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Ljubljana, 18. 1. 2022

PREDLOG

ZAPISNIK
42. redne seje Interesne skupine delodajalcev, ki je potekala v sredo, 18. januarja
2022, v sobi 110/I. Seja se je pričela ob 12.00 uri in je bila končana ob 12.25 uri.
PRISOTNI:
Vodja interesne skupine, Igor Antauer.
Člani:
Mitja Gorenšček,
mag. Marija Lah,
Opravičeno odsoten: Jože Smole.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 41. redne in 21. izredne seje interesne skupine
2. Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev v letu 2021
3. Razno
Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 1)
Interesna skupina je zapisnik zapisnika 41. redne in 21. izredne seje interesne
skupine potrdila brez pripomb.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev v
letu 2021 in ga brez pripomb potrdila.
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Ad 3)
Pod točko razno so člani interesne skupine obravnavali in sprejeli dve pobudi, in
sicer:
1. Vlada Republike Slovenije naj
 tudi za gospodarstvo določi izjemo od karantene in samoizolacije na
domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19, pod pogojem, da se v primeru visoko tveganega stika v
obdobju za katerega bi sicer bila odrejena karantena vsakodnevno
opravi presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG
za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu;
 skrajša čas trajanja karantene in samoizolacije na pet dni ter
 zagotovi pomoč za nakup hitrih testov HAG za samotestiranje na
SARS-CoV-2 za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi
opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost,
razširi na vse te osebe, ne glede na to, ali je za njih samotestiranje
obvezno po veljavnih predpisih;
2. Vlada Republike Slovenije naj v okviru priprave ukrepov za preprečevanje
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
pripravi ukrep s katerim bi se začasno, do konca leta 2022 z možnostjo šestmesečnega podaljšanja, omogočil večji obseg dovoljenega opravljanja
začasnega ali občasnega dela upokojencev tako, da bi se omilile omejitve za
opravljanje začasnega ali občasnega dela.
V razpravi so člani izpostavili, da je za nekatere dejavnosti bila določena izjema
pri odrejanju karantene ob visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19. Ker je med temi dejavnostmi tudi šolstvo, se bo sprememba
deloma poznala tudi v gospodarstvu pri odsotnostih zaposlenih zaradi varstva
otrok, vendar bi treba zaradi zagotavljanja nemotenega poslovnega procesa
izjemo razširiti tudi na subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. V zvezi z
omejitvami zaposlovanja upokojencev je bilo izpostavljeno, da bi določen del
odsotnosti zaradi karantene, samoizolacije in varstva otrok bilo možno pokriti z
začasnim in občasnim delom upokojencev, vendar veljavne omejitve, ki jih določa
Zakon o urejanju trga dela, tega ne dopuščajo, zato bi bilo treba te omejitve
omiliti.
Nataša Terzić
sekretarka interesne skupine

Igor Antauer
vodja interesne skupine
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