto podjetje, ki zaposluje 1.150 zaposlenih). Prav tako pri 
porazdelitvi urnih kvot ni upoštevana specifičnost storitvenih dejavnosti, ki 
imajo svoje poslovne enote po različnih krajih Slovenije.  

Zakon o malem delu torej ne sledi strukturi slovenskega gospodarstva in 
dejanskemu številu zaposlenih delavcev v podjetjih, kar posledično pomeni, 
da bo vzpostavil ureditev, ki ne bo zagotovila enakopravnega položaja 
vsem gospodarskim subjektom na trgu, celo več, med podjetji in 
posameznimi dejavnostmi se bodo le poglobile razlike v pogojih 
gospodarjenja, kar pa se bo zagotovo odrazilo tudi v slabitvi konkurenčnosti 
celotnega slovenskega gospodarstva. 

Glede na navedeno Trgovinska zbornica Slovenije predlaga, da poslanci 
posameznih poslanskih skupin v postopku ponovnega odločanja o Zakonu o malem 
delu na seji Državnega zbora RS, tega zakona ne podprejo.  
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