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Ljubljana, 17. 11. 2020

PREDLOG

ZAPISNIK

14. izredna seje Interesne skupine delodajalcev, ki je potekala v torek, 17. novembra
2020, v sobi MALA DVORANA – TAVČARJEVA.
Seja se je pričela ob 10. uri in zaključila ob 10.35 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Igor Antauer,
- člani interesne skupine: Mitja Gorenšček, mag. Marija Lah in Jože Smole.

Dnevni red:
1. Priprave na 14. izredno sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide in 16. izredno sejo Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance
Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 1)
Interesna skupina delodajalcev se je seznanila s Predlogom zakona o interventnih
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) – nujni
postopek, EPA 1472-VIII in s predlogi amandmajev k temu zakonu ter jih
obravnavala. Ugotovila je, da zakon v nekaterih delih prinaša pozitivne rešitve in
pristopa k reševanju gospodarstva, vendar ne v celoti, zato je sklenila, da na podlagi
16. člena Poslovnika Državnega sveta predlaga, da Komisija za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance (kot pristojna komisija) in Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide (kot zainteresirana komisija) v okviru skupne obravnave
Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (ZIUOPDVE) – nujni postopek, EPA 1472-VIII, sprejmeta sklep, s katerim
pozivata predlagatelja zakona in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev, da v
nadaljevanju zakonodajnega postopka proučijo in kot lastne povzamejo ter predložijo
v obravnavo matičnemu Odboru Državnega zbora za finance, predloge amandmajev
s katerimi se predlaga
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dopolnitev ZIUOPDVE z novim 60.a členom s katerim se spremeni 5. člen
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) spremeni tako, da
se minimalna plača v letu 2021 določi v višini 940,58 EUR, ter v povezavi s
tem dopolnitev 1. člena ZIUOPDVE,
dopolnitev predlaganega 58. člena ZIUOPDVE, tako da nov 306.a člen
Zakona o splošnem upravnem postopku velja tudi za vloge povezane z delom
in zaposlovanjem tujcev,
črtanje besedila 106. člena ZIUOPDVE, ki se nanaša na obveščanje
Inšpektorata RS za delo glede opravljanja dela na domu, ter črtanje besedila,
ki je neposredno povezano s tem členom (podnaslov »25. Zakon o delovnih
razmerjih« ter 25. točka drugega odstavka 1. člena ZIUOPDVE),
da se v prvem odstavku 107. člena ZIUOPDVE številka »40« nadomesti z
številko »30«, v petem odstavku pa številka »40,00 %« nadomesti s številko
»30,00%«, znesek »1.000,00 eurov« pa z zneskom »1.500,00 eurov«
dopolnitev zakona z novim 107.a členom ZIUOPDVE s katerim se uredi
pomoč v obliki povračila fiksnih stroškov za zaprta podjetja po vladnem
odloku,
da se v prvem in tretjem stavku 110. člena ZIUOPDVE številka »40«
nadomesti s številko »30«.

Za predstavitev stališča interesne skupine s predlogom sklepa na seji Komisije
Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in Komisije za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, je bil določen vodja interesne skupine.
Nataša Terzić
sekretarka interesne skupine

Igor Antauer
vodja interesne skupine

