Nagovor predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce
na XIX. Posvetu delodajalcev
(Brdo pri Kranju, 26. marec 2018)
Spoštovane udeleženke in udeleženci 19. Posveta delodajalcev, obrtnice in obrtniki,
podjetnice in podjetniki, cenjeni predsednik ZDOPS Drago Delalut, spoštovani
predsednik skupščine ZDOPS Janez Šauperl, cenjeni predsednik OZS Branko Meh,
spoštovani generalni direktor OZS Danijel Lamperger, spoštovani državni svetnik in
generalni sekretar ZDOPS Igor Antauer, visoki predstavniki institucij države,
referentke in referenti in vsa zainteresirana javnost,
dovolite mi, da pozdravim letošnje strokovno srečanje v imenu Državnega sveta
Republike Slovenije, drugega doma našega parlamenta.
Sem prvi predsednik Državnega sveta, ki prihaja iz vrst obrtnikov in podjetnikov. V
sedanji vlogi visokega predstavnika države zato še toliko bolj razumem uspehe in
čeri, ki jih morate obrtniki in podjetniki preskočiti za uspešno poslovanje. K uspehu
lahko veliko pripomore tudi uspešno delo zbornic in celotnega obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema kot pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja.
Zbornice igrajo v procesu dialoga med socialnimi partnerji ter državo ključno vlogo,
doseženo soglasje pa ne sme biti rezultat izsiljevanja, čemur smo žal še vedno priča
v »dialogu« med delojemalsko in delodajalsko stranjo.
Tudi Državni svet je v zakonodajnem ustroju reprezentant obrti in podjetništva.
Njegova vloga je pravočasno prepoznati probleme obrti in podjetništva ter iskati
najboljše in dolgoročno učinkovite zakonodajne rešitve. In kot sem že večkrat
poudaril - slovenska družba potrebuje več neodvisnega prostora za srečevanje
različnih idej in zbliževanje ciljev različnih interesnih skupin. Te prihajajo v Državnem
svetu do medsebojne konfrontacije in na tej podlagi se z močjo argumentov lahko
izkristalizirajo najboljše zakonodajne rešitve. Le konsistentna zakonodaja je namreč
dobra zakonodaja in za to smer delovanja Državnega sveta se bom sam zavzemal
tudi v prihodnje. Prizadevanje za bolj konsistentno zakonodajo je tudi eden od
pomembnih razlogov, zakaj Slovenija potrebuje Državni svet.
Naša dandanašnja stvarnost je močno odvisna od razvoja tehnologij. Ta še nikdar v
zgodovini človeštva ni bil tako bliskovit, kot je sedaj. Prva industrijska revolucija je
prinesla parne stroje, druga elektriko in tekoči trak, sledili sta elektronika in robotika.
Četrta industrijska revolucija pa bo vključevala upravljanje z velikimi podatki in
pametnimi sistemi, kar bo pomembno spremenilo ne le gospodarstvo temveč tudi
naše življenje nasploh. Hitre spremembe, ki jih prinaša rast digitalne tehnologije, že
vplivajo na posameznike, družbo, državo, vlade, poslovne modele, na naše vrednote
… Živimo z industrijo, živimo s podjetji, tudi s srednje velikimi, malimi in mikro
podjetji. Našo največjo skrb predstavlja vprašanje, kaj bomo jutri delali.
Ena od pomembnih nalog, ki si jo je zadala Evropska unija, je obdržati čim več dela
in delovnih mest v Evropi, oziroma jih v Evropo vrniti. Po drugi strani se kot velika
pomanjkljivost v tej usmeritvi kaže kadrovska neprilagojenost, s katero se srečujete
tudi obrtniki in podjetniki v Sloveniji. Mnogo mladih bi moralo imeti večji pogum za
študij inženirstva, za študij informacijskih tehnologij. Temu nikakor ne sledi
izobraževalna politika oz. izobraževalni sistem. Srečujemo se s pomanjkanjem
kompetentnih kadrov, ki pa jih potrebujemo, če želimo uresničiti koncept ponovne

industrializacije na podlagi konkurenčnosti in trajnosti. Naš razvoj mora voditi
inovativnost, tako tehnološka, poslovna kot tudi finančna, okoljska in družbena. In kot
ugotavlja v svojem znamenitem delu z naslovom Četrta industrijska revolucija
ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma dr. Klaus Schwab, se bodo morale
vlade soočiti z vse večjo brezposelnostjo in neenakostjo, podjetja pa z manjšo bazo
potrošnikov, če ne bodo »takoj, hitro in ciljno ukrepale z namenom obvladati bližajočo
se tranzicijo in izoblikovati delovno silo z znanji za prihodnost«. In prav politika je
ponovno tista, ki odloča o tem, koliko priložnosti, ki jih prinaša tehnološka revolucija,
bo določena država dejansko tudi izkoristila.
Nahajamo se v začaranem krogu pomanjkanja kompetentnih kadrov, nedelujočega
trga dela in neprivlačnega okolja za domače in tuje investitorje. Majhen korak naprej
je bil dosežen z uvedbo vajeniškega sistema, številni izzivi pa ostajajo- omenim naj le
mnoge administrativne ovire, med drugim v zadnjem obdobju pri opravljanju
čezmejnih storitev. Prav tako ne moremo mimo visokih stroškov dela, ki so posledica
visoke obdavčitve dela.
Spoštovani,
V teh mesecih se izteka sklic vlade dr. Mira Cerarja. Današnji posvet ponuja tudi
priložnost, da se oceni rezultate dela odhajajoče vlade, kot se ti kažejo na področju
obrti in podjetništva. Z novim sklicem DZ in novo vlado pa bo predvsem potrebno
doseči soglasje o drugačnem načinu vodenja dialoga socialnih partnerjev - ne na
način izsiljevanja, temveč partnerstva, partnerske kulture in socialnega dialoga v
pravem pomenu besede. Predvsem pa gre od nove vlade pričakovati več posluha za
obrtništvo in podjetništvo.
Vsem skupaj želim prijetno strokovno druženje.
Hvala.

