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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
Ljubljana, 30. avgust 2019 
 
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
PRIPOMBE k Zakonu O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA 
(ZUTD-E, javna razprava 16.7.2019) 
 
V sindikatu upokojencev smo v razpravi o izhodiščih za pripravo sprememb in dopolnitev 
zakona o urejanju trga opozorili na omejevanje začasnega in občasnega dela upokojencev.  
 
Omejeno je mesečno število ur in to na 60 ur mesečno, omejen je tudi možni letni zaslužek iz 
tega naslova in sicer znaša ta v letu  2019 7.127,68 €. 
 
Predlagali smo, če že mora biti omejitev dela ur, naj bo ta na letni ravni in ne mesečni. 
 
V besedilu sprememb zakona, ki je v razpravi od 16.7.2019, ni sprememb v besedilu. Se pa 
zaostrujejo kazenske določbe, ki se nanašajo na začasno oz. občasno delo. 
 
V sindikatu upokojencev smo razočarani nad takšnim odnosom do starejših. Z občasnim 
delom si starejši vsaj do neke mere izboljšujejo svoj socialno ekonomski položaj, pa tudi jim 
to pomeni družbeno in individualno udejstvovanje. 
 
Starejši se odločajo predvsem za razna sezonska dela, oz. dela, ki so na razpolago le za 
določeno obdobje zaradi bolezni zaposlenih , dopustov zaposlenih delavk, delavcev. 
Največkrat v podjetjih sami kličejo bivše, upokojene delavke in delavce na pomoč. Sezonska 
dela so možna le v določenem obdobju in največkrat zaposlovalci potrebujejo delavce za več 
kot 60 ur na mesec. To je n.pr. jesensko obiranje sadja, grozdja in druga podobna dela. 
Veliko naših članov, upokojenk, upokojencev opravlja ta dela v Avstriji, kjer ni omejitev v 
urah in zaslužku. Mnogi si želijo delati v domačem okolju. In če delajo več ur, dokler traja to 
sezonsko delo, mora delodajalec to izkazovati in izplačevati v več mesecih. Tako sistem sili 
delodajalca in delojemalca v prekršek in zato so predpisane kazni. 
 
Nerazumljivo je, da se v državi, kjer velika večina upokojencev lahko le životari s svojimi 
pokojninami, omejuje delo in to delo, ki traja le nekaj mesecev. Naši člani, upokojenke, 
upokojenci z občasnim delom ne zaslužijo velikih zneskov, s temi zaslužki si omogočijo 
nabavo kurjave, kakšno nujno popravilo v bivanjskih prostorih, popravilo hišnih aparatov. In 
podobno. Skoraj nihče si s takšnim zaslužkom ne more privoščiti priboljškov, potovanja. 
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Po dodatnih posvetih predlagamo omejitev ur ne na letni ravni, ampak na tromesečje. 
Verjamemo, da temu predlogu zakona predlagatelj sprememb zakona ne more, ne sme 
nasprotovati. 
 
 
PREDLOGI SPREMEMB IN DOPOLNITEV: 
 
1.  
 
27.c člen 
(omejitev začasnega ali občasnega dela) 
 
Besedilo, ki glasi: 
(1)« Začasno ali občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v 
koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec« 
 
se SPREMENI in glasi: 
 
»Začasno ali občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 180 ur v zaporednih 
treh mesecih.«. 
 
2.  
 
V 41. člen (176. a člen) Kazenskih določb naj  predlagatelj ponovno prouči višino predpisanih 
glob, posebej upravičenca, za katerega se predpisuje globa 500 evrov. 
 
Globe ne bodo potrebne, če bo občasno oz. začasno delo urejeno bolj razumsko. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         PREDSEDNICA SUS 
                                                                                                          Francka Ćetković 
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