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Zadeva:

Ukrep subvencioniranja čakanja
skrajšanega delovnega časa

na delo in

ukrep subvencioniranja

Spoštovani,
Energetska kriza se zaostruje in postaja iz dneva v dan bolj alarmantna. Podjetja z izjemno
zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje tako v Sloveniji kot širši Evropi, pri čemer jih tudi
informacije iz Bruslja ne navdajajo z optimizmom. Številna slovenska podjetja so svojo
proizvodnjo zaradi visokih cen energentov že zmanjšala. V prihodnjih tednih načrtujejo dodatna
omejevanja proizvodnje, delno tudi zapiranja.
Na Gospodarski zbornici Slovenije vas pozivamo, da nemudoma pripravite interventni zakon po
vzoru protikriznega zakonodajnega paketa, ki bo podjetjem omogočil uporabo dveh ukrepov za
ohranitev zaposlenih, in sicer ukrep subvencioniranja čakanja na delo in ukrep subvencioniranja
skrajšanega delovnega časa. Prav operacionalizacijo slednjega ukrepa ste napovedovali že za ta
mesec, a nanjo še vedno čakamo.
Oba zgoraj navedena ukrepa sta z vidika zadržanja usposobljenih kadrov ključna, saj bodo
podjetja sicer morala zaposlene odpuščati. Ti si bodo zaposlitve iskali drugje, zato podjetja, ki
bodo prisiljena odpuščati, teh kadrov tudi po krizi ne bodo privabila nazaj. S tem izgubljenega
strokovnega znanja tudi na srednji rok ne bo mogoče nadomestiti. Izjemno škodljive posledice
bodo tako za ogrožena podjetja trajne narave. Strošek financiranja teh ljudi do trenutka njihove
nove zaposlitve pa bo padel na državo, ki jim bo morala iz proračuna kriti socialne transferje.

Zato je z vidika ohranitve kadrov in njihovega znanja in kompetenc v podjetjih nujna takojšnja
priprava ustreznega zakona. Pri konkretizaciji njegove vsebine bomo v dobro slovenskih podjetij
z veseljem aktivno sodelovali.
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,

Tibor Šimonka,
predsednik GZS
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