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PREDLOG
ZAPISNIK

2. izredne seje Interesne skupine delojemalcev, ki je bila v torek, 7. 4. 2020, ob 8. uri, prek
sistema Cisco Webex.
P r i s o t n i:
- vodja interesne skupine Lidija Jerkič
- Oskar Komac
- Ladislav Rožič
- Branimir Štrukelj
Dnevni

r e d:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje interesne skupine
2. Ponovna obravnava Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP),
EPA 1095-VIII
Interesna skupina je brez pripomb potrdila dnevni red 2. izredne seje interesne skupine.
***
K točki 1:
Člani interesne skupine so brez pripomb potrdili zapisnik 1. izredne seje interesne skupine.
K točki 2:
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je na kratko povzela srečanje sindikatov s
predsednikom Vlade Janezom Janšo na Brdu 6. 4. 2020. Na srečanju je slednji opisal, kako
je nastal Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII, (v nadaljevanju 1. paket).
Prav tako je navedel časovnico sprejemanja 2. paketa ukrepov zgoraj navedenega zakona (v
nadaljevanju 2. paket). Po navedeni časovnici naj bi 2. paket ukrepov Državni zbor
obravnaval 27. 4., torej proti koncu aprila. 2. paket naj bi med drugim vseboval vse tisto,
česar ni bilo zajeto v 1. paketu. Jerkičeva je poudarila, da je sindikate še posebej zanimalo,
kdaj bo vzpostavljen Ekonomsko-socialni svet, za katerega sindikati pričakujejo, da bo, tako
kot do zdaj, prek njega še naprej tekel socialni dialog. Člani Ekonomsko-socialnega sveta naj
bi bili, po besedah predsednika Vlade, imenovani konec meseca, to pa je že čas, ko naj bi
zakon z 2. paketom ukrepov obravnaval tudi Državni zbor, kar pa je prepozno, da bi se lahko
o njem pogovarjali tudi prek Ekonomsko-socialnega sveta. Jerkičeva je zato ocenila, da je
trenutno socialni dialog usklajevanja ukrepov t. i. mega zakona slab oziroma ga sploh ni. Po
drugi strani je poudarila, da je Vlada pri ukrepih 1. paketa nekaj predlogov sindikatov
vendarle upoštevala (da ukrepi veljajo za vse, ne samo za gospodarstvo, da zakon velja od

13. 3. naprej in ne šele od 1. 4. … ) Ker dogovori v zvezi z 2. paketom ukrepov še niso
zaključeni, je predlagala, da se predloga za veto na zakon, ki zajema 1. paket ukrepov, ne
vloži in da se počaka, kaj bo zajeto v zakonu, ki bo vseboval 2. paket ukrepov.
Podobno je menil tudi član interesne skupine Branimir Štrukelj, in sicer po njegovem mnenju
predlog za veto na zakon, ki vsebuje 1. paket ukrepov, ne bi bil optimalen. Menil je, da bi bil
predlog za veto v sedanji situaciji nerealen, čeprav je ob tem poudaril, da zakon zaradi tega
ni nič boljši, in za v bodoče napovedal sindikalna zaostrovanja, ker je prepričan, da se je
sedanja vlada sindikate odločila držati v ozadju, ne glede na formalna povabila k
sodelovanju.
Član interesne skupine Ladislav Rožič je opozoril, da zakon s 1. paketom ukrepov vsebuje
kar nekaj nesmislov in izrazil zaskrbljenost, kdo bo na koncu dejansko plačal 3 milijarde
»težak« zakon. Poudaril je tudi, da sindikati ne smejo samo kimati in da bi veljalo na nek
način vseeno izraziti sindikalno nezadovoljstvo nad ukrepi, ki so zajeti v 1. paketu.
Član interesne skupine Oskar Komac je izrazil prepričanje, če bi se kot skupina odločili vložiti
veto na zakon s 1. paketom ukrepov, verjetno že v Državnem svetu ne bi bil izglasovan in
poudaril, da se je zato treba potruditi pri oblikovanju zakona, ki se nanaša na 2. paket
ukrepov. Hkrati je poudaril, da morajo sindikati vztrajati pri socialnem dialogu, ki mora teči na
institucijah, ki so za to ustanovljene.
Ob koncu seje so se člani interesne skupine tako odločili, da veta na Zakon o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII, ne bodo vložili, so pa izrazili interes, da bi
naslednji, torej 2. paket ukrepov, obravnavali kot zainteresirani pred obravnavo na matični
komisiji DS.

***

Seja Interesne skupine delojemalcev se je zaključila ob 9. uri.
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