
 
 
 
 
 
ZADEVA: Obvestilo članom ZSDS 
___________________________________________________________________________ 
 
Spoštovani člani združenja! 
 
V okviru rednega obveščanja članov o pomembnejših aktualnih dogajanjih in aktivnostih 
ZSDS na področju razvoja delavske participacije v Sloveniji, bi vas želel zelo na kratko 
obvestiti o dveh takšnih aktualnih dogodkih, in sicer: 
 

I. 
 

Včeraj, dne 8. 9. 2021, je Odbor za pravosodje Državnega zbora obravnaval Predlog 
zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki ga je na našo pobudo 
vložila PS Levice, in o bistvu ter namenu katerega (tj. zagotovitev ustrezno učinkovitega 
varstva delavskih predstavnikov tudi pred vsemi oblikami t. i. krivdnih odpovedi pogodb o 
zaposlitvi) smo sicer obširneje poročali tudi v zadnjih dveh številkah Ekonomske 
demokracije.  
 
Kot generalni sekretar ZSDS sem se te seje matičnega odbora DZ za to področje tudi osebno 
udeležil in v svoji razpravi v imenu združenja tudi podrobneje pravno argumentiral 
razloge za sprejem tega zakona ter še enkrat pozval odbor, da ta zakonski predlog 
podpre. Mojo konkretno razpravo na tem odboru si lahko preberete na naši spletni strani v 
rubriki Stroka/Priporočila združenja na naslovu https://www.delavska-participacija.com/wp-
content/uploads/2021/09/Razprava-na-Odboru-DZ-za-pravosodje_8-9-2021-skraj%C5%A1ana-
verzija.pdf. 
 
Žal vas moram obvestiti, da na seji Odbora s tem našim predlogom rešitve (konkretno za 
uvedbo »začasnih odredb po uradni dolžnosti«, ki bi odložile učinkovanje podane krivdne 
odpovedi  do pravnomočne odločitve sodišča, s čimer bi bilo nedvomno mogoče zares 
učinkovito zavarovali delavske predstavnike pred sedanjimi pogostimi zlorabami tega 
instituta v njihovo škodo), nismo uspeli prodreti. Čeprav ta naš predlog po mojem mnenju 
tudi v strogo pravno-strokovnem smislu vsekakor »pije vodo«  (a v politiki, kot vemo, 
mnogokrat strokovni argumenti ne igrajo nobene vloge), ga je Odbor zavrnil, tako da za zdaj 
ne bo šel v nadaljnjo zakonodajno proceduro. Rezultat glasovanja pa je bil (upoštevaje 
običajno »parlamentarno matematiko«) žal po svoje pričakovan: 6 glasov »za« in 7 »proti«. 
 
Menim pa, da ta trud kljub vsemu ni bil zaman in da bo pač mogoče vse tisto, kar smo v tem 
smislu pripravili tokrat, koristno uporabiti pri naslednjem poskusu za rešitev tega čedalje 
bolj perečega problema. Kajti ta zagotovo ni bil zadnji. Takoj po volitvah, ko se politične 
karte premešajo na novo, bo namreč treba vsekakor poskusiti še enkrat. 
 

II. 
 
Da si boste lahko pravočasno rezervirali termin za morebitno udeležbo tudi na našem 
letošnjem tradicionalnem vsakoletnem dvodnevnem oktobrskem strokovnem posvetu 



ZSDS, bi vas želel - zaenkrat le preliminarno - obvestiti, da bo ta letos organiziran v 
Ankaranu, in sicer v ponedeljek in torek, dne 11. in 12. oktobra. Nosilni temi pa bosta 
predvidoma dve: 

 Vloga svetov delavcev na področju širitve notranjega lastništva zaposlenih 
 Oblikovanje pobud in predlogov za modernizacijo ZSDU v dobi digitalizacije. 

 
Vabilo z natančnejšim programom boste prejeli naknadno, predvidoma v zadnjih dneh 
septembra, tako da z morebitnimi prijavami lahko še počakate. 
 
Lep pozdrav vsem, 
 

                                                                          
 
 


