Interesna skupina delodajalcev
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Številka: 411-01-7/2021/23
Ljubljana, 21. 4. 2021
Interesna skupina delodajalcev je na svoji 18. izredni seji 21. 4. 2021 na podlagi 16.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15, 55/20 in 123/20), sprejela naslednje
STALIŠČE
k Predlogu Mnenja Državnega sveta k Osnutku Predloga Načrta za okrevanje in
odpornost
Interesna skupina delodajalcev je obravnavala 1. točko dnevnega reda 23. izredne
seje Državnega sveta - Predlog Mnenja Državnega sveta k Osnutku Predloga Načrta
za okrevanje in odpornost – in se v okviru te točke seznanila z Osnutkom Predloga
Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: osnutek predloga NOO) ter s
Predlogom Mnenja Državnega sveta k Osnutku Predloga Načrta za okrevanje in
odpornost.
Interesna skupina delodajalcev na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) k Predlogu
Mnenja k Osnutku Predloga Načrta za okrevanje in odpornost predlaga naslednji:
AMANDMA
V Predlogu Mnenja Državnega sveta k Osnutku Predloga Načrta za okrevanje in
odpornost se na 14. strani pred prvim odstavkom doda naslednje besedilo:
»Državni svet poudarja, da reprezentativne delodajalske organizacije niso bile
vključene pri vseh fazah priprave osnutka predloga NOO, predvsem se ni upoštevalo
odnosov med različnimi reprezentativnimi delodajalskimi organizacijami v socialnem
dialogu. Posledično so nekatere organizacije (npr. Gospodarska zbornica Slovenije in
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije) pri pripravi osnutka predloga NOO lahko bolje
sodelovale, druge (npr. Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) pa ne. Poudariti je
treba, da bi bilo smiselno reprezentativne delodajalske organizacije vključiti v
pripravo končne različice predloga NOO, poleg tega pa je smiselno, da slednje
sodelujejo tudi pri pripravi izvedbenih dokumentov NOO, npr. pri pripravi pogojev za
razpise, na podlagi katerih se bodo dodeljevala sredstva v skladu z NOO. Omeniti je
treba, da osnutek predloga NOO vsebuje nekatere rešitve (npr. spletna platforma s
pripomočki in gradivi za delodajalce), ki posegajo v že oblikovane rešitve, ki jih

ponujajo in tržijo reprezentativne delodajalske organizacije. Namesto predvidenega
podvajanja bi bilo smiselno v osnutku predloga NOO predvideti podporno okolje za
podjetja, katerega pomemben del bi tvorile reprezentativne delodajalske organizacije.
Državni svet sicer ugotavlja, da se v osnutku predloga NOO določenim gospodarskim
panogam namenja več pozornosti, npr. lesarstvu in turizmu. Navedeno je sicer
povsem legitimno, vendar je treba v osnutku predloga NOO natančno opredeliti, na
katero gospodarsko dejavnost se posamezen ukrep nanaša in za katero velikost
podjetij pride posamezen ukrep v poštev. V zvezi z navedenim Državni svet
ugotavlja, da se v nekaterih segmentih osnutka predloga NOO poudarek daje
predvsem pomoči velikim in srednje velikim podjetjem, pri čemer je treba poudariti,
da v Sloveniji večino družb in podjetnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost,
predstavljajo mikro, mala in srednja podjetja. Slednjim naj bi bilo sicer več sredstev
namenjenih v okviru kohezijskih sredstev iz Večletnega finančnega okvira EU za
obdobje 2021–2027, vendar bodo navedena sredstva na voljo šele čez nekaj let, do
takrat pa se bo zelo veliko mikro, malih in srednjih podjetij že znašlo v finančnih
težavah, kar nekaj pa jih bo propadlo zaradi posledic državnih omejitev poslovanja,
ki jih podjetja niso sama zakrivila. V osnutku predloga NOO je zato treba nameniti
več pozornosti mikro, malim in srednjim podjetjem (po načelu »Najprej pomisli na
male«), tako na področju digitalne preobrazbe gospodarstva, kot tudi digitalne
preobrazbe javnega sektorja in javne uprave. Na prvem področju je nujno treba v
podporno okolje vključiti tudi reprezentativne delodajalske organizacije, na drugem
področju pa je pri oblikovanju digitalnih rešitev treba imeti v mislih tudi posebnosti
malega gospodarstva, kjer digitalizacija ni tako intenzivna kot v velikih in srednje
velikih podjetjih. Tudi sicer je treba pri oblikovanju rešitev v osnutku predloga NOO
paziti, da predvidene reforme in novosti ne bi preveč obremenile mikro, malih in
srednjih podjetij oziroma ne bi zavrle njihove iniciative.«.
Obrazložitev:
Člani Interesne skupine delodajalcev so se na 18. izredni seji v razpravi seznanili z
osnutkom predloga NOO in Predlogom Mnenja k osnutku predloga NOO. V razpravi
so se člani Interesne skupine delodajalcev strinjali, da socialni partnerji, natančneje
reprezentativne delodajalske organizacije, niso bili dovolj vključeni v postopek
priprave osnutka predloga NOO, niti se niso upoštevali odnosi med različnimi
delodajalskimi organizacijami znotraj socialnega dialoga. V razpravi je bilo
izpostavljeno, da bi reprezentativne delodajalske organizacije morale biti vključene v
pripravo izvedbenih dokumentov, denimo pri pripravi razpisnih pogojev.
Člani Interesne skupine delodajalcev so v razpravi tudi izpostavili, da bi bilo treba v
osnutku predloga NOO bolje opredeliti, na katero velikost podjetja in na katere
gospodarske dejavnosti se določen ukrep nanaša. V zvezi s tem je bil izpostavljen
predvsem težaven položaj mikro, malih in srednjih podjetij, za katere naj bi bilo
namesto v osnutku predloga NOO več sredstev predvidenih v okviru kohezijskih
sredstev iz Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027. Po mnenju
Interesne skupine delodajalcev bo veliko mikro, malih in srednjih podjetij do
razpoložljivosti kohezijskih sredstev že v velikih finančnih težavah oziroma jih bo
veliko zaradi omejitev poslovanja že propadlo, saj bodo sredstva na voljo šele v nekaj
letih. Izpostavljeno je bilo, da se morajo težave mikro, malih in srednjih podjetij
nasloviti tudi v naslednjem predlogu interventne zakonodaje (v t. i. PKP 9), vendar je
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treba poudariti, da je slednji namenjen predvsem reševanju trenutnih stisk, ne pa
spodbujanju razvoja in inovacij v mikro, malih in srednjih podjetjih. Interesna skupina
delodajalcev zato predlaga, da se slednjim v osnutku predloga NOO nameni več
pozornosti. Interesna skupina na podlagi opravljene razprave predlaga amandma, s
katerim se bo Predlog Mnenja Državnega sveta k Osnutku Predloga Načrta za
okrevanje in odpornost dopolnil z zgoraj navedenimi predlogi.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Igor Antauer.
Vodja Interesne skupine delodajalcev
Igor Antauer, l.r.
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