Interesna skupina delojemalcev

Številka: 411-01-8/2020/11
Ljubljana, 23. 4. 2020
Interesna skupina delojemalcev je na svoji 3. izredni seji 23. 4. 2020, na podlagi 16. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20),
sprejela naslednje
STALIŠČE
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo, EPA 1122-VIII
Interesna skupina delojemalcev je obravnavala Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo, EPA 1122-VIII, do katerega se ni izrecno opredelila,
nanj pa podaja naslednje pripombe in opozorila:
-

tudi pri pripravi 2. paketa zakonodaje v zvezi z epidemijo COVID-19 sicer
obljubljenega socialnega dialoga ni bilo;

-

zakaj delavci iz zasebnega sektorja zadostijo kriterijem za dodatno plačilo v času
epidemije in jim pripada na podlagi zakona, delavci, ki enako ali podobno delo
opravljajo v javnem sektorju, pa do tega dodatka na tak način niso upravičeni;

-

problem koriščenja dopusta v zasebnem sektorju, kjer ga v času epidemije skoraj ni
mogoče (25. člen predloga zakona) izkoristiti, zato bi določba, da se prenese izraba v
drugo polovico leta, bila ravno tako nujna za zasebni sektor;

-

v zasebni sektor sodi veliko podjetij, ki so sistemskega pomena za Republiko
Slovenijo in predstavljajo kritično infrastrukturo države, npr. živilske trgovine. Ker je
Vlada Republike Slovenije oz. štab Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu z
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov civilne zaščite zahteval/-a, da se zagotavlja
nemoteno izvajanje dejavnosti, zaposleni v teh podjetjih do 30. 6. 2020 ne bodo mogli
izkoristiti letnega dopusta. Zaradi navedenega se ne sme pristati na poplačilo
neizkoriščenih dni dopusta, saj ima ta svoj namen;

-

zaradi sprememb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (38. člen predloga zakona) lahko pride do velikih
posegov v pravice delavcev;

-

pri predvidenem dodatku 200 € v času epidemije ostaja veliko neznank in pomoč
zaradi tega izgublja svoj prvotni namen;

Za poročevalko je bila določena vodja interesne skupine Lidija Jerkič.

Vodja Interesne skupine
Lidija Jerkič, l.r.

