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Aktualne novice za stanje in poslovanje z državo (6. april 2020) 
 

Skok na državo/temo s klikom: 
 

Avstrija Izrael Severna Makedonija 

Belgija Japonska Slovaška 

BiH Južna Koreja Srbija 

Češka Kitajska Španija 

Črna gora Madžarska Švedska 

Danska Nemčija Švica 

Finska Nizozemska Turčija 

Francija Norveška ZDA  

Hrvaška Pol jska Odzivi podjetij 

Islandija Romunija Aktualno v medn. prometu 

Italija Ruska Federacija Informacije o medn. sejmih 

Država / uradna spletna stran  
datum 
objave 

novice vezane na poslovanje 

   

Avstrija    
https://www.gov.si/novice/2020-
04-02-avstrija-je-na-meji-s-

slovenijo-zaprla-stiri-kontrolne-
tocke-od-danes-2-aprila-2020-
jih-deluje-le-se-devet/  

2.4. LE ŠE DEVET KONTROLNIH TOČK NA SLOVENSKO -AVSTRIJSKI MEJI: 
Avstrija je uvedla dodatne omejitve na meji s Slovenijo in do 

nadaljnjega ukinila štiri kontrolne točke (nekdanje mejne prehode): 
Holmec, Jurij, Šentilj (magistrala) in Korensko sedlo. Na slovensko-
avstrijski meji bo tako odprtih devet kontrolnih točk. Avstrijski 

varnostni organi so danes, 2. aprila 2020, ob 00.00, spremenili 
način opravljanja mejne kontrole na meji s Slovenijo. Dodatno so 
tako zaprli več nekdanjih mejnih prehodov, nekaterim nekdanjim 
mejnim prehodom pa so omeji li delovni čas. Zato se v skladu z 2. 

členom Odloka Vlade RS o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni (Ur. list RS št. 34, 24. 3. 2020) ustrezno prilagodi 

delovanje kontrolnih točk slovenske policije in zdravstvenih 
delavcev na slovensko-avstrijski meji. 

 23.3. Ukr epi -  omejitev gibanja (od 17.3. - 13.4.2020) 
prepoved izhoda z izjemami: delovne obveznosti, ki so nujne, 
nakup živil ali zdravil in pomoč drugim, sprehodi dovoljeni samo s 

člani istega gospodinjstva. Dogodki bodo v prihodnje popolnoma 
odpovedani, prepoved srečevanj za več kot 5 ljudi (razen za 
dejavnosti za obvladovanje virusa). Ukrep bo nadzorovala policija. 
 

Kar antenski ukrepi na določenih območjih: 
14.3.2020 regija Koroška; Občina Sveta Kri (Heiligenblut). 
18.3.2020 regija Salzburg; občina Flachau, ter dolini Großarltal  (z 
občinama Großarl und Hüttschlag) in Gasteinertal (z občinami Bad 

Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein), v Predarlskem/ 
Vorarlbergu pa občini Sölden in St. Christoph am Arlberg. 
19.3.2020 pod karanteno je celotna Tirolska regija, vseh 297 občin.  
 

Uvedba poostrenega mejnega režima na Avstrijsko - slovenski meji: 
od 20.3.2020 (ob 0:00) velja poostren mejni režim na meji s 
Slovenijo, kar pomeni, da se bodo izvajali enaki ukrepi kot se že 
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izvajajo na meji z Italijo, Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo, hkrati s 
Slovenijo se bodo uvedli tudi na meji z Madžarsko. Vstop v Avstrijo 

je možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki dokazuje, da je 
test na koronavirus (COVID-19) negativen, potrdilo ne sme biti 
starejše od 4 dni. 
 

Br ez zdravniškega potrdila lahko vstopijo: Avstrijski državljani ali 
osebe, ki lahko dokažejo, da imajo v Avstriji začasno, stalno ali 
običajno prebivališče in se s podpisom izjave zavežejo, da bodo po 
vstopu v Avstrijo 14 dni ostali v domači karanteni. V primeru, da bi 

v teh 14 dnevih naredili test in bi ta bil negativen, lahko zaključijo s 
karanteno. 
 

Tr anzit čez Avstrijo je dovoljen vendar BREZ postanka. 
 

Izjeme: blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z 
izjemo dejavnosti prevoza oseb) ter dnevni migranti, potnike 
intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil. 

    KLJUČNI ELEMENTI IN NAMEN PAKETA - vrednost 6 mrd EUR, 
tr i je glavni cilji: ohraniti likvidnost podjetjem, ohraniti delovna 

mesta (v čim večji meri) in neposredno pomagati v posebej težkih 
primerih, 
hitro in nebirokratsko ukrepanje ter razpoložljivost teh 

sredstev/ukrepov že v naslednjih dneh, 
c i l jna skupina: vsa prizadeta podjetja in samozaposleni v 
gospodarstvu, ne glede na velikost ali pravno obliko, aktivna tudi 
na področju znanosti, kulture. Panoge so med sabo prepletene in 

potrebno je pomagati vsem. 
tehnično se izvedba še razvija in bo jasna v naslednjih dneh, 
paket je podprt z zakonodajnimi iniciativami, 

pomembna je psihološka dimenzija, zato vlada sporoča, da 
zagotavlja pomoč vsem, ščiti delovna mesta, krizo je mogoče 
premagati skupaj, gospodarstvo/življenje bo šlo naprej. 
UKREPI 

1. Skrajšan delovni čas (Corona-Kurzarbeit; 400 mio EUR), po 
potrebi bodo še okrepili 
gre za tej krizi prilagojen ukrep krajšega delovnega časa, ki ga 
že izvaja Zavod za zaposlovanje (AMS). 

moto: ohraniti čim več zaposlitev tudi v prehodnem kriznem 
obdobju v podjetjih samih – zaposleni bodo potrebni tudi po 
krizi in za čim hitrejše okrevanje, finančna/poklicna stabilnost 

zaposlenim in družinam. 
Takojšnji odziv/obravnava vlog (48 ur in ne 6 tednov). 
Možnost skrajšanega delovnega časa tudi do 100 % 
(fleksibilnost podjetij). 

Nadomestilo zaposlenim bo znašalo med 80-90 % neto plače 
(odvisno od opravljenih ur; sicer le 55/60 %). 
Nakazan primer: na 1000 € obstoječe neto plače AMS poravna 

nadomestilo za brezposelnost ter razliko do 80-90% obstoječe 
neto plače; v manjšem delu participira in prevzema tveganje 
podjetje. 

2. Premostitveni krediti in jamstva. Razpoložljivost teh sredstev 

bo še razširjena (trenutni paket za obrtne in industrijske MSP 
smo že predstavili) tako na velika podjetja, kot tudi na druge 
panoge. Vsa podjetja bodo lahko računala na to pomoč. 

mailto:cemp@gzs.si
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3. Fond za pomoč družinskim podjetjem in enoosebnim družbam 
(ter podjetnikom). Nov instrument, ki bo tej ranljivi skupini  

pomagal še na lažji način premostiti krizo. 
4. Odlogi plačila davkov oz. prispevkov brez sankcij. Širitev 

ukrepa (glej spodaj SVS) za takojšnjo razbremenitev brez 
zamudnih obresti 

5. Dobaviteljske verige. Kriza je klic vsem na še pravočasno 
ukrepanje, tako na področju živil, še posebej pa pri zdravilih 
(odvisnost glede antibiotikov in penicilina od Azije). Avstrija je 
pozvala EK, da se zagotovi varnost teh verig v okviru EU. 

6. Sredstva za neposredne intervencije za najbolj prizadeta 
podjetja/panoge. Omenjen turizem. 

 

Izpostavljeni ukrepi preteklih dni z gospodarsko dimenzijo:  

Zaposleni, ki morajo skrbeti za otroke do 14 leta starosti, lahko pri 
delodajalcu zaprosijo za do 3 tedne izrednega dopusta. Odločitev o 
odobritvi sprejme delodajalec, v tem primeru prevzame država 1/3 

stroškov dela. Apel vsem podjetjem, da v čim večji meri zaposlenim 
omogočijo delo na daljavo. Samostojni podjetniki, kmetje in 
samozaposleni lahko zaprosijo (blagajna SVS) za odlog ali obročno 
plačilo prispevkov brez siceršnjih zakonitih zamudnih obresti 

(www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.857657). Prepoved 
letov v AT iz rizičnih območij: Španije, Francije in Švice s 16/3, pred 
tem že iz Italije, J. Koreje, Irana in Kitajske. Mejni nadzor po vzoru z 
Italijo tudi s Švico in Lihtenštajnom (v čim večji meri ohraniti 

gospodarsko življenje/tokove) s 16/3. 
 

Prekinitev vlakovnih povezav s Švico in Lihtenštajnom s 16/3, pred 
tem z Italijo. Restavracije, lokali, bari ipd. bodo od 16.3. (za 

obdobje vsaj 1 tedna) odprti le do 15.00. Za obdobje (vsaj 1 tedna) 
se s 16.3. zaprejo vse trgovine: izjema - trgovine z živili, drogerije, 
banke, pošte, lekarne, črpalke, trafike ipd. (ki skrbijo za redno 

dnevno oskrbo in nemoteno življenje). Večja fleksibilnost 
delovnega časa (najprej sprejeta za bolnišnice, laboratoriji in 
nosilce nujnih klicev) bo dodatno razširjena (napoved 13.3. zvečer) 
tudi na druge relevantne panoge: policija, lekarne, oskrba z 

energijo, trgovine ipd., ki skrbijo za redno dnevno oskrbo in 
nemoteno življenje). 
 

SI podjetja, ki poslujejo z AT partnerji, morajo biti pozorna na tista 

območja, ki so za naslednjih 14 dni pod karanteno (13.3. Tirolska: 
dolina Paznautal in St. Anton am Arlberg, 14.3. Koroška: 
Heiligenblut) 
 

Dodatni ukrepi na ravni zveznih dežel: zaprtje smučišč in žičnic ter 
zaključek zimske sezone (Salzburg, Tirolska Koroška, Štajerska, 
Gornja Avstrija) ipd. 
 

Tr ansport spremenjena so pravila - prej je bilo potrebno upoštevat 
odmore, kilometre itd. po novem nič več.  
 

17.3. ob polnoči Avstrija zapira 51 maloobmejnih prehodov s 

Slovenijo http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=5959  
   

Nemčija    

https://www.bmi.bund.de/EN/topic
s/civil-protection/coronavirus/bmi-

information-coronavirus.html 

06.04. Uradna spletna stran za spremljanje ukrepov proti širitvi korona 
virusa. 
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 02.04. V Nemčiji je omejitev stikov podaljšana do 19. aprila, kar pomeni 
tudi preko Velikonočnih praznikov, med katerimi običajno Nemci 

potujejo v velikem obsegu. Kanclerka Merkel prosi državljane za 
strpnost in upoštevanje te zahteve. V torek po praznikih bodo 
ponovno ocenili razmere, za nadaljnje odločitve pa bodo ključni 
mnenje Inštituta Robert Koch in epidemiologov. 

------------ 
Zaradi pomanjkanja sezonskih delavcev v kmetijstvu je zvezna 
ministrica za kmetijstvo Julia Klöckner pozvala nemške državljane k 
pr ostovoljnem sodelovanju pri spomladanski žetvi. Skoraj 42.000 

ljudi se je že odzvalo na kampanjo ministrstva 
www.daslandhilft.de, potrebnih pa je 300.000 delavcev. 

 01.04. Bitkom: Koronavirus bo v Nemčiji pospešil digitalizacijo . Po 
navedbah nemškega IT združenja Bitkom lahko posledice boja proti 

virusu korone v Nemčiji znatno spodbudijo digitalizacijo. Zdaj je čas 
za vzpostavitev digitalne infrastrukture, celovito digitalizacijo 
poslovnih procesov in razvoj novih, digitalnih poslovnih modelov. 
»Digitalizacija naj bi pozitivno vplivala na nemško gospodarstvo 

tudi širše!, je pojasnilo združenje, ki se sklicuje na rezultate ankete 
podjetij v Nemčiji z 20 in več zaposlenimi v vseh panogah, ki je bila 
opravljena januarja in februarja pred omejitvami izhoda. 
Devet od desetih podjetij to vidi kot priložnost, le pet odstotkov 

kot tveganje. Vsako tretje podjetje (34 odstotkov) je tudi navedlo, 
da imajo težave pri digitalizaciji. Toda le vsako deseto podjetje v 
digitalizaciji nevarnost za lasten obstoj. Pred letom dni je bil ta 

delež še dvanajst odstotkov, pred dvema letoma je bil celo 24 
odstotkov.  

 31.03. Notranji ministri zvezne zahtevajo ohranitev omejitev javnega 
življenja v boju proti epidemiji, saj smo šele na začetku pandemije 
in se v tej zgodnji fazi ne bi smelo preklicati ukrepov proti širitvi 

epidemije. Nemški zvezni minister za notranje zadeve Horst 
Seehofer zato poziva vse državljane, naj ne popuščajo in še naprej 
upoštevajo omejitve glede stikov, saj je to nujno potrebno za 
reševanje življenj. O mejitve stikov morajo najprej pokazati učinek . 

Bavarska je svoje prvotne omejitve že podaljšala do 19. aprila. 
Uvedeni ukrepi naj bi že pokazali prve učinke in je krivulja okužb 
nekoliko poravnava. Kljub temu je razprava nekaterih politikov o 

opustitvi zaščitnih ukrepov prezgodnja časovno neprimerna. 

 30.03. Nekatera nemška branžna združenja opozarjajo, da so iz programa 

pomoči izvzeta mala podjetja in tista z več kot 10 zaposlenimi. 

SPIEGEL Politik 27.03. Nemški zvezni svet je danes potrdil predlog vlade o  približno 750 
milijardah EUR pomoči za ublažitev posledic koronske krize s. Prva 
sredstva naj bi prizadeti prejeli pred 1. aprilom. Del paketa pomoči 

je dodatni proračun v višini 156 milijard evrov, za katerega bo 
potrebna dodatna zadolžitev. Poleg tega obstajajo jamstva zvezne 
vlade, dodatna sredstva za banko KfW in možnost izplačila 
nadomestila državnim podjetjem, če so se znašla na robu krize. 

Nadaljnje so spremembe v zakonu o varstvu pred okužbami ter v 
najemniškem, stečajnem in kazenskem postopku. 
Paket med drugim določa, da mala podjetja in samozaposlene 
osebe, kot so umetniki in medicinske sestre prejmejo neposredne 

subvencije v višini do 15.000 evrov v treh mesecih. V ta namen je 
načrtovanih do 50 milijard evrov. 
Bolnišnice dobivajo sredstva za nakup novih postelj za intenzivno 

nego ter aparaturo za umetno dihanje in za izvedbo operacij, ki so 
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jih iz previdnosti prestavili. Zvezna vlada lahko sprejme še ukrepe 
za nabavo zaščitne opreme. 

Odločili so tudi o  zaščiti najemnikov pred odpovedmi najema, v 
kolikor zaradi krize ne morejo plačati najemnine. Hartz IV in otroški 
dodatek bi morali izplačevati po enostavnejšem postopku. Starši, ki 
morajo zaradi zaprtih dnevnih centrov in šol skrbeti za svoje otroke 

doma, lahko šest mesecev prejmejo 67 odstotkov plače od države. 
Ministrstvo za finance pričakuje, da bodo programi pomoči stali 
več kot 122 milijard evrov, ob čemer bo 33,5 milijarde evrov manj 
davčnega priliva. 

 24.03. DIHK: Podjetja skrbi mednarodno poslovanje. Po mnenju DIHK 

nemška podjetja vedno bolj iščejo zaščito pred nastankom 
tveganih dolgov v bodočem izvozu. "Vedno več podjetij nam 
poroča, da so kreditne zavarovalnice vedno bolj previdne pri 

zavarovanju mednarodne trgovine," je dejal Volker Treier, vodja 
zunanje trgovine pri Nemški trgovinski zbornici (DIHK) za nemško 
tiskovno agencijo. Gre za zagotavljanje prihodnjih dobav kupcem. 
"Če kreditne zavarovalnice ne bodo več zavarovale pretoka blaga, 

lahko pride do prekinitev dobavne verige in posledično do izpadov 
proizvodnje," je opozoril Treier.  
--------------------- 
Zar adi koronske krize je prizadetih pet obratov Osram - milijoni 

dolarjev izgube vsak dan.  
Svetlobno podjetje Osram mora zaradi virusa korone znatno 
zmanjšati svojo proizvodnjo. Skupno je prizadetih pet obratov, kot 

je v ponedeljek sporočilo münchensko podjetje. Industr ijski krogi 
domnevajo, da bo to Osramu vsak dan povzročilo pet milijonov 
evrov izgube pri prodaji. Tiskovni predstavnik številke ni želel 
komentirati. 

--------------------- 
Dobavitelj avtomobilov ElringKlinger prav tako zaustavlja 
pr oizvodnjo. Zaradi zapiranja proizvodnje avtomobilskih delov, se 

je za zmanjšanje proizvodnje odločil tudi ElringKlinger. Posledice so 
občutili v obratih v Evropi in Severni Ameriki, pa tudi v Indiji in 
Braziliji, je podjetje sporočilo v ponedeljek. Proizvodnja je omejena 
ali pa začasno prekinjena, je dejal. V Nemčiji potekajo priprave na 

uvedbo skrajšanega dela. Na drugi strani se je na Kitajskem 
proizvodnja spet začela, delo pa se nadaljuje tudi v drugih regijah, 
kot je Južna Afrika. 

 23.03. Nemčija je pr epovedala druženje več kor dveh oseb hkrati, kar ne 
velja za družinske člane. Zvezna vlada in zvezne države so se 

odločile za nove ukrepe, ki bodo pomagali upočasniti širjenje korona 
virusa. Pravila veljajo za dva tedna. Državljane spodbujajo, da čim 
bolj zmanjšajo socialne stike, razdalja med njimi v javnem prostoru 
najmanj 1,50 metra. Pot v službo, do nujne oskrbe, udeležbe na 

nujnih sestankih, individualnega športa in vadbe na svežem zraku 
je še vedno možna.  

 22.003.  V Daimlerju ne pričakujejo hitrega konca težav z virusom  korone za 
avtomobilsko industrijo, saj ni realno verjeti, da bodo ljudje čez 

nekaj tednov spet množično kupovali avtomobile. Daimler je 
proizvodnjo v Evropi za dva tedna večinoma ustavil, ni pa mogoče 
izključiti podaljšanja. Zaposleni zaenkrat koristijo dopuste ali krajši 
delovni čas. Zelo verjetno pa se bo to nadaljevalo v tretji teden. 

--------------------- 
Str okovnjak za avtomobilsko industrijo Ferdinand Dudenhöffer  je 
predlagal opustitev plačila DDV za kakovostne izdelke široke 
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porabe, kot so avtomobili. Takšen ukrep bi lahko motiviral 
povpraševanje med koronsko krizo, je dejal znanstvenik na univerzi 

St. Gallen. Impulzi povpraševanja lahko spodbudijo proizvajalce in 
njihove dobavitelje k ohranitvi svojih zmogljivosti in zaposlovanja v 
trenutni situaciji.  

 21.03. Daimler, BMW in VW zapirajo svoje obrate čez lužo (ZDA, Mehika, 
Ar gentina). 

 20.03. Volkswagen razvija konstrukcijo in dobavo delov medicinske 

tehnologije (ventilatorji). To je za VW novo, začnejo pa lahko takoj, 
ko bodo preučili zahteve in prejeli ustrezne načrte. Gre za 
komponente, ki jih je mogoče izdelati s 3D-tiskalniki iz proizvodnje 
plastičnih delov ali prototipov. O tem že komunicirajo z vladnimi 

organi, združenji in klubi. 
Proizvodnja v nemških tovarnah VW je trenutno začasno ustavljena 
zaradi visokih tveganj okužbe, prekinjenih dobavnih verig in 
hudega padca povpraševanja po avtomobilih v Evropi in na 

Kitajskem. Lokacije zunaj Nemčije bi tudi lahko potencialno 
proizvajale dele medicinske tehnologije.  
--------------------- 

Pr oizvajalci avtomobilov donirajo dihalne maske klinikam in 
oblastem. 
--------------------- 
V strojegradnji pričakujejo izboljšanje v drugi polovici leta. Koronska 

kriza vpliva na strojegradnjo po vsem svetu. Ekonomisti nemškega 
industrijskega združenja VDMA v drugi polovici leta pričakujejo 
izboljšanje situacije. Vmesnih izgub ne bo mogoče nadomestiti, je v 

petek v Frankfurtu dejal glavni ekonomist Ralph Wiechers. 
"Globalna prodaja strojev ne bo dosegla lanskega rezultata." 
Prodaja se je v nekaterih državah zmanjšala že lani.  
--------------------- 

Največji svetovni avtomobilski dobavitelj Bosch ustavlja proizvodnjo 
v  Nemčiji. To se nanaša na  približno 35 lokacij. Bosch tako ukrepa 
zaradi drastičnega padca povpraševanja po vozilih, zlasti v Evropi, 
in s tem povezane zaustavitve proizvodnje proizvajalcev 

avtomobilov. 
Zaustavitev naj bi se začela v sredo prihodnji teden, na nekaterih 
lokacijah pa v ponedeljek. Zadevni zaposleni bi morali najprej 

skrajšati svoj časovni čas ali si vzeti dopust. Bosch načrtuje, da bo 
delo s krajšim delovnim časom uvedel najkasneje 5. aprila. 

 19.03. Veliko letalskih družb je na robu bankrota. Tudi Lufthansa je v 
težavah. Svetovna zveza za letalstvo zato poziva vlade, naj 
zagotovijo kreditne in davčne olajšave za podporo letalskim 

prevoznikom. 
--------------------- 
Na račun povečanega obsega »dela od doma«  v mnogih državah je 
Microsoft v enem tednu osvojil 37 odstotkov več uporabnikov 

svoje pisarniške programske komunikacijske opreme.  

www.tagesschau.de/wirtschaft/b
oerse/bmw-corona-101.html 
in drugi viri 
 

18.03. Za VW in Daimlerjem tudi avtomobilski proizvajalec BMW zdaj zavira 
pr oizvodnjo zaradi pandemije korona virusa. Z današnjim dnem 
bodo ustavili njihove evropske avtomobilske tovarne in obrat v 
Južni Afriki. Ukrep velja predvidoma do 19.4.2020. Proizvodnja 

motociklov v Berlinu se bo nadaljevala do nadaljnjega. 
 

Tovrstne zaustavitve seveda vplivajo na celotno dobaviteljsko 
ver igo po Evropi in drugod (orodjarji, kovinska, gumarska in tekstilna 

industrija, industrija plastike, …).  Reševanje izpada prihodka 
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dobaviteljev bo odvisno od trajanja razmer in pa tega, v kolikšni 
meri bodo lahko povečali dobave drugim industrijam oz. prilagodili 

proizvodnjo za druge branže.  
17.03. VW koncern od sobote dalje začasno ustavlja svoje posamezne 

pr oizvodne enote v Nemčiji in drugod po Evropi. Razlog so 
posamezni zabeleženi primeri okužb zaposlenih in pa predpisi 
Robert-Koch Inštituta glede minimalne razdalje med delavci.  

Poleg omenjenega ukrepa, je koncern začasno prepovedal vsa 
interna srečanja/združevanja ter službena potovanja zaposlenih. 

   

Švica   

https://www.bag.admin.ch/bag/en/h
ome/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-

cov/massnahmen-des-bundes.htm  

02.04. Uradna vladna stran o omejitvah širjenja epidemije: 

 25.03. O mejitve vstopa so razširjene na vse schengenske države . Prejšnji 
teden je Zvezni svet sprejel sklep o uvedbi omejitev za vstop po 

kopnem in po zraku iz Italije, Francije, Nemčije, Avstrije in Španije 
ter iz vseh držav, ki niso schengenske države. Od polnoči se te 
strožje zahteve za vstop uporabljajo tudi za lete iz vseh preostalih 

schengenskih držav, razen Kneževine Lihtenštajn. O spremembah 
so bili obveščeni ustrezni organi v EU. 
Z razširitvijo strožjih zahtev za vstop na lete iz vseh schengenskih 
držav in preglede teh zahtev za vstop kot del mejnega nadzora na 

letališčih so zdaj vsi leti iz tujine predmet istih vstopnih pregledov. 
Vstop v Švico je možen le za naslednje kategorije ljudi: 
- za švicarske državljanke in državljane; 

- za osebe, ki imajo v Švici bivalno dovoljenje ter  
- za osebe, ki morajo potovati v Švico iz poslovnih razlogov 

(ljudje, ki iz teh držav vsak dan prihajajo na delo  v Švico). 
 

Še naprej sta dovoljena tranzit ljudi preko Švice in promet z 

blagom. Letališča Zürich, Basel in Ženeva za enkrat ostajajo odprta. 
Za dosledno izvajanje nadzora na mejah je Švica zaprla manjše 
mejne prehode na vseh mejah  in preusmerila promet na večje 

mejne prehode. Seznam, kateri mejni prehodi so zaprti je 
dostopen tukaj. 

 20.03. V Švici so okrepili ukrepe za zajezitev širjenja virusa, prav tako je 
v lada namenila dodatnih 32 milijard CHF pomoči gospodarstvu.  
Notranji minister Berset je napovedal, da bo za prizadet podjetja 

na voljo dodatnih 32 milijard frankov gospodarske podpore, s 
čimer bo skupna razpoložljiva vrednost znašala 40 milijard frankov. 
Pomoč bo namenjena vsem, ki jih je prizadela gospodarska kriza 
kot posledica virusa. Po mnenju finančnega ministra Uelija 

Maurerja bo večina denarnih sredstev namenjena garancijam za 
bančna posojila - 20 milijard CHF - za podjetja z likvidnostnimi 
težavami in "zelo skromne" obrestne mere. Paket mora odobriti 

parlamentarni odbor in začne veljati v četrtek 26.3.2020. 
 

Po pričakovanjih bodo sredstva namenjena podjetjem, 
samozaposlenim in vajencem. Podprli bodo tudi šport in kulturo. 

Samozaposlenim osebam bo izplačano nadomestilo za izgubo 
zaslužka. Denar naj bi bil zagotovljen kot dnevno plačilo, kar znaša 
80 odstotkov dnevnega zaslužka pred korona virusom. Znesek 
lahko znaša do CHF196, čeprav naj bi sledilo več informacij. Starši 
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bodo upravičeni do nadomestila, če so morali prenehati z delom 
zaradi varstva otrok. ati, da bi skrbeli za otroke. 

--------------------- 
Pr epoved zbiranja več kot petih ljudi v javnih prostorih bo  začela 
veljati ob polnoči v petek in bo veljala do 19. aprila. Osebe, ki kršijo 
prepoved, so kaznovane z globo CHF100. 

--------------------- 
Vstop v Švico: Če ste švicarski državljan ali imate stalno prebivališče 
ali ste čezmejni delavec z veljavnim dovoljenjem G, lahko še vedno 
vstopite v državo. Dostop vam bo omogočen tudi z dokazilom, da 

ste morali službeno pripotovati v Švico. Tudi tranzit in prevoz 
komercialnega (vendar ne zasebnega) blaga ostaneta dovoljena.   
Ti omejevalni ukrepi veljajo za vozila, železnice, pa tudi za zračni 

promet iz Italije, Francije, Nemčije, Avstrije, Španije in vseh ne-
schengenskih držav. Ta ukrep ne velja za Lihtenštajn, ki je del 
švicarskega carinskega območja. 
Poleg tega je Zvezni svet državljanom tretjih držav začasno določil 

schengenske in nacionalne vizume zaenkrat za obdobje treh 
mesecev. Ti ljudje lahko vstopijo v Švico le izjemoma. Primeri takih 
izjem vključujejo družinske člane švicarskih državljanov ali stalne 

prebivalce ali strokovnjake s področja medicine. Zaradi teh strogih 
ukrepov turistom ali naključnim obiskovalcem ni več dovoljen 
vstop v Švico. 
Skupaj je bilo v celoti ali delno zaprtih 130 mejnih prehodov med 

Švico in Italijo, Francijo, Nemčijo in Avstrijo.  
Razmere na mednarodnih letališčih v Zürichu, Ženevi in Baslu so 
umirjene, saj je bilo odpovedanih veliko letov v Švico in iz nje. 

   

Italija 
www.governo.it/it/approfondim
ento/coronavirus/13968  

   

 30.3. Sprejet dodaten odlok, ki določa carinskemu uradu neposredno in 

hitro carinjenje osebne zaščitne opreme in drugega blaga, ki je 
potrebno za boj proti širjenju COVID 19. Hkrati še vedno velja 
prepoved izvoza za tovrstno blago. 

 27.3. Ministrstvo za gospodarski razvoj je z uredbo z dne 25. marca, 
objavljeno v Uradnem listu, objavilo nov seznam osnovnih 
dejavnosti, ki lahko ostanejo operativne. Podjetja, ki morajo 

vezano na svojo dejavnost prenehati s poslovanjem, lahko do 28. 
marca 2020 dokončajo aktivnosti, potrebne za ustavitev, vključno s 
pošiljanjem blaga iz skladišča. 
Še vedno velja, da dejavnosti, ki niso vključene v seznam, vendar so 

funkcionalne ključnim dobavnim verigam, lahko sporočijo svojo 
namero, da ostanejo odprte s sporočilom na teritorialno pristojno 
prefekturo. 

Vse dejavnosti, ki ostanejo operativne morajo spoštovati varnostne 
ukrepe , ki jih predvideva Skupni protokol za delovna mesta. 
Več na https://www.sdgz.it/koronavirus-covid-19/  

 23.3. Dopolnjen je obr azec, na osnovi katerega varnostni organi Italije 
lahko pri vsakemu, ki je na poti, preverijo namen potovanja 

oziroma gibanja in mu vročijo za izpolnitev obrazec, s katerim 
oseba pisno potrdi namen potovanja. V dopolnjen  obrazec  je med 
drugim poleg prebivališča (residenza) potrebno dodatno navesti 
naslov, na katerem posameznik dejansko stanuje. Iz obrazca prav 
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tako izhaja, da je posameznik seznanjen z zadnjim odlokom IT 
vlade z (22.3.), ki govori tudi o pogojih ob premiku/ih v drugo 

občino ter z ukrepi ministrstva za zdravje.. 

 23.3. Italijanska vlada je danes izdala nov odlok (prilogi: odlok in seznam 

dejavnosti, ki ostanejo odprte), s katerim ukinja izvajanje vseh 
pr oizvodnih in storitvenih dejavnosti z izjemo določenih dejavnosti 
kot so npr. kmetijstvo, ribolov, proizvodnja hrane in pijač, 

določenih oblačil, papirja, kemijskih izdelkov, strojev za določene 
industrije, farmacevtskih izdelkov, medicinskega in 
zobozdravstvenega materiala, elektro-medicinskih naprav, in 
druge.  O dprte ostajajo trgovine s prehrambenimi proizvodi, 

lekarne, pošte, banke in kioski s časopisi. 
Ohranja se tudi transport potnikov in blaga. Določbe začnejo veljati 
23. marca 2020 in veljajo do 3. aprila 2020. 
Podjetja, ki niso vključena v seznam, imajo čas, da do 25. marca 

2020 zaključijo dejavnosti, potrebne za ustavitev, vključno z 
odpošiljanjem blaga na zalogi. Zaustavljene dejavnosti pa lahko še 
naprej delujejo, če so organizirane za delo na daljavo. 

Prepovedano je tudi gibanje ali premikanje z javnimi ali zasebnimi 
prevoznimi sredstvi v občini, ki ni občina, v kateri ima oseba stalno 
prebivališče, razen dokazanih delovnih potreb ali zaradi 
zdravstvenih razlogov. 

 17.3. Predsednik Republike je podpisal odlok #O zdravi Italijo#, v katerem 

so podrobno opredeljeni  zakonski ukrepi za krepitev nacionalne 
zdravstvene službe in za gospodarsko podporo družinam, 
delavcem in podjetjem. Ukrepi zajemajo naslednja štiri področja: 
1. financiranje in drugi ukrepi za krepitev nacionalnega 

zdravstvenega sistema, civilne zaščite in drugih javnih 
organov, ki sodelujejo v izrednih razmerah; 

2. podpora zaposlovanju in delavcem s ciljem zaščite dela in 

dohodka; 
3. kreditna podpora družinam in mikro, malim in srednje velikim 

podjetjem prek bančnega sistema in z uporabo centralnega 
jamstvenega sklada; 

4. opustitev plačilnih obveznosti za davke in prispevke ter druge 
davčne obveznosti in davčne olajšave za ohranitev delovnih 
mest ter bonusi za zaposlene, ki ostanejo v službi. 

 

Podrobneje: https://www.sdgz.it/koronavirus-covid-19/  
14.3. V Italiji so pristojna ministrstva in sindikati podpisali protokol o 

skupni ureditvi in ukrepih  za boj proti širjenju virusa Covid -19 v 
zvezi z delovnim okoljem. Poleg priporočila, da se delo izvaja 

pretežno od doma, so opredelili številne zaščitne in varnostne 
ukrepe v podjetjih. Glede tujih poslovnih partnerjev so določili, da: 
 

- za dostop zunanjih dobaviteljev mora podjetje določiti 

natančne postopke vstopa, tranzita in izstopa iz podjetja, 
vnaprej določiti poti in časovne roke, vse z namenom, da bi 
zmanjšali možnosti stika z zaposlenimi v podjetju; 

- če je mogoče, morajo vozniki transportnih vozil ostati na 

vozilu. Dostop do pisarn ni dovoljen iz nobenega razloga. Za 
potrebno pripravo nakladalno-razkladalnih aktivnosti mora 
prevoznik ostati na strogi razdalji enega metra; 
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- Za dobavitelje / prevoznike in / ali drugo zunanje osebje 
podjetje določi oziroma postavi dodatne toaletne prostore, 

kamor imajo prepoved vstopa in uporabe zaposleni v podjetju; 
- pravila tega protokola veljajo tudi za pogodbene izvajalce in 

podjetja, ki pa si lahko organizirajo stalne in začasne pisarne 
ter gradbišča znotraj delovnih območij. 

 

Za italijanska podjetja je v protokolu opredeljeno, da se vsa 
domača in mednarodna poslovna potovanja začasno prekličejo in 
odpovedo, tudi če so že dogovorjena ali organizirana. 

   

Francija 
www.gouvernement.fr/info-
coronavirus (pod «point de 
situation en France« in  «Les 

décisions prises par le 
Gouvernement«)  

   

 27.3. Omejitev gibanja je v Franciji podaljšana do 15. aprila.  
Gospodarski in finančni minister Le Maire je opozoril podjetja, ki 
bodo uporabila odlog plačila socialnih in davčnih dajatev in ki bi 

izplačala dividende, bodo morala povrniti ta sredstva z obrestmi.   

 24.3. Da bi olajšali prevoz blaga v času epidemije COVID-19 je FR 
Ministrstvo za solidarno in ekološko tranzicijo sprejelo odlok, da se 
začasno zamrznejo omejitve za transportni promet.  

Umik omejitev traja od 19.3.2020 do vključno 20.4.2020. Začasno 
se ne uporabljajo členi 1, 2 in 3 odloka iz leta 2015, ki omejuje 
transportni promet nad 7,5 tone čez vikende in v določenih 

predelih Francije ter cestnih odsekih. 
 18.3. V kolikor se nahajate, ali poslovno prihajate v Francijo, morate 

odslej imeti pri sebi obvezno enega izmed dveh obrazcev:  
 

1. PO TRDILO ZA IZJEMNO GIBANJE (Attestation de deplacement 
derogatoire) – (zaradi odhoda na delo/ zaradi nakupa 

prehrambenih potrebščin/zaradi zdravstvenih razlogov/ zaradi 
nujnih družinskih razlogov ali otroškega varstva/ zaradi 
opravljanja kratke telesne dejavnosti (le posamično) ali za 

sprehode hišnih živali). Potrdilo se izpolni za vsak izhod 
posamično, za vsak dan posebej. Podpiše se oseba, ki opravlja to 
izjemno gibanje.  

2. PO TRDILO ZA SLUŽBENO GIBANJE  (Justificatif de deplacement 

professionnel) – V kolikor delo, ki ga opravljate v Franciji ni 
mogoče prestaviti na kasneje, ali ga ni mogoče opravljati z doma, 
morate imeti pri sebi ta obrazec.  

 

Potrdilo se izpolni le enkrat, in je veljavno več dni. Za svojega 
zaposlenega potrdilo izpolni in žigosa delodajalec. Velja tudi za 
prevoznike. /za obrazec prosim pišite mojca.osojnik@gzs.si ali na 
strani https://www.juristique.org/attestation/modele-justificatif-

deplacement-professionnel-permanent) 
Odlok o obveznem nošenju teh potrdil je začel veljati včeraj, 
17/03/2020 ob 12:00. In velja za najmanj 15 dni. V primeru 

nespoštovanja in kontrole znaša globa 135€. 

 17.3. Kratka predstavitev ukrepov predsednika Vlade Macrona  
https://www.economie.gouv.fr/presse 
Ukrepi predvidevajo podporo gospodarstvu v vrednosti  45 mrd 
EUR (za brezposelnost, za odložitev neposrednih davkov in za 

socialne dajatve v mesecu marcu . Za dva meseca se oblikuje se 
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sol idarnostni sklad v vrednosti okoli 2 milijard EUR za pomoč 
podjetjem z obsegom poslovanja pod 1 mio EUR, torej najmanjšim 

podjetjem, samozaposlenim, mikro podjetjem. Sklad bodo lahko 
koristila podjetja, ki bodo v času med marcem 2019 in marcem 
2020 izgubila več kot 70% prometa. Država bo tudi garantirala za 
bančna posojila podjetij v višini 300 mrd EUR.  

17.3. Od 17.3. od 12. ure dalje in za najmanj 15 dni, velja omejitev 

gibanja državljanov z uvedbo kazni za tiste, ki to ne bodo 
upoštevali. Dovoljeni so le izhodi za nakup hrane (ampak le en 
(družinski) član) in odhod na delo, v kolikor ni možnosti dela na 
domu. Ob izhodu mora imeti oseba izpolnjen obrazec, ki je na 

razpolago na strani notranjega ministrstva (v prilogi).   

 V pr imeru, da imate trenutno delavce na delu v Franciji  in je delo 
nujno (o tem se posvetujete z vašim naročnikom/ francoskim 
podjetjem, kjer izvajate dela), potem je potrebno za vsakega 
delavca izpolniti navedeni obrazec, kjer označite prvi kvadratek 

(gibanje med domom in delovnim mestom). Drugi kvadratek je 
gibanje do dovoljenih trgovin. 

 Vsa podjetja, ki ne morejo zaposlenim omogočiti, da opravljajo 
delo z doma, morajo zagotoviti zdravstveno varne razmere za 

zaposlene. 
 Od 12. ure bodo zaprli tudi francoske meje. Vstopili bodo lahko le 

še francoski državljani.  

 Včeraj, 16.3. popoldan je skupina Renault sporočila, da ustavljajo 
vse svoje proizvodne dejavnosti na francoskih industrijskih lokacijah 
- zapirajo 12 obratov z 18.000 zaposlenimi v Franciji. 

   

Hrvaška     

spletna stran Hr vaške 

gospodarske zbornice v zvezi z 
ukrepi in okoliščinami poslovanja 
v času koronavirusa: 
https://hgk.hr/korona  

6.4. Objavljena so omejitve za voznike in postopki v zvezi z e-

pr epustnicami. Vozniki morajo biti med prevozom v tovornjaku. Ne 
smejo izvajati nakladanja ali razkladanja oziroma morajo 
uporabljati kabino kot prostor za samoizolacijo. Podrobnosti in 
navodila tukaj. 

 2.4. Ker je na Hrvaškem gibanje prebivalstva omejeno samo na občino 

pr ebivališča, morajo po novem vsi ki so zaposleni v drugi občini 
pridobiti e-prepustnico. Slovenskim podjetjem, ki zaposlujejo 
dnevne migrante iz Hrvaške svetujemo, da svojim zaposlenim 
izdajo potrdilo o zaposlitvi na podlagi katerega dnevni migrant 

zaprosi krizni štab (»stožer«) za izdajo e-prepustnice. Če konkretni 
štab ne more izdati prepustnice bodo prosilca napotili na pristojni 
organ. Ne glede na zgornje, pr epoved dnevnih migracij iz Hrvaške 

na Dolenjsko in v Belo krajino še vedno velja. 

 1.4. Za dnevne migrante iz Republike Hrvaške, ki bi prečkali državno 
mejo s Slovenijo na območju Dolenjske oziroma tako imenovane 
»rdeče cone«, ki jo je razglasila Republika Slovenija, možnost, da bi 
prestopili mejo vsak dan po sistemu »samoizolacije« na relaciji 

meja – dom – meja, ne velja več. Po vrnitvi v Republiko Hrvaško bo 
za njih odrejena kar antena, ne zgolj samoizolacija. Za trenutne 
razmere in ureditev na tem delu slovensko hrvaške meje se obrnite 
na mejni prehod Jur ovski Brod, T: +385 47 664 199. Možnost 

dnevnega prehoda meje po načelu samoizolacije meja – dom – 
meja ostaja v veljavi za preostalo Slovenijo. 

 26.3. Omejevanje dnevnih migracij iz Hrvaške v Slovenijo oz. Belo krajino 
se stopnjuje. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine poziva 
MZZ, da uredi razmerja s Hrvaško za sprostitev gibanja zaposlenih, 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://hgk.hr/korona
https://www.gzs.si/Portals/282/KORONAVIRUS%20-%20Hrva%C5%A1ka%20-%20e-prepustnice%20in%20transport.pdf
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saj bodo v nasprotnem primeru mnoga podjetja v regiji prisiljena 
ustaviti proizvodnjo (do 60 % zaposlenih je iz Hrvaške)  

https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/202

0_03_35_737.html  

23.3. Sprejet odlok o pr epovedi zapuščanja občine stalnega prebivališča 
(ne velja za »nujne dejavnosti« in podlega predložitvi dovolilnice) – 

tekst odloka in dovolilnica na povezavi v prvem stolpcu tabele) 

www.mvep.hr/hr/mediji/priopce
nja/mjere-za-jacanje-nadzora-
nad-sirenjem-koronavirusa-za-

hrvatske-i-strane-drzavljane-koji-
ulaze-u-republiku-
hrvatsku,32734.html 
 

www.hgk.hr/korona  
 
https://civilna-
zastita.gov.hr/vijesti/priopcenje-

za-medije-stozera-civilne-zastite-
republike-hrvatske-od-17-ozujka-
2020-u-10-sati/2262 

 
https://www.hgk.hr/s-promet-i-
veze/informacije-za-prijevoznike-
tereta-i-vozace-o-stanju-na-

granicama-europskih-drzava 

19.3. Glavnina dogajanja in težav na področju: 
- pr evoza blaga (aktualna situacija je na 
www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/vsebina/Novice-za-

newsletter/ArticleID/74491/stanje-na-mejah-koronavirus-covid-19 
pod »HRVAŠKA«) in 
- dnevne migracije hrvaških delavcev v slovenskih podjetjih: 
 

Dnevni migranti iz Hrvaške:  
Dnevni prehod je možen z odločbo - dogovorom, da zaposleni v 
»samo-izolaciji« opravlja pot: dom - mejni prehod - delodajalec in 
nazaj. Nov odlok je na www.mvep.hr/files/file/2020/200319-

odluka-privremena-zabrana-prelaska-preko-granicnih-prijelaza-
rh.pdf  
 

Informacije: Hrvatska gospodarska komora - Sektor za 
međunarodne poslove i EU, g. Goran Masnec, Tel.: +385 1 456 16 
96, E-pošta: gmasnec@hgk.hr 

    O dsotnost z dela zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve 
javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami  
V primeru ukrepa začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza 
potnikov, ko se ustavlja javni promet, delavec pa zaradi takšnega 

ukrepa ne more opravljati dela, je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki 
vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, 
tudi možno govoriti o nastanku višje sile.  
 

Prav tako je nastanek višje sile zaradi zaprtja mej s sosednjimi 
državami lahko razlog za upravičeno odsotnost z dela delavca.  
V vsaki posamični konkretni situaciji pa je treba presojati prisotnost 

vseh elementov višje sile (elementi višje sile so že opredeljeni v 10. 
Poglavju). Pri presoji le-teh pa je v okviru elementa neizogibnosti in 
neodvrnljivosti dogodka treba med drugim presoditi in upoštevati 
ali gre za objektivno nemožnost prihoda na delo na strani delavca, 

možnost zagotovitve dela na domu ali na drug ustrezen način, 
možnost zagotovitve drugačnega načina prevoza itn.  
Delavec naj v primeru nemožnosti prihoda na delo delodajalca 
obvesti o vseh relevantnih okoliščinah odsotnosti.  
 

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, si delodajalec in 
delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih 
primerih, in sicer znaša nadomestilo 50% plače oziroma najmanj 

70% minimalne plače (šesti odstavek 137. člena ZDR-1). 

   

Srbija    
 1.4. Sprejet paket gospodarskih ukrepov države v višini 5,1 milijarde 

EUR (11 % BDP). 
 

Ukrepi veljajo za samo tista podjetja, ki so odpustila manj kot deset 

odstotkov zaposlenih, ne upoštevajoč pogodbenih delavcev, 
katerim je pogodba prenehala, a ni bila podaljšana 
 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_35_737.html
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http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/mjere-za-jacanje-nadzora-nad-sirenjem-koronavirusa-za-hrvatske-i-strane-drzavljane-koji-ulaze-u-republiku-hrvatsku,32734.html
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Od devetih ukrepov, so trije namenjeni področju davčne politike, 
dva sta namenjena za pomoč zasebnemu sektorju ter ohranitvi 

l ikvidnosti gospodarstva, med ostale ukrepe pa se šteje mor atorij 
na vse dividende do konca leta ter f iskalne spodbude, oziroma 
finančna pomoč, vsem polnoletnim dr žavljanom. 

https://covid19.rs/  26.3. Vlada napoveduje pomoč gospodarstvu v višini 4,5  milijarde EUR. 
Podprla naj bi podjetja iz sektorjev turizma, storitev in kmetijstva. 

Ni še natančno opredeljeno v kakšni obliki bo podpora na voljo. 
Vlada bo pomagala le podjetjem, ki obdržijo zaposlene. 
 

- zaradi globalnega izpada rasti se bo porušila tudi makro in 

mikroekonomska slika Srbije kar bo vodilo v (ponovne) 
varčevalne ukrepe in znižanje javnih investicij (5 - 10 let) 

- zaradi moratorija na plačilo kreditov bodo močno prizadete tudi 
banke, ki bodo doživele velik izpad likvidnosti vsaj do sredine 

maja 2020 (NLB prevzem Komercialne banke lahko negativno 
vpliva na krovno družbo v Sloveniji) 

 20.3. Prva največja direktna žrtev pandemije je tur izem, hotelirstvo 
(odpovedanih 7.132 individualnih in 25.337 skupinskih nočitev; 
hoteli v Beogradu so zaprti)  

 19.3. Nar odna banka Srbije je sprejela ukrep o 90 dnevni odložitvi plačila 

vseh bančnih kreditov za pravne subjekte in prebivalstvo, kot tudi 
drugih obveznosti do bank (lizing, negativne obresti ipd.). 

  Odobreno 200 m EUR pomoči za nadaljevanje ključnih 
infrastrukturnih projektov 

  Tr ansport in logistika potekata brez večjih težav  in izpadov surovin 
ali dobave na trg. Proizvodna podjetja (Gorenje) se iz cestnega 

transporta selijo na železniški. 
- dovoljena dostava v trgovine in lekarne tudi preko dneva; 

delovni čas maloprodajnih trgovin od 7h do 18h  

  Prilagoditev delovnega časa je zmanjšala proizvodne zmogljivosti, 
zaradi česar bo prišlo do izpada prihodkov. 

  Pol icijska ura: ministrstvo za gospodarstvo Srbije je objavilo 

navodila za podjetja glede postopka pridobitve dovoljenja za 
gibanje med 20h in 5h, ki jih izdaja ministrstvo za notranje zadeve. 

 16.3. Uvedba izrednih razmer 

 15.3. Fiat Chrysler Automobiles  (FCA) je začasno zaprl tovarno v 
Kragujevcu. 

https://pks.rs/strana/covid-19-
info-servis-za-privredu 

 Odprta je posebna linija Gospodarske zbornice Srbije (PKS) za 
pomoč podjetjem. 

   

Bosna in Hercegovina 
www.komorabih.ba/poteskoce-
u-poslovanju-zbog-koronavirusa-
nove-informacije/ 

  

 26.3. Trenutni pogoji vstopa v BiH za voznike tovornih vozil, ki imajo 
dr žavljanstvo BiH in so zaposleni pri slovenskem delodajalcu: 
 

- voznik mora imeti pri sebi potrdilo podjetja, da opravlja prevoz 
tovora in na kateri relaciji; 

- voznik lahko vstopi v BiH, ob tem mu bo sanitarni inšpektor 

vročil sklep o 14 dnevni samoizolaciji na domu ter tabelo voženj 
v katero mora vpisovati vse premike znotraj BiH; 

- voznik lahko takoj po r aztovoru izstopi iz BiH, predložiti mora 

sklep o samoizolaciji in tabelo voženj; 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://covid19.rs/
https://pks.rs/strana/covid-19-info-servis-za-privredu
https://pks.rs/strana/covid-19-info-servis-za-privredu
http://www.komorabih.ba/poteskoce-u-poslovanju-zbog-koronavirusa-nove-informacije/
http://www.komorabih.ba/poteskoce-u-poslovanju-zbog-koronavirusa-nove-informacije/
http://www.komorabih.ba/poteskoce-u-poslovanju-zbog-koronavirusa-nove-informacije/
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- v kolikor voznik ostane v BiH mora biti v samoizolaciji na domu 
in upoštevati vsa določila sklepa, ki mu je bil izdan. Vendar pa 

lahko BiH zapusti kadarkoli v tem 14 dnevnem obdobju v kolikor 
bo opravljal prevoz tovora. Na mejnem prehodu mora predložiti 
sklep o samoizolaciji in tabelo voženj; 

- vse premike po BiH, torej vstop, transfer po BiH in izstop se 

mora opravljati s tovornim vozilom 
 

Tujim voznikom in sovoznikom tovornih vozil je vstop v BiH 
omogočen. Za vstop v BiH potrebujejo potni list (vstop z osebno 

izkaznico ni možen). BiH morajo zapustiti v roku 12 ur. 
 

Trenutno so za voznike tovornih vozil, ki opravljajo vožnjo iz 
Slovenije odprti mejni prehodi Gradiška, Šamac, Bijača. Za voznike 

tovornih vozil ne velja policijska ura. 

 25.3. Na podlagi telefonske informacije pridobljene na mejnem prehodu 
Stara Gradiška (BIH/HRV) dr žavljani BiH, ki imajo izdano delovno 
dovoljenje v Sloveniji lahko prestopijo mejo med BiH in Hrvaško. 
- Informacijo obvezno pr everiti  v realnem času na mejnih 

prehodih med BiH in HRV in HR in SLO, 
- Informacijo o potrebnih dovoljenjih pridobiti na Vanjsko 

trgovinski komori BiH na Ministarstvu zdravlja Federacije BiH ali 
Ministarstvu zdravlja Republike Srpske. 

 

Informacija demantirana 26.3. s strani Veleposlaništva RS v Sarajevu 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
http://komorars.ba/ 

24.3. Stanje 24.3.: 
- 164 okuženih, največ v Banja Luki (80), v Sarajevu 3  
- 2 umrla (Bihać), 2 ozdravela 

- BiH državljani, ki se vračajo iz tujine morajo za 14 v 
samoizolacijo 

- prepovedan vstop v državo vsem tujcem 
- od 30.3. prepoved pristajanja letal razen za dobavo blaga (cargo) 
 

Največje težave in zastoj poslovanja v tur izmu, transportu, logistiki, 
skladiščenju in pr edelovalni industriji, ki je vezana na uvoz 
repromaterialov ali izvoz (obutvena, tekstilna, gradbena industrija) 
 

Koordinacijsko vlogo glede težav podjetij je prevzela Zunanje 
tr govinska zbornica BiH, ki informacije prejema od ostalih gosp. 
zbornic in jih posreduje Min. za zun. trg. in ek. odnose BiH 
 

Iniciativa gosp. zbornice Rep. Srpske za oblikovanje in uporabo 
konvojev kamionov za hitrejši pretok blaga v BiH in z državami 
CEFTA (po vzoru EU »zelenih pasov«, 23.3.2020) 

  Gospodarska zbornica Rep. Srpske izdaja potrdila o »višji sili« v 

izogib penalom zaradi neizpolnjenih podjetniških pogodb s tujimi 
partnerji 

  Mednarodni denarni sklad je dal na voljo BiH 165 m EUR 
Svetovna banka je dala na voljo BiH 20  m EUR 

  Zamrznitev cen nujnih dobrin 

 22.3. - policijska ura v Federaciji BiH od 18.00 - 5.00 
- prepoved zbiranj/zborovanj in policijska ura v Distriktu Brčko od 

21.00 - 5.00 
 21.3. Policijska ura v Republiki Srpski od 20.00 - 5.00 

 20.3. Prepoved gibanja za mladoletne in starejše od 65 let v Federaciji 

BiH 

 19.3. Napovedano: 
- oblikovanje sklada za pomoč izvozno orientiranim podjetjem 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
http://komorars.ba/
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- oblikovanje garancijskega sklada za vzdrževanje solventnosti 
podjetij 

- 12-mesečni moratorij na odplačevanje posojil za pravne in 
fizične osebe (Federacija BiH) 

 18.3. - prepoved zbiranj/zborovanj in zaprtje vseh prehranskih obratov 
kot tudi lokalov kjer strežejo pijače v Federaciji BiH 

- prepoved potovanj (vstopa) državljanov BiH v države EU (ukrep 

Evropske komisije za vse »tretje države«) 

 17.3. uvedba izrednega stanja na celotnem ozemlju BiH 
 15.3. zaprtje vseh prehranskih obratov kot tudi lokalov kjer strežejo 

pijače v Republiki Srpski 

 10.3. prepoved zbiranja/zborovanj, zaprtje šol in prepoved vstopa 
turistov v Republiki Srpski 

 5.3. prvi primer okužbe 5.3.2020 (Banja Luka) (izvor okužb Italija, 
Nemčija, Srbija) 

   

Črna gora   
https://www.privrednakomora.m

e/saopstenja/operativni-stab-za-
podrsku-privredi-obavjestenja  

 Privredna komora Crne Gore na spletnih straneh vzpostavi 

» O perativni štab za podršku privredi«  s katerim obvešča 
gospodarstvo o stanju in ukrepih. 

 2.4. 144 okuženih, 2 umrla 

 26.3. Ukrepi sprejeti 19.3. zamujajo oziroma so nejasni, črnogorsko 
gospodarstvo ne pričakuje veliko od njih, potrebe so veliko večje. 

 25.3. EU je Črni gori donirala 3 m EUR za nujno zdravstveno varstvo ter 
50  m EUR za dolgoročne programe v skladu s potrebami, največ za 
zdravstvo, gospodarstvo in podjetnike. 
 

Čr nogorski hotelirji napovedujejo bankrot in pričakujejo pomoč 
države (500-evrsko subvencioniranje plač). Prihodki v povezavi s 
turizmom odtehtajo 25 % črnogorskega BDP). 

 23.3. Centralna banka ČG: napoved blage recesije (rast BDP samo 0,5 %), 

če bo epidemija trajala 60 dni 

 19.3. Črnogorska vlada je uvedla: 
- tr imesečni moratorij na vračilo posojil bankam, družbam za 

finančni lizing in Črnogorskemu investicijsko-razvojnemu skladu 
(IRF),  

- kr editna linijo v višini 3 m EUR z obrestno mero 1,5% za podjetja, 
ki se ukvarjajo z dobavo zdravil, medicinske opreme in vozil, 
turizma in gostinstva, prevoza, storitev, pa tudi s proizvodnjo in 

predelavo hrane, 
- odloženo je plačilo najemnin za 90 dni za nepremičnine v državni 

lasti, 
- enkratna pomoč 50 EUR za 18.500 najrevnejših upokojencev, 

- javna dela so ustavljena (razen tistih, ki so potrebna za delovanje 
zdravstvenega sistema), 

- prepovedan je prevoz več  kot dveh odraslih oseb v osebnem 
motornem vozilu hkrati, 

- ukinejo se taksi prevozi, 
- trgovine, ki prodajajo otr oško opremo, tisk, kmetijske stroje in 

opr emo ter pogrebno opremo lahko opravljajo svojo dejavnost, 

- vojska je prevzela nadzor in varovanje objektov za karanteno 

 19.3. 13 okuženih, v samoizolaciji 4369 oseb 
 17.3. ČG zadnja evropska država, ki še ni imela potrjenih primerov 

okužbe z novim korona virusom 
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 16.3. - zaprtje mej za tujce brez stalnega ali začasnega bivališča v 
Makedoniji (ukrep ne velja za voznike tovornjakov), 

- zaprtje šol, trgovskih centrov, hotelov, kavarn, uvedba obvezne 
»socialne razdalje« v trgovinah in na tržnicah, ustavljen potniški 
in  železniški promet.  
 gostinskih lokalov, 

- obvezna samoizolacija za državljane, ki pridejo iz tujine 

   

Severna Makedonija   
 5.4. 555 okuženih, 18 umrlih 

 3.4. Vlada je 31. marca 2020 sprejela dr ugi sveženj vladnih ukrepov za 
r eševanje gospodarstva  med pandemijo COVID – 19. Sveženj 
zajema 17 ukrepov. Podrobnosti tukaj.  

 2.4. - predstavljeni trije scenariji pričakovanega pr oračunskega 
pr imanjkljaja, od 20 – 40 %. V najslabšem primeru v višini 1,3 

mlrd EUR (Proračun RSM znaša 3,9 mlrd EUR), 
- plačilo kreditov se lahko zamakne za šest mesecev za vsa 

podjetja in za državljane, vendar obresti ostajajo, 

- z znižanjem plač funkcionarjev bo država prihranila do 4 milijone 
evrov. 

 25.3. Severna Makedonija si namerava izposoditi skoraj 600 m EUR, da 
bo zagotovila likvidnost proračuna in ohranila delovna mesta. 
Dodatno si bo izposodila 400 m EUR premostitvenega posojila z 

ročnostjo 12 mesecev, 87 m EUR od Mednarodnega denarnega 
sklada in še 100 m EUR od Svetovne banke. Tečejo tudi pogovori z 
Evropsko investicijsko banko (EIB) za »premestitev« dodatnih 50 m 
EUR, ki bodo podjetjem na voljo v obliki brezobrestnih posojil.  

 20.3. Prepoved zbiranja ljudi, zapiranje šol, verskih objektov, letališč, 

zapiranje meja, pomoč vojaške policije pri varovanju 
pomembnejših objektov (ukrepe po anketi podpira 90 % 
prebivalstva).  

 18.3. Večina slovenskih podjetnikov ostaja v Skopju. Največ težav pri 
poslovanju ima izvozno orientirani TAB MAK. 
 

Sicer največ težav s tr ansportom: 
 

- “one stop system” med SMK in Srbijo je ukinjen – vozniki 

kamionov se morajo zaustaviti dvakrat, 
- tranzit skozi Srbijo proti Hrvaški je močno otežen (konvoji). 
 

Delo v proizvodnji in  pr ehrambni industriji  poteka nemoteno, saj je 

v SMK virus prizadel samo Debar in delno Skopje. 

   

Romunija   
 5.4. Skupno število okuženih 3.864, umrlih 151 

 27.3. Romunska vlada je sprejela številne ekonomske ukrepe. 
- zgornja meja za kr editna jamstva za MSP, ki jih je prizadela 

koronavirusna kriza, je povišana za 1,03 m EUR (za naložbe in 
obratna sredstva, obresti so stoodstotno subvencionirane) 

- pokrila bo 75 % plače zaposlenih, poslanih v »tehnično 
brezposelnost«, 

- za podporo sektorjem, ki jih je prizadela koronavirusna 

epidemija bo namenjena pomoč v višini 2 odstotka BDP,  
- prošnja Evr opski banki za obnovo in razvoj  za pomoč pri izvajanju  

strategije gospodarskega razvoja po epidemiji. 
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Turčija   
 5.4. Skupno število okuženih 27.069, umrlih 574   

 5.4. Uvedene so restrikcije pri vstopu in prehodu turških in tujih 
voznikov kamionov. V glavnem je ta onemogočen (karantena). 

Organizirane in ponujene so alternative z zamenjavo voznikov in 
vkrcanjem na železnico. Podrobnosti. 

 2.4. Skupno število okuženih 18.757, umrlih 356 
(prvi primer okužbe 11.3., prva smrt 17.3.) 

 27.3. Prekinjen ves prekomorski letalski promet 

 24.3. Odpravljene uvozne carine za etanol, medicinske maske in 
ventilatorje 

 23.3. - uradno potrjeno, da se je virus razširi po celotni Turčiji 

- uvedeno poučevanje na daljavo 

 22.3. - do 30. aprila ustavljeni vsi postopki v zvezi s stečaji in finančnimi 
izvršbami, razen obveznosti v zvezi z preživnino,  

- javne ustanove morajo omogočiti prilagodljive urnike in delo od 
doma, 

- delovni čas bank skrajšan od 12.00 – 17.00 ure 

 21.3. prekinjen letalski promet s skupno 68 državami (prve prekinitve so 
stopile v veljavo 17.3.) 

 18.3. - predsednik Erdoğan napovedal sprostitev 4,5 mlrd EUR deviznih in 
zlatih rezerv za okrepitev likvidnosti in hitrejši prenos sredstev od 
bank k podjetjem (celotni paket ekonomskih ukrepov bo »težak« 

14,5 mlrd EUR), 
- 6-mesečni odlog plačila davčnih obveznosti in socialnih dajatev  za 

podjetja iz sektorjev (trgovina na drobno, železo in jeklo, logistika 
in prevoz, hrana in pijača, avtomobilska industrija, tekstil, družbe 

za upravljanje, stanovanjska in hotelska podjetja) 
- napoved finančne podpore izvoznim podjetjem, 
- napoved ustanovitve sk lada za revne družine (285 m EUR) 

- pokojnine za osebe, stare 70 let in več, se bodo izplačevale na 
njihovih domovih, aprila bodo prejeli dodatno pokojnino, 

- zaprta sta cestna mejna prehoda Pazarkule in Ipsala ter železniški 
Uzunkopru na meji z Gr čijo, 

- zaprta sta cestna mejna prehoda Derekoy in Hamzabeyli ter cestni 
in železniški prehod Kapikule z Bolgarijo, 

- začasno je ustavljen tudi potniški pomorski promet med Grčijo in 
Turčijo, 

- r ežim za tovorni promet ostane brez omejitev , 
- poziv državljanom naj ne zapuščajo domov 

 16.3. Zaprtje šol in fakultet (17.3. sprejeta odločitev o uvedbi 
poučevanja na daljavo) 

 10.1. Ustanovljen »Znanstveni svetovalni odbor za koronavirus« (31 
članov), ki se sestaja dnevno in svetuje/usklajuje glede uvedbe 

potrebnih ukrepov za zajezitev epidemije ter poroča Ministru za 
zdravje 

   

Španija     
 23.3. Predsednik vlade je napovedal, da bo vlada sprostila 200 milijard 

evr ov, kar je blizu 20% bruto domačega proizvoda (BDP) države, da 

se spopade s posledicami korona virusa. 117 milijard evrov bo v 
celoti namenjeno za javno financiranje, preostali del pa bo 
namenjen za zasebne vire. 
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Pomoč najbolj ranljivim družinam: 600 milijonov evrov je 
namenjenih za financiranje osnovnih socialnih storitev s strani 

regionalnih vlad in lokalnih oblasti, pri čemer bo posebna 
pozornost namenjena skrbi za ostarele in oskrbovalce na domu. 
Poleg tega se bo zaščitila oskrba z energijo in vodo, 
telekomunikacijske storitve bodo zagotovljene. Da bi zagotovili 

pravico do stanovanja, se vzpostavi moratorij na plačilo 
hipotekarnih kvot za dolžnike. 
 

Zaščita delovnih mest: Delavci prilagodijo ali skrajšajo svoj delovni 

čas, kjer je možno delajo od doma. Začasna prilagoditev delovne 
sile se bo vodila pod programom začasne ureditve zaposlitve 
(španska kratica: ERTES), ki bo koristili vsem delavcem. Delavci 
bodo upravičeni do prispevkov do nadomestila za brezposelnost 

(čeprav ne izpolnjujejo predhodno določenih zahtev). 
Samozaposleni bodo upravičeni za plačilo prispevkov za nacionalno 
zavarovanje. 
 

Likvidnost podjetij: V ta namen je vlada odobrila  vrsto javnega 
jamstva v višini 100 milijard evrov, kar bo omogočilo sprostitev 
med 150 in 200 milijard evrov v gospodarski sistem, vključno z 

zasebnim sektorjem. Za izvozne družbe so bila dogovorjena tudi 
dodatna jamstva v višini 2 milijard evrov, da bi olajšali 
prestrukturiranje posojil. Javni organi bodo izvajalcem pomagali 
ublažiti posledice COVID-19 v javnih naročilih. Vlada je reformirala 

tudi zakon o tujih naložbah, da bi preprečila, da bi podjetja zunaj 
Evropske unije prevzela nadzor nad španskim podjetjem v 
strateških sektorjih, tako da izkoristijo začasni padec vrednosti 
svojih delnic. 
 

Mejni režim: Španska vlada v ponedeljek (16.3.2020) aktivira 28. 
člen zakonika o schengenskih mejah, ki omogoča začasno ponovno 
vzpostavitev nadzora na notranjih mejah v trenutnih razmerah. 

Vstop po kopenski mejah je dovoljen samo španskim državljanom, 
čezmejnim delavcem in tisti, ki lahko predložijo dokaze, vzroke 
višje sile ali nujne potrebe. Ta omejitev ne bo veljala za prevoz 

blaga. 
www.lamoncloa.gob.es/lang/en/

Paginas/index.aspx  

 Negativni učinki virusa na gospodarstvo se poznajo predvsem na 

področju turizma. V turizmu so najbolj prizadeta podjetja, ki delajo 
na kitajskem tržišču in drugih tržiščih z višjo stopnjo prisotnosti 
virusa. 

Prvi negativni gospodarski učinek korona virusa je bila odpoved 
enega največjih sejmov v Španiji Mobile v Barceloni. 
Letalske družbe IAG (Iberia, BS, Vueling Aire Lingus) so med 
družbami, ki so največ vplivale na znižanje IBEX in so prispevale 21 

% k znižanju indeksa. Za njimi je med najbolj prizadetimi hotelska 
mreža Melia. 
Španska borza je prejšnji teden ocenila izgubo skorajda 70 milijard 

evrov v 6 dneh zaradi koronavirusa. 
Padec cen nafte (zaradi znižanja povpraševanja na Kitajskem) je 
najbolj prizadel naftno družbo Repsol, katerih delnice so se v 
zadnjih dneh znižale za 15 %. Pojavlja se tudi negotovost pred 

nepravočasnimi dobavami; nekatera podjetja so v avtomobilski 
industriji (Volkswagen Navarra) že začela priprave na morebitno 
prekinitev dobave s strani podizvajalcev v severni Italiji oziroma 
drugih področij. Zaenkrat dobave sicer potekajo brez problemov. S 

16.3. PSA Madrid zapre tovarno do 27.3. Ukr epi: Vsi prihodi in 
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odhodi iz/v Italije so do 25.03. ustavljeni. Šole in univerze se 
zaprejo za dva tedna. Prepoved večjih dogodkov. Športni dogodki 

se dogajajo za zaprtimi vrati. Vlada je odločila, da bodo vsi ljudje, ki 
delajo samo izolacijo, prejemali nadomestila za bolniške 
odsotnosti. Španska vlada je napovedala niz davčnih olajšav, ki 
predstavljajo 14 milijard evrov vložka v gospodarstvo. Poleg tega je 

premier Sánchez obljubil 3,8 milijarde EUR za izboljšanje 
zdravstvenega varstva. V soboto ob polnoči je začelo veljati izredno 
stanje v državi za obdobje 15 dni. Obseg javnega prevoza se je 
zmanjšal za 50 %, obratujejo le živilske trgovine, lekarne ter 

trgovine za male živali. Vojaške enote v sodelovanju s policijo 
izvajajo nadzor v mestih z največjimi tveganji. 
 

Vlada bo kmalu izdala kr editna jamstva za podjetja v skupni 

vrednosti 20 mrd. EUR, da se bodo podjetja lažje spopadla s 
situacijo. Ta vsota se lahko poveča do 100 mrd. EUR. Glavni  cilj je 
preprečiti pomanjkanje denarja v podjetjih. 

   

Madžarska    

    Potovanje: Madžarska vzpostavlja nadzor nad svojimi mejami z 

Avstrijo in Slovenijo. Za ljudi, ki prihajajo iz Italije, Irana, Južne 
Koreje in Kitajske, velja prepoved vstopa. Madžarskim državljanom, 
ki se vračajo iz teh držav, je dovoljeno domov, vendar jim je 
ukazano, da gredo v karanteno.  

Izobraževanje: Univerzitetni pouk se odpove. Izobraževanje se 
lahko nadaljuje prek e-učenja. Šolska potovanja zunaj Madžarske 
so prepovedana. 

Dogodki: Notranji dogodki z več kot 100 udeleženci in prireditve na 
prostem z več kot 500 ljudmi so prepovedane, vključno s spomini 
na 15. marca revolucije iz leta 1848. Madžari, starejši od 60 let, 
svetujejo, naj se izogibajo gnečam. 

Dr ugi ukrepi: Madžarska več ne sprejema prošenj prosilcev za azil, 
da vstopijo v  mejno tranzitno območje, zaradi grožnje virusa. 
Madžarske oblasti so tudi sporočile, da bi lahko tujce na 

Madžarskem, ki ne bodo upoštevali zdravstvenih navodil, prijeli v 
pridržanje in jih na koncu tudi izgnali iz države. Za razliko od 
nekaterih drugih držav Madžarska objavlja razčlenitev primerov po 
narodnosti. Madžarska centralna banka je v ponedeljek 

(16.3.)objavila nujne ukrepe za obvladovanje gospodarstva pred 
izpadom koronavirusa, s čimer je razširila obseg zavarovanj, ki jih 
sprejema od bank, in posojilodajalce pozvala, naj uporabijo 
moratorij za odplačilo posojila za prizadeta podjetja. 
 

16. marca 2020 ob 24:00 uri zapre mejo s Slovenijo za vse potnike, 
r azen za državljane Madžarske. Skladno s to odločitvijo, slovenski 
državljani jutri na ozemlje Madžarske na trenutno še delujočih 

mednarodnih kopenskih mejnih prehodih (1) Pince-
Tornyiszentmiklós in (2) Dolga vas-Rédics ne bodo več mogli 
vstopati. Prav tako za slovenske državljane ne bo več mogoč prilet 

na letališče v Budimpešti oz. bo le-to za vse, razen za madžarske 
državljane zaprto. Prepoved prehoda meje velja tudi za vodne in 
železniške poti. 
Dodatno obveščamo, da režim za kopenski transport blaga ostaja 

nespremenjen, tako za tovornjake, katerih ciljna država je 
Madžarska, kakor tudi za tiste, ki bodo tovor peljali preko ozemlja 
Madžarske v drugo ciljno državo in sicer po za to določenih 
avtocestah oz. drugih cestnih povezavah.   
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Češka   

 19.3. Ob predpostavki, da bo kriza povezana s pandemijo  trajala še 
naslednje tri do štiri mesece, obstajajo napovedi, da se bo češko 

gospodarstvo  letos širilo s stopnjo rasti največ do 1% (pred tem je 
bila ocena okoli 2% BDP). Konkretni izračuni omenjajo številke -  
popolna ustavitev gospodarstva za en dan v češki ekonomiji 

povzroči za okoli 4,05 mlrd CZK (162 mio EUR) izgub in za 1,45 mlrd 
CZK (58 mio EUR) manj priliva v državni proračun. V primeru 
uvedbe 14-dnevne popolne karantene na celotnem ozemlju Češke 
bi gospodarstvo zabeležilo izgubo v višini 20 mlrd CZK (800 mio 

EUR) oz. 0,3% BDP. 

 16.3. Zaostritev razmer pri potovanjih in prečkanjih mej:  Na nacionalnem 
nivoju je uvedene splošna karantena z veljavnostjo do 24. marca. 
Prav tako je v veljavi prepoved vstopa za vse tujce (tudi državljane 
EU), razen tistih z začasnim ali stalnim delovnim dovoljenjem. 

Uvedena je prepoved potovanj v tujino za slednje, izjema so le 
nujni primeri. Omejitveni ukrepi ne veljajo za voznike tovornjakov, 
čezmejne delavce ipd.  Ukrepi kontrole na mejah (z Avstrijo in 

Nemčijo) se podaljšujejo do 4. aprila z možnostjo podaljšanja. 
www.brnodaily.com/2020/03/16

/news/business/czech-
government-announces-relief-
on-tax-obligations-due-to-covid-

19-pandemic/ 

 Češka vlada uvaja olajšave pri davčni politiki:  opustitev glob pri 

zamudah prijav dohodnine ter davka pravnih oseb ter podaljšanje 
roka za plačilo dajatev do 1.julija 2020. Oprostilo plačila obresti pri 
kasnejšem plačilu davčnih obveznosti (v kolikor bi prišlo do zamude 

zaradi pandemije). Splošna oprostitev plačila glob nad 1.000 CKZ za 
pozno oddajo mesečnih kontrolnih poročil v obdobju med 1.3. in 
31.7.2020. 

  Ob predložitvi dokazov, da je na njihovo poslovanje vplival 
koronavirus bodo češka podjetja že od 16. marca naprej pri Češki 

in  Moravski garancijski in razvojni banki v sodelovanju z 
Ministrstvom za industrijo in trgovino zaprosila za posebna posojila 
z ničelno obrestno mero. Majhna in srednje velika podjetja bodo 
lahko imela dostop do posojil v višini med 500.000 in 15 milijoni 

CZK za izplačilo plač zaposlenim,  pokrivanje režijskih stroškov ali 
najemnin, financiranje dobav, plačilo računov dobaviteljem  itd., 
Če lahko predložijo dokaze, da je njihovo delovanje motil 

koronavirus. 
   

Pol jska    

www.gov.pl/web/coronavirus/te
mporary-limitations  

15.3. Uvedba nadzora na notranjih mejah na meji s CZ, SK, DE, LT, pa tudi 
na mejnih prehodih v pristaniščih in na letališčih. Prekinitev 
mednarodnih letalskih in železniških prevozov. Pr epoved vstopa v 
dr žavo za tuje državljane, tisti z delovnimi dovoljenji, ki se vračajo iz 

tujine, morajo v obvezno dvotedensko karanteno. Obratujejo samo 
manjše trgovine in nujne dejavnosti. 

www.gov.pl/web/koronawirus  14.3. Pol jska vlada je napovedala poseben program za pomoč 
podjetnikom in podjetjem, ki jih bo prizadelo širjenje bolezni; 
omenjajo se davčne olajšave in prispevki za socialno varnost. Tisti 

delodajalci, ki so prizadeti zaradi zamud ali težav pri dobavah, 
težav pri plačilih ali odsotnosti zaposlenih, bodo upravičeni do 
številnih paketov pomoči poljskega urada za socialno varnost. 

Podjetjem, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na voljo odloženi roki 
plačil, odplačevali bodo zaostanke v obrokih ali bodo v celoti 
oproščeni plačil. 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
http://www.brnodaily.com/2020/03/16/news/business/czech-government-announces-relief-on-tax-obligations-due-to-covid-19-pandemic/
http://www.brnodaily.com/2020/03/16/news/business/czech-government-announces-relief-on-tax-obligations-due-to-covid-19-pandemic/
http://www.brnodaily.com/2020/03/16/news/business/czech-government-announces-relief-on-tax-obligations-due-to-covid-19-pandemic/
http://www.brnodaily.com/2020/03/16/news/business/czech-government-announces-relief-on-tax-obligations-due-to-covid-19-pandemic/
http://www.brnodaily.com/2020/03/16/news/business/czech-government-announces-relief-on-tax-obligations-due-to-covid-19-pandemic/
http://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
http://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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    V Nac ionalni banki Poljske so se odločili, da bodo obdržali svojo 
referenčno obrestno mero, ki je bila zadnjih pet let stabilna in je 

znašala 1,5 %. Napovedujejo padec obrestnih mer  na trgu, kar se 
naj bi zgodilo maja letos. Trenutno je stopnja WIBOR 3M, obrestna 
mera, po kateri banke posojajo denar ena drugi (kar je tudi stopnja 
za določitev hipotekarnih kreditov, izdanih na Poljskem), padla na 

1,65 %, kar je najnižja stopnja od leta 2016. 

Slovaška   

 26.3. Nova slovaška vlada, ki je prevzela vodenje države po volitvah 29. 
februarja, je prisegla 21. marca in 23. marca je organizirala prvo 
srečanje z varnostno skupino COVID-19. Gospodarski minister in 

podpredsednik vlade Richard Sulik je sporočil, da bodo njegove 
prednostne naloge: zmanjšanje vpliva koronavirusa na 
gospodarstvo in izboljšanje poslovnega okolja. Nova vlada 
pripravlja "Lex Coronavirus" - sveženj 42 ukrepov, ki bi jih bilo 

treba sprejeti ta teden. Podpredsednica vlade odgovorna za 
naložbe in regionalni razvoj V. Remišová (OLaNO / EPP) želi iz 
sredstev EU pridobiti 4 milijarde EUR za ublažitev negativnega 

učinka na slovaško   gospodarstvo. Hkrati poziva k večji prožnosti  
pri reševanju problemov povezanimi  z malimi in srednje velikimi 
podjetji, zdravstvenim sektorjem in operativnim programom 
Človeški viri. 

   

Norveška   

https://www.regjeringen.no/en/
aktuelt/foreign-nationals-with-
no-symptoms-of-coronavirus-
infection-may-leave-

norway/id2693878/ 

01.04. 

Tuji državljani, ki so na Norveško pripotovali iz tujine, so bili ob 

prihodu v državo v obvezni karanteni, imajo od 17.3. dalje možnost 
zapustiti državo, v kolikor ne kažejo simptomov  infekcije. V kolikor 
želijo ostati v državi, pa morajo ostati v karanteni celoten čas 

bivanja. Kršenje zakonsko določene karantene se sankcionira z 
denarno kaznijo ali 6 mesečno zaporno kaznijo. 

https://www.regjeringen.no/en/
aktuelt/economic-measures-in-
norway-in-response-to-covid-

19/id2694274/ 

24.3. 

Norveška vlada bo predvidoma sprejela paket pomoči za blažitev 
posledic virusa COVID-19 na gospodarstvo v višini 0,54 mrd EUR. 
Norveška centralna banka je znižala ključno obrestno mero na 1 

odstotek. 
Aktualni gospodarski ukrepi norveške vlade na področjih 
ohranjanja delovnih mest, poslovne aktivnosti, likvidnostne 
situacije ter krepitve zdravstvenih storitev. Podrobnosti so 

objavljene tukaj.  
 

Gospodarstvo: 
- Posojilna shema za majhna in srednje velika podjetja: vladna 

garancijska shema za nova posojila v višini 4,1 mrd EUR. 
Garancijska shema za velika podjetja: obnovitev državnega 
financiranja preko obveznic v višini 4,1 mrd EUR. 

- Odlog in olajšave pri plačilu DDV: znižana stopnja DDV je 
spuščena z 12 na 8 odstotkov za obdobje od 20. marca do 31 . 
oktobra, rok za plačilo DDV je odložen iz 14. aprila na 10. junij, 
rok za plačilo zadržanih davkov za podjetja je odložen iz 14. 

aprila na 1. september, rok za plačilo prispevkov delodajalca je 
odložen iz 15. maja na 15. avgust. 

- Letalske družbe: vlada je odobrila letalskim družbam začasno 
izjemo od zakona o konkurenci, s katerim je prepovedano 

sodelovanje med njimi. Tako lahko sedaj letalske družbe 
sodelujejo pri ponudbah pri letalskih povezavah. Za letalski 
sektor je bila prav tako odobrena državna garancijska shema v 

višini 490 mio EUR. 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/
https://www.norges-bank.no/en/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2694274/
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- Banke: ciklična kapitalska zahteva za banke je bila znižana z 2,5 
na 1 odstotek, s čimer želijo preprečiti zaostrovanje bančnih 

praks pri podelitvi kreditov.  
- Pobot izgub za leto 2020 z dobički za leto 2019 in 2018 v višini 

do 2,5 mio EUR. Sedanja pravila velevajo, da se izgube tekočega 
leta lahko pobotajo s prihodnjimi dobički. 

- Začasni umik letalske takse za potnike: za obdobje med 1. 
januarjem in 31. oktobrom 2020. 

- Posojilna shema Inovation Norway. 
 

Prehrana, ribištvo in kmetijstvo: 
- Sprejeti so bili ukrepi, s katerimi se zagotavlja nemotena 

proizvodnja hrane. Ukrepi so usmerjeni k zagotavljanju delovne 
sile, predvsem preprečevanju okužbe z novim virusom za 

osebe, ki zagotavljajo to kritično potrebno storitev. 
 

Ukrepi s področja dela obsegajo sledeče ukrepe:   
- Obnova dovoljenj za prebivanje za sezonske delavce: 

sprememba bo olajšala sezonskim delavcem, ki se nahajajo na 
Norveškem, podaljšanje dovoljenja za prebivanje in omogočila, 
da v državi ostanejo do šest mesecev. Vlogo bodo lahko podali 

elektronsko. 
- Tuji delavci, ki se nahajajo na Norveškem, bodo lahko zaprosili 

za dovoljenje za prebivanje: ukrep posebej cilja na delavce v 
kmetijstvu. 

- Nova pravila glede odsotnosti iz dela zaradi bolezni: delodajalci 
bodo po novem plačali bolniško za tri dni odsotnosti, za 
samostojne podjetnike in samozaposlene pa bo plačilo bolniške 
odsotnosti prevzela država od četrtega dneva naprej. 

- Zagotovili bodo zadostno število zaposlenih in s tem kapacitete 
v Norwegian Labour and Welfare Administration, ki odloča o 
pravicah in izplačuje nadomestila za primer brezposelnosti in 

ostale pravice iz socialnega zavarovanja: agencija je bila 
označena kot kritična/ključna institucija. 

- Zaščita dohodka za samostojne podjetnike in samozaposlene: 
samozaposleni in samostojni podjetniki bodo prejeli povračilo 

izgube dohodka (zaščito dohodka) v višini 80 odstotkov 
povprečja v zadnjih treh letih, do katerega so upravičeni po 17. 
dneh izgube dohodka. Ukrep naj bi znašal 16,5 mio EUR. 

- Večja fleksibilnost delovne urne obveznosti: V normalnih 

razmerah je obvezna prisotnost na delu, za javne uslužbence 
med 9:00 in 14:30 uro. Za zagotovitev opravljan ja ključnih 
funkcij so se vlada in štiri največja sindikalna združenja 

dogovorili za bolj fleksibilno interpretacijo pravil.  
- Odpuščanja: država bo nase prevzela večje finančno breme pri 

odvečnih delavcih v podjetjih. Ukrep bo veljal do 31. oktobra 
2020, in vključuje zmanjšanje obdobja, ki ga pokrije delodajalec  

ob prekinitvi pogodbe, in sicer iz 15 na 2 dneva, po drugem 
dnevu strošek plače pokrije NAV. 

- Olajšana mobilizacija upokojenega medicinskega osebja: 

ponovna reaktivacija upokojenega osebja ne bo vplivala na 
znižanje pokojnine. 

- Pravice staršev od zaprtju šol: sprememba se nanaša na 
regulacijo števila dni, ko je starš lahko z otrokom doma. 

Trenutno je omogočeno koristiti 10 dni na otroka, starega do 
12 let, na leto, ki jih pokrije delodajalec. Nova prav ila določajo, 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/
https://www.nav.no/en/home
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da delodajalec pokrije prve tri dni odsotnosti, število dni, ki jih 
starši lahko koristijo, pa podvojeno. 

Inšpektorat za delo bo prilagodil nadzorne aktivnosti: vse 
načrtovane fizične aktivnosti nadzora so odpovedane.  

https://www.regjeringen.no/en/
aktuelt/stricter-border-controls-

being-introduced/id2693624/  

16.3. 

Norveška s 16.3.2020 zapira meje za tuje državljane, ki v državi 
nimajo dovoljenja za prebivanje. 
Nor veška letališča se ne zapirajo, Norveškim državljanom in 

posameznikom, ki živijo in delajo na Norveškem, bo dovoljeno vrniti 
se v  državo, enako velja za državljane Evropskega gospodarskega 
pr ostora in njihove družinske člane. 

https://www.regjeringen.no/en/t
opics/koronavirus-covid-

19/timeline-for-news-from-
norwegian-ministries-about-the-
coronavirus-disease-covid-
19/id2692402/  

15.3. 
Transport blaga v izvozu in uvozu poteka po ustaljenih cestnih, 
železniških, pomorskih in zračnih poteh. 

Dodatne informacije  

Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter 

veleposlaništva 
Nor wegian Institute of Public Health  
Nor wegian Government News 

Ministry of Justice and Public Security’s. 
Nor wegian Labour and Welfare Administration 
Nor wegian Directorate of Immigration (UDI) 
Inovation Norway 

   

Danska   

 24.3. 

Danska vlada bo predvidoma sprejela paket pomoči za blažitev 

posledic virusa COVID-19 na gospodarstvo v višini 38 mrd EUR. 
Med ključne ukrepe sodijo: 
- Nadomestilo za fiksne stroške podjetij 5,35 mrd EUR. 

- Začasna shema odškodnin za samostojne podjetnike 1,34 mrd 
EUR. 

- Večja možnost izvoznih kreditov 200 mio EUR. 
- Razširjen okvir za državne posojilne sheme 8,13 mrd EUR v 

posojilih. 
- Javna naročila za podporo podjetjem. 
- Garancija države za letalskega prevoznika SAS 134 mio EUR. 
- Večje možnosti študentskih posojil 200 mio EUR. 

- Državno jamstvo za jamstveni sklad za potovanja 200 mio EUR. 
- Začasni odlog plačila DDV in dohodnine 22,1 mrd EUR. 
- Povečan dostop do nadomestil za brezposelnost in nadomestila 

za primer bolezni 26,8 mio EUR za nadomestilo za primer 
bolezni in 227 mio EUR za nadomestila za primer bolezni zaradi 
delodajalcev. 

- Povečana prožnost delovnega čas 13,4 mio EUR. 

- Odškodnina za organizatorje, ki so marca odpovedali ali preložili 
prireditve 13,4 mrd EUR. 

- Sprostitev proti cikličnega zaščitnega kapitala. 

https://virksomhedsguiden.d
k/erhvervsfremme/content/t
emaer/coronavirus_og_din_v
irksomhed/ 

23.3. 

Danish Business Authority  
Danska vlada je uvedla več začasnih shem za razbremenitev 

gospodarstva, med drugimi: 
- kompenzacijo fiksnih stroškov za podjetja v obdobju od 9. marca 

do 9. junija 2020, 

- shemo za napotitev presežnih delavcev zasebnega sektorja na 
čakanje na delo v obdobju od 9. marca do 9. junija 2020, 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stricter-border-controls-being-introduced/id2693624/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stricter-border-controls-being-introduced/id2693624/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stricter-border-controls-being-introduced/id2693624/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/
https://www.facebook.com/embassy.slovenia.copenhagen
https://twitter.com/sloembassycph
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/
https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/id463/
https://www.nav.no/en/home
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-for-virksomheders-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
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- kompenzacijo za samozaposlene, v obdobju od 9. marca do 9. 
junija 2020 

- odpoved večjih dogodkov, organizatorjem dogodkov v obdobju 
6. do 31. marca 2020. 

- zaustavitev poslovanja s strankami, v obdobju od 18. marca od 
13h do 30. marca 2020.  

 

Napotki Danish Business Authority za nemoteno zunanjetrgovinsko 
poslovanje. 

https://virksomhedsguiden.d
k/erhvervsfremme/content/t
emaer/coronavirus_og_din_v
irksomhed/ 

16.3. 

Danske meje bodo zaprte od 14.3. do 13.4.2020 za tuje državljane. 

Vstop v državo bo omogočen le tistim tujim državljanom, ki bodo 
za to imeli utemeljen razlog. 

www.kopenhagen.veleposlanistv

o.si/index.php?id=1206&L=1%2F
&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35
839&cHash=84b0a2cebf953503b

c49fe872f02e344  

16.3. 

Vstop na Dansko bo omogočen le tistim tujcem, ki bodo imeli za to 

utemeljen razlog, kar se v poslovnem okolju nanaša na 
dostavo/prevzem blaga na Dansk-o/-em. O vsakem posameznem 
primeru bodo odločali mejni policisti, ki bodo podpr ti tudi z vojsko. 
Na mejnih prehodih je zaradi novega režima možno pričakovati 

zastoje. 

Dodatne informacije  

Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter 
veleposlaništva 
Danish Business Authority  
Danish Export Credit Fund 

Ministry of Health 
National Board of Health 
Danish Police 

   

Švedska   

https://www.krisinformation.se/

en/hazards-and-risks/disasters-
and-incidents/2020/official-
information-on-the-new-
coronavirus 

01.04. 

Število udeležencev na prireditvah in javnem zbiranju je od 29.3. 

dalje omejeno na največ 50 ljudi. Organizator dogodka je v  primeru 
kršitve kaznovan z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo, do največ 6 
mesecev zapora.  

https://www.government.se/arti

cles/2020/03/economic-
measures-in-response-to-covid-
19/ 

20.3. Aktualni gospodarski ukrepi švedske vlade. 

https://www.government.se/arti

cles/2020/03/faqs--entry-to-the-
eu-via-sweden-banned/ 

17.3. 

Na poziv Evropskega sveta in Evropske komisije se je tudi Švedska 
odločila, da od 19.3.2020 za 30 dni prepove vstop vsem tujcem, ki 

v državi nimajo prebivališča ali drugih upravičenih razlogov ter niso 
državljani Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. 

 13.3. 

Vlada pripravlja ukrepe za blažitev posledic izbruha virusa na 
gospodarstvo. Ukrepi bodo terjali spremembe proračuna 
(zdravstvo). Koliko bo vlada namenila, bo več jasnega, ko dobijo 

odgovore od Zakonodajnega sveta (Law Council) na nekatera 
ključna vprašanja, vezana na predlog vladnega ukrepa za 
ohranjanje delovnih mest in v izogib množičnemu odpuščanju 

delavcev, predvsem v industrijskih panogah. 
 

Vlada predlaga podoben ukrep, ki je bil že uporabljen leta 2008: 
zmanjšanje ur delovnih obveznosti in plač. Ministrica za finance 

ocenjuje, da bo treba zaradi trenutnih razmer in krize pospešiti t.i. 
reformo delovnih mest (reforma o krajšem delovnem času), ki jo 
zagovarjajo tako sindikati kot delodajalci. 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-til-selvstaendige/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/-saadan-soeger-du-om-kompensation-for-aflyste-eller-udskudte-arrangementer/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/skal-du-midlertidigt-lukke-din-forretning-for-kunder-/5bedeb92-f0c7-4ed1-9f13-21b62f56a430/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/restriktioner-paa-indrejse-hvad-betyder-det-for-min-virksomhed/eb37fef9-8244-49ce-bdf8-ada0509591a0/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/restriktioner-paa-indrejse-hvad-betyder-det-for-min-virksomhed/eb37fef9-8244-49ce-bdf8-ada0509591a0/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/index.php?id=1206&L=1%2F&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35839&cHash=84b0a2cebf953503bc49fe872f02e344
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/index.php?id=1206&L=1%2F&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35839&cHash=84b0a2cebf953503bc49fe872f02e344
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/index.php?id=1206&L=1%2F&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35839&cHash=84b0a2cebf953503bc49fe872f02e344
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/index.php?id=1206&L=1%2F&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35839&cHash=84b0a2cebf953503bc49fe872f02e344
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/index.php?id=1206&L=1%2F&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35839&cHash=84b0a2cebf953503bc49fe872f02e344
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/
https://www.facebook.com/embassy.slovenia.copenhagen
https://twitter.com/sloembassycph
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://www.ekf.dk/en/about-ekf/ekf-s-organisation/news/2020/ekf-to-help-danish-exporters-impacted-by-coronavirus-covid-19
http://www.sum.dk/
https://www.sst.dk/da
https://politi.dk/en
https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/
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Dodatne informacije  

Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter 
veleposlaništva 

Govenrment Offices of Sweden 
Public Health Agency of Sweden 

   

Finska   

https://www.lvm.fi/-/ministry-of-
transport-and-communications-
information-pack-coronavirus-

covid-19-and-the-transport-and-
communications-system-
1035278  

26.3. Tovorni promet in prevoz blaga bo potekal kot običajno. 
Vlada je z dekretom z dne 26.3. začasno omogočila podaljšanje 
aktivnega časa vožnje in skrajšanje čas počitka za voznike težkih 

tovornjakov in avtobusov. 

https://valtioneuvosto.fi/en/artic

le/-
/asset_publisher/10616/uudelle
maalle-liikkumisrajoituksia-
hallitus-paatti-uusista-

lisatoimista-koronaepidemian-
leviamisen-estamiseksi 

25.3. Omejitev potovanj med regijo Uusimaa (Helsinki z okolico) in 

ostalimi regijami na Finskem velja za obdobje od 27.3. do 19.4. 
Tovorni promet bo potekal nemoteno. Vsem bo omogočena 
vrnitev domov. 

https://um.fi/legalisation-of-
documents-for-use-abroad  

25.3 Od 16.3.2020, do preklica, je legalizacija dokumentov na finskem 
ministrstvu za zunanje zadeve, za uporabo v tujini, možna le po 
pošti. Dokumenti se lahko pošljejo na: Ministry for Foreign Affairs, 

KPA-40/Legalisations/KAN, PO Box 176, 00023 Government 

https://vm.fi/en/article/-
/asset_publisher/10616/hallitus-
antoi-eduskunnalle-
lisatalousarvioesityksen-

koronaviruksen-vuoksi  

24.3. Finska vlada je 20. 3. je sprejela paket pomoči za blažitev posledic 
virusa COVID-19 na gospodarstvo v višini 15 mrd EUR, za povečanje 
likvidnosti podjetij vseh gospodarskih sektorjev ter preprečevanje 
stečajev podjetij in množičnega odpuščanja delavcev. Finančni 

paket je skoraj v celoti sestavljen iz garancij za posojila in odloga 
plačil podjetij in vsebuje sledeče ključne ukrepe: 
- možnost odloga plačila davkov in prispevkov za pokojnino; 

prispevek za pokojnino se zmanjša do konca 2020; 
- povečanje garancij za posojila podjetjem; 
- nepovratna sredstva  za raziskovalne, razvojne in inovacijske 

dejavnosti z namenom odpravljanja motenj v proizvodnih verigah 

povezanih s korona virusom ter za pomoč turizmu in kreativnim 
industrijam; 

- sredstva za projekte za razvoj podjetij; 
- začasna sprememba delovne zakonodaje; 

- roki za odpuščanje iz delovnega razmerja se skrajšajo; 
- zaščita brezposelnosti za podjetnike in samostojne delavce; 
- letalski družbi Finnair se odobri državna garancija; 

- za nadzor nalezljivih bolezni in delovanje Inštituta za zdravje se 
nameni več sredstev; 

- povečanje sredstev za delovanje policije; 
- povečanje sredstev za nespecifične izdatke. 

 

Dodatni, spremljajoči ukrepi: 
- državni pokojninski sklad bo povečal naložbe v zadolžnice finskih 

podjetij; 

- centralna banka bo podvojila program nakupa zadolžnic finskih 
podjetij; 

- izvozna kreditna agencija FINNVERA bo podvojila sredstva za 
pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem 

Večina vladnih ukrepov bo v veljavi tri mesece. 

https://valtioneuvosto.fi/en/artic
le/-

16.3. Omejitev vstopa v državo za tujce, ki v državi nimajo prebivališč, bo 
predvidoma v veljavi od 18.3. do 13.4.2020. 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/
https://www.facebook.com/embassy.slovenia.copenhagen
https://twitter.com/sloembassycph
https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.lvm.fi/-/ministry-of-transport-and-communications-information-pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278
https://www.lvm.fi/-/ministry-of-transport-and-communications-information-pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278
https://www.lvm.fi/-/ministry-of-transport-and-communications-information-pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278
https://www.lvm.fi/-/ministry-of-transport-and-communications-information-pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278
https://www.lvm.fi/-/ministry-of-transport-and-communications-information-pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278
https://www.lvm.fi/-/ministry-of-transport-and-communications-information-pack-coronavirus-covid-19-and-the-transport-and-communications-system-1035278
https://www.lvm.fi/en/-/temporary-exemptions-to-driving-times-and-rest-periods-due-to-coronavirus-situation-1035553
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/uudellemaalle-liikkumisrajoituksia-hallitus-paatti-uusista-lisatoimista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi
https://um.fi/legalisation-of-documents-for-use-abroad
https://um.fi/legalisation-of-documents-for-use-abroad
https://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-koronaviruksen-vuoksi
https://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-koronaviruksen-vuoksi
https://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-koronaviruksen-vuoksi
https://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-koronaviruksen-vuoksi
https://vm.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-antoi-eduskunnalle-lisatalousarvioesityksen-koronaviruksen-vuoksi
https://www.finnvera.fi/eng/
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
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/asset_publisher/10616/hallitus-
totesi-suomen-olevan-

poikkeusoloissa-
koronavirustilanteen-vuoksi  

Dodatne informacije  Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter 
veleposlaništva 
Finnish Institute for Health and Welfare 

Finnish Government 
Ministry of Finance 
FINNVERA  
Business Finland  

   

Islandija   

https://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/greinar/grein/item38
808/Questions-and-answers-
regarding-novel-coronavirus-in-

China 

27.3. Od 20.3. do predvidoma 17.4. je za tuje državljane, z izjemo 
EU/EEA, EFTA in VB, vstop na Islandijo prepovedan. 

https://www.government.is/new
s/article/2020/03/09/response-
to-COVID-19-in-Iceland/ 

24.3. Islandska vlada je sprejela ukrepe za blažitev posledic virusa COVID-
19 na gospodarstvo v višini 1,5 mrd EUR. Ukrepi so osredotočeni na 
pomoč prebivalstvu in podjetjem zaradi začasne izgube dohodka in 
obsegajo: 

- kritje do 75 odstotkov plače zaposlenim, ki bi jih podjetje drugače 
odpustilo, vendar največ 4.650 EUR na mesec. Ukrep bo veljal dva 
mesec in pol, z možnostjo podaljšanja; 

- odlog plačila različnih davkov za leto dni; hotelski davki se ukinejo 

do konca leta 2021; znižanja znižanje bančnih dajatev in državnih 
garancij za posojila upravičenim podjetjem; povračilo DDV za 
gradnje; 

- premostitvena posojila za podjetja; 
- ukrepi za blaginjo družin in gospodinjstev: avtorizacija dviga 

sredstev iz privatnih pokojninskih skladov ter dodaten otroški 
dodatek v višini 265 EUR na otroka za tiste starše, ki so imeli v letu 

2019 povprečni mesečni dohodek v višini do 6.150 EUR in 132 
EUR ostalim; 

- skupaj z lokalnimi skupnostmi bodo povečane naložbe v posebne 

projekte, med njimi v prometno infrastrukturo, javno gradnjo in 
tehnološko infrastrukturo ter prispevki za raziskave in znanost v 
višini 132 mio EUR; 

- vlada bo v proračunu za leto 2020 alocirala dodatnih 7,6 mio EUR 

za kulturo in aktivnosti športnih klubov. 

Dodatne informacije  Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter 
veleposlaništva 
Dir ectorate of Health 
Government of Iceland  

   

Izrael   

http://www.telaviv.veleposlanist

vo.si/index.php?id=1055&L=%27
A%3D0&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=35885&cHash=7f217e6468c

a3881a78610acf6705041  

18.3. Od 18.3. izraelske oblasti, ne glede na zagotovitev možnosti 

karantene, ne dovolijo vstopa v državo tujim državljanom, razen če 
so rezidenti Izraela. 

https://govextra.gov.il/ministry-
of-health/corona/corona-virus-
en/  

12.3. Od 12.3.2020 za vse tujce obvezna 14-dnevna samo izolacija (ne v 
hotelskih, turističnih namestitvah). 

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
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http://www.kopenhagen.veleposlanistvo.si/
https://www.facebook.com/embassy.slovenia.copenhagen
https://twitter.com/sloembassycph
https://thl.fi/en/web/thlfi-en
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https://vm.fi/en/frontpage
https://www.finnvera.fi/eng/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/coronavirus/
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https://www.government.is/
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https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/
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 13.3. 1. PV Netanyahu je 11.3.2020 najavil nove vladne ukrepe takojšnje 
pomoči za stabilizacijo gospodarstva in podporo javnemu 

sektorju. Ukrepi obsegajo pomoč v vrednosti 2,85 mrd USD, od 
tega 2,2 mrd USD za podjetja, 280 mio USD za zdravstveni 
sistem in eno mrd ILS za ostale potrebe za spopadanje s krizo 
(npr. policija, gasilci, zapori itd.). 

2. Minister za finance Kahlon je privatni sektor pozval, da svojim 
zaposlenim omogoči delo od doma oz. se pripravi na možnost 
množične karantene v državi. Ministrstvom je bilo prav tako 
naloženo, da pripravijo sezname najbolj potrebnih zaposlenih za 

primer, če bi prišlo do množične karantene. 
3. Glavna ekonomistka Ministrstva za finance ocenjuje 

gospodarsko škodo na 1,2 mrd USD mesečno  

4. Izraelska centralna banka je pred dnevi ocenila, da se bo zaradi 
koronavirusa znižala predvidena gospodarske rasti za 0,7 
odstotne točke, posledično znaša ocena gospodarske rasti v 
letošnjem letu 2 odstotka. 

Kriza je še posebej močno prizadela turistični sektor in letalske 
prevoznike. 

Dodatne informacije  Veleposlaništvo RS, Tel Aviv & FB veleposlaništva 
MZZ – Izrael 
Ministry of Health, State of Israel 

   

Ruska Federacija    

https://www.rbc.ru/business/06
/04/2020/5e8afcf39a794762e7a
cc69f?from=from_main 

6.04 Vzpostavljen seznam blaga (medicinske maske, emdicinske 
rokavice,…), ki ima določene omejitve glede prodajne cene.  

https://www.kommersant.ru/do
c/4315536 

6.04 Davčne revizije in revizije skladnosti z valutnimi zakoni so 
prestavljene; roki za oddajo davčnih obračunov, ki jih je potrebno 

poslati marca-maja, se podaljša za tri mesece; roki plačila 
zavarovalnih premij se podaljšajo za 4 do 6 mesecev,  

https://www.kommersant.ru/do
c/4314945?from=hotnews 

5.04 Ruske železnice so odpovedale vlake v Belorusijo in Kaliningrad.  

https://www.kommersant.ru  
 

 
 
https://www.rbc.ru/society/03/
04/2020/5e2fe9459a79479d102

bada6?from=from_main 

3.04 V Čečeniji prepovedano gibanje med 20.00 in 8.00 uro.  
Že sprejeti ukrepi v Moskvi so podaljšani do 1. maja.  

Za del malih in srednjih podjetij znižani socialni prispevki- za plače, 
ki presegajo minimalno plačo.  
Nedelavni dnevi v Rusiji podaljšani do konca meseca aprila.  

https://www.rbc.ru/society/02/0
4/2020/5e858a2d9a7947c9395c
069b?from=from_main 

2.04 Ruska industrija se sooča s pomanjkanjem testov, osebne zaščitne 
opreme in opreme za mehansko prezračevanje, Zveza ruske zveze 
industrialcev zahteva, da se omogoči nakup testov v tujini za 
njihove lastne potrebe. 

https://www.kommersant.ru/doc

/4310582?from=hotnews 
https://www.kommersant.ru/doc
/4310570?from=hotnews 

https://www.kommersant.ru/doc
/4310552 

2.04 Obseg dvigov v bančnih pisarnah se je zmanjšal za 70%, na 

bankomatih za 25%, tečaj dolarja na se je znižal na 77,36 rubljev in 
tečaj evra na 84,5 rubljev.  
Cena nafte Brent raste za več kot 9%. 

V RF bi lahko naslednji teden podaljšali »podaljšani vikend«. 

 2.04 Popolna izolacija Čečenske republike od 5.4.  

 1.04 Uvedene subvencije (do 50%) stroškov za spletno prodajo izdelkov.   

 1.04 V 53 regijah RF uveden sistem samoizolacije. 

https://www.kommersant.ru/doc
/4309721?from=hotnews 

1.04 Iz držav EEC, do 30. junija prepovedan izvoz žit (rž, riž, ajda, 
proso,..), polnozrnate moke, čebule, česna in repe.  

mailto:cemp@gzs.si
http://www.gzs.si/
http://www.telaviv.veleposlanistvo.si/index.php?id=1054&L=1%0A%27A%3D0
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https://www.gazeta.ru/social/ne
ws/2020/03/26/n_14208949.sht

ml 

26.03 do 5. aprila zaprte vse neživilske trgovine.  

https://www.rbc.ru/economics/2

5/03/2020/5e7b74039a7947021
66bdda0?from=center 

26.03 Za namenom zagotovitve financ za ukrepe proti korona virusu 

(prebivalstvu in srednjim in velikim podjetjem) uveden davek na 
dohodek iz bančnih depozitov in vrednostnih papirjev.  
Mala in srednja podjetja bodo pol leta opravičena plačevanja 

davkov (razen DDV).  
Od sobote 28.3 do 5. aprila bo »podaljšan vikend« za vsa podjetja, 
ki se ne ukvarjajo z izdelavo sredstev za boj proti korona virusu 
(delovale bodo bolnišnice, lekarne, trgovine, banke,…) 

https://www.kommersant.ru/doc

/4285154?from=other_spec 

26.03 Ruska vlada je prepovedala vse redne in čarterske lete v tujino, 

virus je prisoten v 56 regijah (oblasteh) RF.  

https://www.kommersant.ru/doc
/4300967?from=hotnews  

25.03 Vrednost dolarja padla pod 77 rubljev, evro pod 84 rubljev.   

https://www.kommersant.ru/doc
/4285154?from=doc_vrez 

24.03 Kršiteljem karantene zagrožena kazen do 7 let zapora.  

https://xn--
80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ 

24.03 Od konca meseca Volkswagen začasno zapira proizvodnjo v RF. 
Za lažje spremljanje trenutne situacije glede korone je vlada 

vzpostavila spletno stran: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--
p1ai/  

https://www.gazeta.ru/business/
news/2020/03/24/n_14199241.s
html 

24.03 Omejeno dviganje gotovine na bankomatih. 

https://www.kommersant.ru/doc

/4285154 

23.03 Na seznam držav, v katere je RF omejila lete, so dodane: Turčija, 

Vietnam, Tajska, Indonezija in Japonska.  

https://www.vedomosti.ru/ 21.03 Cena nafte je padla pod 19 USD na sodček. 
 20.03 Tovorna vozila, ki prevažajo nujne dobrine, bodo do 25.5. 

oproščena kontrole teže (po centru mesta), mala in srednja 
podjetja lahko zaprosijo za trimesečni odlog plačila najemnin in  
zavarovalnih premij.  

 19.03. Ruska podjetja pozvana k delu od doma, tujim novinarjem 

pr epovedan vstop v državo, prepoved večjih dogodkov, omejitev 
letov v VB, ZDA in ZAE. 

www.moscow.embassy.si/index.
php?id=6003&L=482 

19.03 Od 18.03 zaprte meje z Rusijo, izjeme so vozniki v mednarodnem 
cestnem prometu, letalsko in ladijsko osebje, predstavniki DKP,… 

www.themoscowtimes.com/202
0/03/19/coronavirus-in-russia-
the-latest-news-march-19-

a69117 

19.03 Obvezna dvotedenska karantena od vstopu v državo  

www.kommersant.ru/doc/42910
27 

17.03. od 18. marca do 1. maja, zaprte meje oziroma omejen vstop tujih 
državljanov. 

   0d 16. marca so v Moskvi pr epovedane vse množične ulične 
pr ireditve, do 12. aprila so zaprte izobraževalne ustanove. 

   na carinah se bo vzpostavil "zeleni koridor" za osnovno blago, ki ga 

kupujejo trgovske verige 

   vlada bo omogočila koncesijska posojila za srednja in mala podjetja 

www.themoscowtimes.com/202
0/03/17/coronavirus-in-russia-
the-latest-news-march-17-
a69117  

17.03. osebe, ki bi do zaprtja meja (torej 18. marca) pripotovale v Rusijo, 
bodo morale v štirinajstdnevno karanteno, večja ruska podjetja 
uvajajo delo od doma za svoje zaposlene, v primeru neupoštevanja 
pravil samo izolacije (karantene), je zagrožena kazen do 5 let 

zapora 

www.kommersant.ru/doc/42900
63?from=main_1  

14.03. delodajalci so zavezani pr eprečiti vstop na delo zaposlenim  za 
katere velja samo izolacija 
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13.03. Vrednost evra naproti rublju, se je povišala za 2,06%, s strani Ruske 

banke je za 30 dni ustavljen nakup valut na trgu. Cene nafte so se 

znižale za 25% 
    

ZDA    
https://www.sba.gov/ 
 
https://www.sba.gov/disaster-
assistance/coronavirus-covid-19  

 
 
 

 
https://www.sba.gov/funding-
programs/loans/coronavirus-
relief-options/paycheck-

protection-program-ppp  
 
https://covid19relief.sba.gov/#/  

 
 
https://www.sba.gov/funding-
programs/loans/coronavirus-

relief-options/sba-express-
bridge-loans  
 
https://www.sba.gov/funding-

programs/loans/coronavirus-
relief-options/sba-debt-relief  

6.4. Za malo gospodarstvo je v  pr ogramu CARES namenjenih 376 mrd 

USD, poleg že obstoječih programov.  Sredstva se večinoma 

dodeljujejo preko Small Business Administration (SBA). Glede na to, 

da je večina zveznih držav že zaprosila za status države, prizadete s 

katastrofo, so zato podjetja iz teh držav upravičena do teh virov. 

 

Pr ogrami, na razpolago v okviru CARES: 

- Paycheck protection program: za ohranitev zaposlenih na 

plačilni listi. Odplačilo posojila je lahko opuščeno, če 

delodajalec zadrži delavce za osem tednov in je denar 

porabljen za plače, najemnine, odplačilo hipotek ali 

komunalnih storitev (voda, elektrika, plin,…). 

- Economic injury disaster advance loan v vrednosti do 

10.000 USD, ki je na razpolago v treh dneh od oddaje 

vloge in ga ni potrebno vrniti. 

- SBA Express Business Loan – hiter premostitveni kredit do 

25.000 USD za podjetja, ki že sodelujejo s posojilodajalci, 

vključenimi v  SBA programe. 

- SBA Debt Relief – program pomoči pri odplačilu / odlogu 

kreditov. 

 

https://www.ustravel.org/sit
es/default/files/media_root/
document/Airport-Tourims-
Approps.pdf  

6.4. Tudi turistična podjetja lahko kandidirajo za podporo v programih 

SBA -  poleg tega pa je pripravljen še poseben program za letališča 

in turizem. 

 

Namenjen je: 

- Letališčem, ki so bila prizadeta zaradi COVID 19 – 10 mrd 

USD zveznih subvencij 

- Dodatno financiranje s strani Department of Housing and 

Urban Development za pomoč državam in lokalnim 

vladam, od tega vsaj 100 mio USD za splošna letališča 

(general aviation airports)  

- 1,5 mrd USD s strani Economic Development 

Administration za subvencije državam in lokalnim vladam 

za pomoč ekonomski revitalizaciji turističnega 

gospodarstva. 
 

 2.4. Amer iško ministrstvo za finance (US Treasury) je objavilo 
informacije o pr ogramu za ohranjanje delovnih mest ter programu 
olajšav za ohranitev zaposlitev.Za program za ohranjanje delovnih 

mest je namenjenih 349 mrd USD v obliki posojil.  
Prejemnik sredstev mora vsaj 8 tednov ohranjati zaposlitve in kriti 
določene stroške, da delavci ostanejo zaposleni. Program bo na 
razpolago predvidoma od 3. 4. 2020 in sicer preko finančnih 

institucij (banke, posojilnice,…), ki sodelujejo z ameriškim 
Zdr uženjem za malo gospodarstvo (Small Business Administration - 
SBA).  
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Ohranjanje delovnih mest se bo uporabljalo retroaktivno od 13. 3. 
2020, tako da bi se zaposlitve ohranile do 30. 6. 2020. Za kredit bo 

v celoti jamčila SBA, odplačila kreditov pa bodo zamaknjena za pol 
leta. 
Krediti bodo na razpolago vsem poslovnim subjektom (podjetja, 

samozaposleni, neprofitne institucije,…) z manj kot 500 
zaposlenimi, razen če za določene sektorje pravila SBA določajo 
drugače. Maksimalni znesek kredita je do 10 mio USD. 
 

US Treasury prav tako spodbuja podjetja, da v kar največji meri 

koristijo olajšave za ohranitev zaposlitev, ki so namenjene vsem 
razen državnim in lokalnim vladam ter njihovim agencijam. Davčna 
olajšava predstavlja do 50 % od plače do 10.000 USD. 

Gre za dve kategoriji podjetij:  tista, ki so delno ali v celoti izgubila 
zaslužek zaradi virusa COVID-19, podjetja pri katerih so bruto 
prejemki pod 50 % prejemkov v enakem kvartalu leta 2019. V 
primeru, da se zaslužek poveča na več kot 80 % lanskoletnega 

primerljivega kvartala, se ta ugodnost izgubi. 

  Po nekaterih ocenah naj bi ZDA v  drugem četrtletju letošnjega leta 
zabeležile padec BNP-ja za tretjino, število nezaposlenih bi se lahko 
povzpelo na 47 mio, kar bi pomenilo 32 % nezaposlenost.  
 

Tudi zaradi takih napovedi je zelo težka odločitev o tem, kdaj 
ponovno zagnati gospodarstvo. Čeprav je predsednik Trump 
pretekli teden napovedal, da naj bi se gospodarstvo zagnalo že po 
Veliki noči, pa je glede na izjemno povečano število obolelih in 

alarmantne razmere po vsej državi, spremenil svoje mnenje. 
Zaenkrat večina gospodarstva ostaja zaprta do konca aprila, 
nekatere zvezne države so se že odločile za daljše obdobje (npr. 

Virginija do junija). 
 

Ameriško gospodarstvo krepko čuti posledice ukrepov za zajezitev 
širitve virusa. Pod ukazom omejitve gibanja (stay at home) in 

zaprtja nebistvenih obratovalnic (non-essential businesses) je že 75 
odstotkov zveznih držav.  Včeraj so bile na to listo, skupaj s strogimi 
ukrepi v primeru nespoštovanja navodil, uvrščeni tudi Wahington 
DC, Virginija in Maryland, ki so pomembne z vidika delovanja 

ameriških vladnih institucij. 

https://www.whitehouse.gov/pr
esidential-actions/eo-delegating-
additional-authority-dpa-respect-
health-medical-resources-

respond-spread-covid-19/ 

 

30.3. V okviru vse težje situacije v povezavi z bojem proti pandemiji je 
predsednik Trump podpisal Izvršni ukaz na osnovi National Defence 
Pr oduction Act , ki državi daje možnost dodatnih pooblastil za 
zagotavljanje zadostnih količine zdravstvenih in medicinskih 

proizvodov ter za njihovo ustrezno distribucijo.  
Ob tem zagotavlja tudi podporo finančnih institucij za zagotovitev 
ustreznih finančnih virov, da se ustvari ustrezna domača 
proizvodna baza za tovrstne proizvode. Z uveljavitvijo zakona se 

vzpostavlja tudi osnova za sodelovanje s privatnim sektorjem, 
sistem sodelovanja in koordinacije različnih ministrstev in agencij 
pri izvajanju tega zakona in način izvajanja zakona. 

  Amer iški uradi za zaposlovanje so v preteklem tednu zabeležili 

r ekordnih 3,3 mio novih prijav nezaposlenih , pričakujejo pa, da se 
bo številka v naslednjih tednih še povečevala, hkrati pa so prav ti 
isti uradi že objavili r azpise za nova delovna mesta, saj brez 
dodatnih zaposlenih ne bodo mogli ustrezno obravnavati vseh vlog 

iskalcev novih služb in prejemanja vlog za izvajanje ukrepov za 
nezaposlene, ki so predvideni v novem zakonodajnem paketu  
ameriške administracije. 
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S podobnimi izzivi se srečujejo še nekatere druge ameriške 
institucije, ki zaradi kadrovskih omejitev in novih nalog svojega 

dela ne bodo mogle ustrezno opravljati. Mednje sodi tudi Small 
Business Administration (SBA),  ki igra pomembno vlogo pri podpori 
malemu gospodarstvu. Iščejo strokovnjake iz različnih področjih 
(tudi finance, pravo,…). 

Vsaka kriza nudi tudi svoje priložnosti in to se kaže tudi v ZDA. 
Številna podjetja objavljajo r azpise za nove delavce. Tu gre 
predvsem za podjetja, ki nudijo nakup osnovnih dobrin na daljavo 
preko spleta in skrbijo za njihovo distribucijo. Zaposlovalci ponujajo 

iskalcem zaposlitve pogosto tudi posebne dodatke in višje plače za 
zaposlene, ki delajo v teh težkih razmerah in so izpostavljeni 
zdravstvenim tveganjem. 

Povečuje se tudi število zaposlenih v laboratorijih , ki opravljajo 
testiranja. Dovoljenje za izvajanje tovrstnih testiranj sta dobila tudi 
dva privatna laboratorija, ki naj bi  bila sposobna izvesti kontrolo 
več kot 300.000 testov na dan. 

  Številna amer iška podjetja so se v tem obdobju preusmerila v 

pr oizvodnjo medicinskih in zaščitnih pripomočkov in naprav, katerih 
sedaj zelo primanjkuje oz. povečujejo njihovo proizvodnjo.  
General Electric je okrepil proizvodnjo ventilatorjev, Tesla, GM in 
For d usmerjajo vse sile v izdelavo novih respiratorjev, 3M je 

bistveno povečal proizvodnjo zaščitnih mask. Številne destilarne so 
začele proizvajati dezinfekcijska sredstva, prav tako različne 
kozmetične tovarne. Tekstilne tovarne, in tudi nekateri modni 

kreatorji so začeli svoje kapacitete uporabljati za izdelavo mask in 
zaščitnih halj. Takih in podobnih primerov je še zelo veliko. 

https://www.sba.gov/document/
support--express-bridge-loan-
pilot-program-guide  

27.3. Ameriško združenje za drobno gospodarstvo Small Business 
Association (SBA) je začelo izvajati  nov pilotni projekt Expr ess 
Br idge Loan (EBL) za majhna in srednje velika podjetja (SME). Gre 

za ponudbo premostitvenih kreditov za čas, ko podjetje čaka na 
druge oblike podpore. Glavni namen je, da podjetja delujejo 
naprej. Vrednost kreditov je omejena na do 25.000 USD. 
 

Prednost teh kreditov je, da se odobrijo po hitrem postopku. 
Uporabi se lahko za namene odprave posledic, povezanih s 
katastrofo. Podjetja lahko za kredit zaprosijo do 13. 3. 2021. Eden 
od pogojev za dodelitev je, da je podjetje v času, ko zaprosi za 

kredit, operativno. Pri dodeljevanju kreditov lahko sodelujejo tiste 
finančne institucije, ki imajo izpolnjen ustrezen obrazec za 
sodelovanje v programih, dodeljujejo pa ga lahko le podjetjem, s 

katerimi že sodelujejo.  Pri tem morajo izpolnjevati tudi etične 
zahteve. 
 

Pogoji za dodelitev kredita.  
- Kredita ne more dobiti iz drugih virov 

- Podjetje mora biti prizadeto zaradi katastrofe in izpolnjevati 
pogoje glede tega 

- Dobi se lahko le en tovrstni kredit na katastrofo, skupni znesek 

ne sme presegati maksimuma 
- Zavarovanje – do maksimalnega zneska garancij EBL 
- Kreditno obdobje do 7 let, ne sme biti revolving kredit 
- SBA lahko zahteva, da se kredit vrne v celoti ali delno, če 

podjetje dobi dolgoročno kreditiranje 
- Kredit se lahko uporabi v obliki delovnega kapitala z namenom, 

da se omogoči preživetje podjetja oz. ponovno odprtje 

- Obrestna mera je do 6,5 %. 
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https://www.rd.usda.gov/files/U
SDA_RD_SA_COVID19_ProgramI

mmediateActions.pdf  

 Ameriško ministrstvo za kmetijstvo - USDA (US Department of 
Agr iculture) je objavilo ukrepe za pomoč podeželju. Gre za ukrepe, 

ki naj bi bili dostopni v čim krajšem času. 
Ukr epi so namenjeni:  
- Reševanju stanovanjske problematike  (predvsem hipoteke, 

krediti –  odložitev plačil, tudi paket  pomoči pri odplačilih, če je 

dohodek več kot 10 % nižji od običajnega ,...). Pri tem so nekoliko 
poenostavili postopke, da bi bila pomoč čim hitreje dostopna. S 
tem želijo preprečiti deložacije družin zaradi nepravočasne 
poravnave finančnih obveznosti. Na razpolago so programi v 

obliki kreditov ali garancij. 
- Pomoč pri plačilih komunalnih storitev  – gre za sodelujoče v 

program Telecomunication and Electric Program Borrowers. 

Poenostavili so nekatere postopke, zamaknili obdobje za 
poročanje, proučili bodo tudi možnost, da bi zamaknili obiske 
inšpekcij na sami lokaciji. 

- » r ural business cooperative service« - zadruge – predvsem v 

obliki zamika pri plačilu obveznosti. Gre za zavezo, da ohranijo 
subjekte, ki sicer dobro delujejo, in so pomembni tudi z vidika 
skupnosti, v kateri delujejo. 

  Amer iški Senat je 26.3. soglasno potrdil paket za ublažitev posledic 
CO VID 19 v vrednosti 2 bilijona USD. Sredstva so namenjena 

pomoči posameznikom, zdravstvenemu sistemu, zveznim državam 
in predvsem gospodarstvu.  
K ljučni ukrepi: 

- Enkratno izplačilo posameznikom (do 1.200 USD za posameznike 
in 2.400 za pare, vključno s 500 USD za vsakega otroka) za tiste, 
ki zaslužijo do 75.000 USD letno (150.000 USD za par). Do tega 
dodatka so upravičeni tudi posamezniki / pari z letnim 

zaslužkom do 99.000  ozir do 198.000 USD, vendar se za njih 
izplačani znesek ustrezno zmanjša.  

- 425 mrd (milijard) USD za kredite, zavarovanje kreditov ali 

investicij  za podjetja pod nadzorom Federal Reserve in Treasury. 
Od tega bo 75 mrd USD namenjenih za specifične kredite za 
posamezne industrije (industry-specific loans), med katerimi so 
letalske družbe in hoteli. Hoteli bodo lahko uveljavljali davčne 

olajšave za obnove in energetske izboljšave zgradb, kar 
dosedanja zakonodaja ni omogočala.  

- 25 mrd USD za subvencije za letalske družbe ter 4 mrd USD za 
prevoznike tovora, ki se morajo uporabiti za plače zaposlenih in 

denarna nadomestila, ter dodatnih 25 mrd USD  oz. 4 mrd USD 
za kredite in zavarovanje kreditov. 

- 350 mrd USD za kredite za MSP (do 500 zaposlenih), namenjenih 

za kritje stroškov plač in dodatkov, najemnine, plačano 
odsotnost z dela (npr. karantena, bolezen, skrb za družinske 
člane). Krediti lahko dosežejo do 250 % vrednosti delodajalčeve 
mesečne vrednosti plačilne liste. Krediti bodo na razpolago med 

kriznim obdobjem do junija, v primeru, da bo delodajalec ves 
čas plačeval zaposlenim, se bo lahko vsaj del  kreditov odpisalo. 
Maksimalna vrednost kredita je 10 mio USD. 
O d skupnega zneska  naj bi bilo 10 mrd USD namenjen za izredne 

subvencije, izplačane preko Small Business Administration (SBA), 
17 mrd USD za SBA, da pokrije 6 mesečna plačila za SME, ki že 
imajo kredite pri njih 
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- 17 mrd USD v obliki kreditov in garancij za kredite za 
nespecificirana »podjetja, ki so kritična za vzdrževanje nacionalne 

var nosti« (špekulacije, da gre pri tem za Boeing) 
- Povečanje zavarovanja za primer nezaposlenosti za max 600 USD 

na teden za do 4 mesece poleg tega, kar jim že plačuje zvezna 
država. Mesečni znesek za nezaposlenost je pr. 300 USD na 

teden, kar je ena tretjina normalne minimalne plače. Do te 
pomoči so po novem upravičeni tudi samozaposleni ter 
neodvisni izvajalci, kot npr. vozniki Uberja.  

- 117 mrd USD za bolnišnice in zdravstveno oskrbo veteranov  

- Sr edstva za zvezne države in občine, prizadete zaradi COVID 19 
- 16 mrd USD za nacionalne strateške zaloge farmacevtskih in 

zdr avstvenih proizvodov.  

- Davčne olajšave za ohranitev zaposlitve zaposlenih  v vrednosti 
do 50 % plač izplačanih med krizo, za podjetja, ki so bila 
prisiljena ustaviti poslovanje, ali jim je skupni prihodek padel za 
več kot 50 % v primerjavi s preteklim letom.  

- Ponudniki skupinskih zdravstvenih storitev (group health plans 
pr oviders) in zavarovalnice morajo kriti preventivne storitve, 
povezane s COVID 19 brez delitve stroškov (stroške morajo 

prevzeti oni)  
- Zamik pri plačilu davkov na plače za delodajalce, ob tem da mora 

biti polovica odloženega plača plačana do konca 2021, druga 
polovica pa do konca 2022.  

- Zamik odplačila študentskih kreditov do 30. 9. brez zamudnih 
obresti. 

  Federal Reserves je objavila priporočilo bankam in drugim 
finančnim institucijam, da omogočijo dostop do »razumljivih 
kreditov« za potrošnike in mala podjetja. Prav tako nudijo malim 

finančnim institucijam pomoč in odlog pri posredovanja poročil, 
katere morajo predložiti v skladu z veljavno zakonodajo. 

https://www.whitehouse.gov/bri
efings-statements/remarks-
president-trump-meeting-

tourism-industry-executives-
covid-19-response/ 
 

 

19.3. Predsednik Trump se je včeraj sestal s pr edstavniki ameriške 
tur istične industrije. Na sestanku so podali oceno, da bi zaradi 
posledic COVIDa 19 lahko prišlo do izpada dohodka v skupni 

vrednosti 809 mrd USD, obeta se izguba 4,6 mio delovnih mest, 
povezanih s to industrijo, kar bi pomembno vplivalo na porast 
nezaposlenosti (dvakratnik sedanje stopnje). Zaslužki v marcu in 

aprilu naj bi bili za vsaj 75 % nižji od običajnih. Skupna potrošnja v 
turističnem sektorju se je zmanjšala za 355 mrd USD, posledice naj 
bi čutili še vsaj naslednja tri četrtletja. 

https://www.eturbonews.com/5
67421/impact-on-the-us-travel-

and-tourism-industry-analyzed-
how-to-compensate-for-covid-
19/ 

 US Tr avel Association je pripravila krajšo analizo o stanju v sektorju, 
posledicah in morebitnih ukrepih, ki bi pomagali industriji. Gr e za 

letalsko industrijo, hotele in restavracije ter s tem povezane 
dejavnosti (igralnice, zabaviščni parki,…). 

https://zoom.us/webinar/registe
r/7615844465577/WN_ZsbNxds

AT6SLLV7fZXTWYA 

 Napoved Webinarja: 20. marec 2020 ob 15.00  - The world on lock-
down: Global Covid19-related Travel Restrictions and the Impact 

on Transatlantic Business 

www.federalreserve.gov/newsev
ents/pressreleases/bcreg202003
17a.htm 

18.3. Amer iška vlada uvaja ukrepe za okrepitev fleksibilnosti bank pri 
izdajanju kreditov za gospodinjstva in podjetja: poziv bankam, da 
uporabijo vse rezerve in kapital, ki so ga zbrale v zadnjih dobrih 
letih, da ga uporabijo za pomoč podjetjem in gospodinjstvom. 

www.foxbusiness.com/technolog

y/amazon-coronavirus-essential-
supplies 

 Amazon je objavil, da bo zaposlil dodatnih 100.000 delavcev zaradi 

povečanja naročil povezanih z dostavo na dom. Dvignili so tudi 
plačilo delavcem za 2 USD / uro. Bezos je ob tem opozoril na 
previdnost pri dodeljevanju vladnih spodbud, saj bi morale biti le 
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te namenjene predvsem zaposlenim delavcem, ne pa vodilnim v 
podjetjih. Na splošno ameriške spletne trgovine dajejo prednost 

dostavi blaga, ki je v tem trenutku najbolj nujno - prehrana in 
proizvodi za  boj proti virusu (zdravje). 

https://uaw.org/uaw-gm-ford-
fca-enhance-covid-19-
coronavirus-protections-

manufacturing-warehouse-
workers/ 

 Podjetja s področja avtomobilske industrije (Ford, Fiad Chryler, GM) 
so se dogovorila za oblikovanje posebne delovne skupine UAW 
(United Auto Workers)  za pripravo  ukrepov za delovanje v novih 

pogojih in zaščito zaposlenih. Sindikat je poslal predlog za zaprtje 
tovarn za 2 tedna, ki ga pristojni še proučujejo. 

  Nekatere velike veleblagovnice so se že zaprle, nekatere o tem tudi 
že razmišljajo (npr. Macy's), da bi na ta način sledile ukrepov glede 
socialnih stikov in prispevale o omejitvi širjenja virusa. Tudi notranji 

letalski prevoz se omejuje na najbolj nujna potovanja. 

  Velik paket za pomoč gospodarstva v obravnavi v Kongresu  v skupni 
vrednosti 850 mrd USD. Predviden tudi ukrep, da bi upravičenci 
dobili gotovino v vrednosti do 1.000 USD in to v roku 2 tednov 
(odvisno od dohodka). Odločitev Kongresa naj bi bila predvidoma 

sprejeta še danes, še vedno je veliko razlik med Demokrati in 
Republikanci, tudi kar se tiče prvega svežnja ukrepov, ki ga je v 
soboto potrdil Spodnji dom (House of Representatives) in poslal v 

Senat. 
  Med ukrepi ameriške vlade je tudi predlog za odlog plačila davkov v 

skupni vrednosti do 300 mrd USD (predlog PR Trumpa) in sicer za 
podjetja do 10 mio USD in za zasebnike 1 mio USD za do 3 mesece 
brez kazni in stroškov obresti. Podjetja in zasebniki naj davčne 

napovedi vlagajo, še posebej, če pričakujejo vrnitev (preveč) 
vplačanih davkov. Čaka se na odločitev Kongresa. 

http://www.manhattancc.org/co
mmon/news/articles/article_det
ail.cfm?QID=11543&clientID=110

99&topicID=0&ThisPage=News 

 Gospodarska zbornica Manhattan, ki pokriva področje mesta New 
York, je objavila sveženj ukrepov pomoči namenjenih malim 
podjetjem (manj kot 100  zaposlenih). Če ima podjetje manj kot 5 

zaposlenih je upravičeno do 40 % nepovratnih sredstev za 
pokrivanje stroškov plač, ostala mala podjetja lahko dobijo 
brezobrestne kredite v višini do 75.000 USD. 

www.congress.gov/bill/116th-
congress/house-bill/6201  

16.3. House of Representatives je 14. 3. 2020 sprejel zakon za ublažitev 
posledic COVID 19 (nadomestila v času odsotnosti iz delovnega 

mesta, davčne olajšave kot nadomestilo podjetjem za plačilo 
bolniške odsotnosti, zagotovitev nujne prehrane najrevnejšim, 
zavarovanje v primeru nezaposlenosti) - zakon mora potrditi še 
Senat 

www.sba.gov/page/coronavirus-

covid-19-small-business-
guidance-loan-resources 

 Small Business Administration (SBA):  pristojnost in financiranje 

kreditov v vrednosti 7 mrd USD za upravičena MSP za pomoč pri 
gospodarskem okrevanju (podaljšan rok za oddajo davčne 
napovedi, nudenje ugodnih kreditov za prebroditev krize,…). SBA 

bo v sodelovanju z guvernerji zveznih držav usklajeval način, da bi 
omogočili targetirane, nizko obrestne kredite MSP in neprofitnim 
organizacijam, ki so bili prizadeti zaradi COVID-19. Program posojil 
zagotavlja posojila za obratna sredstva v višini do 2 mio USD, da 

pomagajo premagati začasne izgube prihodkov. 

  Napoved priprave novega zakona v Senatu - paket bi naj vseboval 
širše ekonomske ukrepe kot so davčni popust (tax rebate), 
zmanjšanje davka na plače, subvencije in kredite za MSP, razširjene 
ukrepi za zavarovanje v primeru nezaposlenosti ter pomoč 

letalskim družbam in drugim industrijam, ki so najbolj prizadete. 
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www.federalreserve.gov/newsev
ents/pressreleases/monetary202

00315b.htm 

 Aktivnosti Federal Reserve (Centralne banke)  - znižanje osnovne 
obrestne mere na 0 – 0,25 %. Spodbuda bankam, da uporabijo 

kapital, diskontno okno  in likvidnostne blažilnike za posojila 
gospodinjstvom in podjetjem.   

  

Južna Koreja   

 27.3. Centralna Banka Južne Koreje je 26.3.2020 v sporočilu za javnost 
napovedala, da bo v naslednjih treh mesecih zagotavljala 
»neomejeno« količino likvidnosti finančnim institucijam z 

namenom preprečitve kreditnega krča zaradi pandemije COVID-19.  

  Podpora južnokorejskemu predsedniku Mun Džae Inu  se je po več 

kot 14 mesecih dvignila nad 50 %. Raziskave javnega mnenja 
kažejo, da javnost pozitivno ocenjuje začrtane ukrepe korejske 
vlade. Prav tako se je dvignila tudi podpora Demokratski stranki, ki 
znaša 45 %, medtem, ko je podpora glavni opozicijski stranki padla 

za 3,8 %. Zadnji rezultati predstavljajo pozitiven signal za vladajočo 
koalicijo in predsednika Muna pred parlamentarnimi volitvami, ki 
so načrtovane za 15. april.   

24.3. Južnokorejska vlada je danes poudarila pomen povečanja 
pr oračunskih izdatkov zaradi nudenja podpore korejskemu 

gospodarstvu  v letošnjem in prihodnjem letu.  
Predstavniki Korejskega ministrstva za finance so v svojih smernicah 
za proračun 2021 izpostavili aktivno vlogo pri fiskalni potrošnji, ki 

bo neobhodna za revitalizacijo gospodarstva. Fiskalna potrošnja 
predstavlja zadnjo linijo obrambe gospodarstva  Južne Koreje.  
 

Precejšen del fiskalne potrošnje v letu 2021 bo tako namenjen 
stimulaciji lokalne potrošnje in revitalizac iji gospodarstva, ki se 

sooča drastičnim padcem potrošnje. S tem namenom bo 
južnokorejska vlada nudila obsežno podporo majhnim in srednjim 
podjetjem in na ta način izboljšala njihovo konkurenčnost.  
 

Proračunske smernice za 2021 predvidevajo tudi višja sredstva za 
mrežo socialne varnosti, vključno s povečanjem financiranja 
sistemov za preprečevanje nalezljivih bolezni. 
 

Južnokorejske finančne oblasti so napovedale aktivacijo 
stabilizacijskih skladov (stabilizacija finančnih trgov) v vrednosti več 
kot 20 milijard USD.  

23.3. Vlada J. Koreje je sprejela dodatne ukrepe socialnega distanciranja 
za vse javne uslužbence, s čimer je napovedala dvotedensko 

intenzivno kampanjo zajezitve covid-19.  
Na delovnih mestih se uvaja minimiziranje osebnih kontaktov, 
sestankov, briefingov. Odpovedani so vsi diplomatski sprejemi. 

Razširja se obseg dela od doma, fleksibilnega delovnega časa in 
omejujejo se vse aktivnosti po koncu delovnega dne.  
Južnokorejska vlada je prav tako napovedala pravne ukrepe zoper 
verske skupnosti, ki se ne bodo držale navodil in ukrepov za 

zajezitev covid-19. 
 

V J. Koreji nadaljujejo aktivnosti v povezavi z obsežnim testiranjem. 
Do sedaj so izvedli 338.036 testov. 

 19.3. Korejska vlada je sprejela ukrep možnosti razveljavitve viz in 

dovoljenj za bivanje vsem tujim državljanom, ki ob okužbi ali sumu 
nanjo ne bodo upoštevali postopkov in navodil glede karantene, 
testiranja ali zdravljenja. 
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 18.3.  Vlada Republike Koreje svetuje svojim državljanom izogibanje 
potovanjem, ki niso nujna  in naproša vse, ki se vračajo domov k 

14-dnevni samo-izolaciji. 
 18.3. Korejski parlament je potrdil 8,5 milijard evrov dodatnih 

proračunskih sredstev namenjenih omejitvi posledic pandemije 
virusa Covid-19.    
Mestna vlada  v Seulu napoveduje sprejem finančnega paketa v 

višini 240 milijonov evrov za pomoč okoli 1,2 milijonom 
gospodinjstev z nizkimi dohodki, med njimi malim podjetnikom in 
samozaposlenim.  

 16.3. V veljavo so stopili str ožji postopki ob  vstopu v državo za vse 
potnike, ki so se v zadnjih 14 dneh nahajali kjerkoli v Evropi – 

meritve temperature, izpolnjevanje vprašalnika glede 
zdravstvenega stanja, namestitev mobilne aplikacije, ki v primeru 
okužbe oblastem omogoča spremljanje posameznikovega gibanja. 
Južnokorejska centralna banka  bo po napovedih še ta teden znižala 

obrestno mero iz 1,25 % na rekordno nizko raven 1 %. 

 13.3. Veliko skrb za južnokorejsko gospodarstvo predstavlja pr ičakovan 
padec potrošnje, ki je povezan s padcem zaupanja potrošnikov. Že 
same motnje v proizvodnih procesih bodo imele negativne 

posledice za južnokorejsko gospodarstvo, negativni učinek 
pričakovanega padca potrošnje pa bo precej večji. V skladu s 
tovrstnimi projekcijami so južnokorejske rafinerije že pričele 
zmanjševati proizvodnjo. Vlada je v začetku meseca marca 

predstavila dodaten proračun v višini 9 milijard evrov  za zajezitev 
virusa in omilitev posledic gospodarske škode. Ukrepi med drugim 
obsegajo nudenje posojil z nizkimi obrestnimi merami prizadetim  
MSP-jem, znižanje davčnih stopenj, znižanje uvoznih carinskih 

stopenj za blago kitajskega porekla, ki ga uvažajo korejska podjetja 
ki jih je prizadel COVID-19, ...   Sprejem in učinkovitost ukrepov je 
potrebno gledati tudi skozi prizmo prihajajočih parlamentarnih 

volitev, ki bi naj potekale 15. aprila 2020 

   

Japonska   

https://www.japan.travel/en/cor
onavirus/ 

 

3.4. Japonska je uvedla prepoved vstopa za potnike iz naslednjih 
evr opskih držav, vključno z RS (Albanija, Andora, Armenija Avstrija, 
Belgija, BiH, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Kosovo, 

Latvija, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Moldavija, 
Monaco, Črna gora, Nizozemska, Severna Makedonija, Norveška, 
Poljska, Portugalska, Romunija San Marino, Srbija, Slovaška, 

Slovenija, Španija, Švica, Švedska, ZK,Vatikan). Vsem tujim 
potnikom, ki so se v zadnjih 14. dnevih mudili v navedenih državam 
bo zavrnjen vstop na Japonsko.  
 

Japonska vlada, s 3.4.2020 uvaja prepoved vstopa v državo tudi iz 
ZDA, Kitajske in RoK ter velike večine evropskih držav.  
 

Imetniki dovoljenj za bivanje (Permanent Resident, Spouse or Child 

of Japanese citizen, Spouse or Child of Permanent Resident, Long 
Term Resident) ki so zapustili Japonsko pred 2. aprilom se štejejo 
za primere pod rubriko posebne okoliščine in jim je omogočena 
vrnitev. Vsi , ki Japonsko zapustijo 3. aprila se na Japonsko ne bodo 

mogli vrniti do konca veljavnosti ukrepov, razen imetniki dovoljenj s 
statusom "Special Permanent Resident" .  Pred nameravano potjo se 
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je potrebno posvetovati z imigracijsko službo ali japonskim 
veleposlaništvom.      

 2.4. Japonska vlada končuje pripravo največjega stimulacijskega paketa 
v japonski zgodovini, ki bo presegel vrednost desetine japonskega 

BNP-ja v skupni višini cca 550 milijard USD). Vladajoča Liberalno 
demokratska stranka (LDP) predlaga fiskalne izdatke v vrednosti 
190 milijard USD. LDP prav tako predlaga dobropise v vrednosti 

dobrih 90 milijard USD, kar predstavlja ekvivalent 5 % zmanjšanju 
davka na potrošnjo, katerega znižanje terja opozicija. 
Vzpostavljanje japonske fiskalne stabilnosti, ki je med vsemi 
razvitimi državami najslabša, v izrednih razmerah ne predstavlja 

več prioritete.  Pričakuje se, da bi bil lahko stimulacijski paket 
obravnavan in sprejet v naslednjem tednu. 

 27.3. Japonska vlada je omenila možnost, da bodo v okviru ekonomskega 
stimulacijskega paketa, katerega sprejetje je predvideno v mesecu 
aprilu, vsa japonska gospodinjstva prejela po 200.000 JPY (cca 

2000 USD) zaradi izpada priliva osebnih dohodkov.  Na ta način 
japonska vlada stimulira domačo potrošnjo. 

 24.3. Japonska vlada in vladajoča koalicija načrtujeta sprejetje novega 
paketa ukrepov nujne gospodarske pomoči v vrednosti več kot 270 

milijard USD zaradi posledic COVID-19.  
 

Paket pomoči, ki ga načrtuje vlada bi lahko vključeval ukrepe kot so 
neposredna izdaja denarja in darilnih bonov gospodinjstvom in 
tudi sofinanciranje stroškov za turistična potovanja.  
 

Napovedujejo, da bodo sprejeti ukrepi obsežnejši od tistih, ki so bili 
sprejeti v času svetovne finančne krize 2008. Parlament bo z 
razpravo o ukrepih pričel takoj po sprejetju proračuna za f iskalno 

leto 2020, vsekakor pa pred koncem meseca. 

  Mednarodni olimpijski komite ja na predlog japonskega 
predsednika vlade Shinza Abeja sporočil, da se poletne Olimpijske 
igre prestavijo v leto 2021.  

Kako bo to dodatno vplivalo na japonski BDP še ni znano  Prvotne 
ocene posledic odpovedi olimpijskih iger v Tokiu na BDP Japonske 
so se gibale okoli -1,4 %, vendar so bile te ocene podane preden je 
bil znan obseg posledic za gospodarstva na globalni ravni zaradi 

COVIDa-19. 

 23.3. Z današnjim dnem je Slovenija skupaj s 14 drugimi evropskimi 
državami uvrščena na 3. stopnjo potovalnih omejitev, kar pomeni, 
da bo Japonska svojim državljanom popolnoma odsvetovala 
potovanja v Slovenijo.  
 

Po informacijah VP RS v Tokiu, bo naša država telo verjetno dodana 
med tiste z visoko stopnjo okuženosti in za katere velja POPOLNA 
omejitev vstopa na Japonsko. Tudi vsem drugim potnikom, ki so se 

nahajali v Sloveniji v zadnjih dveh tednih, bo prepovedan vstop na 
Japonsko. 
 

Po nekaterih napovedih bi naj Japonska danes sprejela ukrep 14-

dnevne karantene za potnike, ki prihajajo iz ZDA. Obenem je 
japonski zunanji minister pozval japonske državljane, da se 
izogibajo ne nujnim potovanjem v ZDA. 

 19.3. Japonski uvoz iz Kitajske se je februarja zmanjšal skoraj za polovico 
(47,1 %) v primerjavi z enakim obdobjem lani in zabeležil največji 

padec od leta 1986. Obseg uvoza v vrednosti 5,72 milijard evrov 
pomeni najnižjo točko od leta 2009. 
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  Toyota bo do konca tedna po Franciji in Portugalski zaprla svoje 
avtomobilske tovarne tudi v VB, na Poljskem, Češkem in v Turčiji. 

 18.3. Vsi tuji državljani, ki na Japonsko pripotujejo iz Schengenskega 
prostora, Irske, Andore, Irana, UK, Egipta, Cipra, Hrvaške, San 

Marina, Vatikana, Bolgarije, Monaka in Romunije bodo prejeli 
navodilo o uvedbi samo-karantene v dolžini 14 dni, na lokaciji, ki jo 
bo določil vodja karantenske službe. Tuji državljani bodo prav tako 

prejeli navodilo o neuporabi javnega prevoza, v času njihovega 
bivanja na Japonskem.  Ta ukrep velja za vsa letala in ladje, ki bodo 
proti Japonski odpotovala pred polnočjo 21. marca (po japonskem 
času). Ukrepi veljajo do preklica. 
 

Br ez vizumski režimi sklenjeni na podlagi sporazumov o odpravi 
vizumske obveznosti za zgoraj omenjene države bodo začasno 
r azveljavljeni. Vsaka nova vizumska vloga vložena po 20. marcu bo 

podrobno obravnavana, zaradi česar se bodo vizumski postopki 
podaljšali.  V praksi to pomeni uvedbo vizumskega režima za 
tur istična in poslovna potovanja. Ta ukrep začne veljati s polnočjo 
21. marca (po japonskem času) in velja do nadaljnjega.       

  MO K  je 17. marca objavil uradno izjavo, da se priprave na OI2020 

nadaljujejo po načrtih. Po njihovem mnenju trenutno ni primeren 
čas za sprejemanje drastičnih odločitev in da so vsakršne 
špekulacije glede organizacije OI "neproduktivne". 

  Japonska centralna banka je za obdobje prihodnjih 3 mesecev na 
trg sprostila 30 milijard ameriških dolarjev likvidnostnih sredstev 

namenjenih zadolževanju bank in podjetij v negotovih razmerah. 

 17.3. Japonska je 16. marca Slovenijo uvrstila na seznam  evropskih držav, 
za katere velja stopnja 2 potovalnega nasveta (avoid non-essential  
travel. Na zasedanju japonskega  Sveta za nacionalno varnost so bili 

podani predlogi ukrepov za zajezitev širjenja virusa, med njimi tudi 
uvedba 14-dnevne karantene za vse potnike, ki prihajajo iz Evrope.  
Odločitev bo znana v naslednjih dneh. 

https://ebc-jp.com/   Evr opski poslovni svet na Japonskem (European Business Council in 
Japan)  je objavil raziskavo o reakcijah evropske poslovne skupnosti 

na Japonskem zaradi širitve covid-19 in posledicah na njeno 
poslovanje. V raziskavi je sodelovalo 260 podjetij in 16 držav članic 
EU. V skladu z rezultati raziskave je 82 % podjetij sprejelo 
spremembe, ki se nanašajo na delovni proces (zaradi zaščite svojih 

delavcev). 76 % podjetij je omejilo vsa službena potovanja, 55 % jih 
je odpovedalo vse dogodke v javnosti, t.i. teleworking-a pa se 
poslužuje 70 % podjetij. Skoraj vsi udeleženci raziskave so 

zmanjšali obseg poslovanja za prvo polletje 2020. Tretjina 
vprašanih podjetij pričakuje padec prometa za petino, 38 % pa jih 
še ne more podati točne ocene.  Poslovanje evropskih podjetij z 
Japonsko je najbolj prizadeto zaradi odpovedi službenih poti (87,5 

%), motenj v dobavnih verigah (34 %) in v manjši meri zaradi 
likvidnostnih težav (19 %), zaposlovanja (16 %) in zmanjševanja 
stroškov (16 %). 

 14.3. Japonska vlada je vzpostavila klicni center za pomoč vsem, ki želijo 
prejeti odgovore na vprašanja v zvezi s finančnimi spodbudami, 

subvencijami in nadomestili za odsotnost od dela zaradi ukrepov 
povezanih s COVID-19. 

 13.3. Japonska vlada je sprejela sveženj finančnih spodbud v višini 13,7 
milijard evrov, med njimi 3,6 milijard neposrednih plačil MSP in 
zaposlenim, ki so zaradi starševske skrbi prenehali z delom. 

Preostali del je namenjen brez ali nizko obrestnim posojilom in 
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spodbudam MSP in samozaposlenim ter zaposlenim v nerednih 
oblikah dela.  Japonska je na pragu tehnične recesije. Zadnje 

četrtletje 2019 je beležilo padec 6,3 % v primerjavi z enakim 
obdobjem lani. 
O l impijske igre: Uradna odločitev naj bi bila znana konec maja, kar 
javnost ocenjuje kot prepozno. Trenutno je vsakršen dvom o 

izvedbi deležen takojšnjega uradnega zanikanja. Uradno sporočilo 
se glasi, da se priprave na OI2020 nadaljujejo nemoteno. Odpoved 
OI bi močno prizadela japonsko gospodarstvo, ocenjuje se padec 
BDP za 1,4 %. 

V parlamentu poteka razprava za sprejem novega dodatnega 
paketa finančnih spodbud za blaženje posledic virusa v višini 85,4 
milijarde evrov.  Japonska valuta je v razmerju do ameriškega 

dolarja dosegla rekordno vrednost v zadnjih štirih letih kar bo 
imelo negativen vpliv na japonske izvoznike, ki se že tako srečujejo 
z ostalimi negativnimi posledicami covid-19, kot sta drastično 
zmanjšanje povpraševanja in motnje v globalnih vrednostnih 

verigah. 

   

Belgija   

https://www.belgium.be/en/news/2
020/measures_taken_national_secu

rity_council_27_march_2020 

06.04. Uradna spletna stran o protivirusnih ukrepih v Belgiji. 

 30.03. Svet za nacionalno varnost, ki združuje vse resorje zvezne vlade in 

strokovnjake s področja zdravstvenih vidikov krize COVID-19, se je 
27.3. odločil za podaljšanje omejitev javnega življenja do 19.4., z 
možnostjo ponovnega podaljšanja do 3. maja letos. 
Vladna skupina za boj z gospodarskimi posledicami epidemije je 

pripravila socialno-ekonomski načrt, ki vključuje ukrepe za 
ohranitev kupne moči delavcev, ukrepe za izboljšanje statusa 
samozaposlenih in ukrepe v podporo podjetjem. Ocena finančnega 

obsega navedenih ukrepov v proračunu za leto 2020 znaša 
približno 8–10 milijard EUR. 

Razni viri 20.03. Javni promet deluje, ob zagotavljanju primerne distance potnikov. 
Ne nujna potovanja za belgijske državljane v tujino so 
prepovedana. Belgijske meje so zaprli. 

Po pričakovanjih bo en milijon belgijskih državljanov začasno brez 
dela in bo v državi nastopila recesija, ocene posledic zgolj v Bruslju 
kažejo na finančne izgube v višini 223 mio EUR. 
Za ublažitev gospodarske škode je 3.3.2020 regija Bruselj razglasila 

javne garancije za bančna posojila v skupni vrednosti do 20 mio 
EUR, Finance&Invest.Brussels pa je omogočila moratorij na 
poplačilo posojil podjetjem. 

Družine, ki imajo zaradi koronske krize finančne težave, lahko  
odplačevanje hipotekarnih posojil odložijo do septembra, prav tako  
tudi stabilna podjetja in samozaposleni. Za vsa nova posojila 
samozaposlenih ali podjetij, če jih zaradi krize ne bo mogoče 

odplačati, bo zagotovljenih 50 milijard evrov pomoči. 
Ob 15h uvedene mejne kontrole v in izven BE na kopenskih in 
zračnih mejah (namen predvsem preprečitev turističnih izletov).  

Izjeme tudi: prevoz blaga, čezmejni delavci, zdravstveno osebje. 
Letališče BXL odprto, Charleroi na jugu napovedal, da z 24.3.2020 
ob polnoči do 5.4.2020 zapira svoje obratovanje. 

www.politico.eu/article/belgium-
shuts-down-public-life-to-fight-

coronavirus/ 

18.03. Belgija zaustavlja javno življenje za boj proti korona virusu. Trgovine 
z ne nujnim blagom bodo zaprte in družabna srečanja prepovedana.  

Belgijska vlada je 17.3. napovedala nove daljnosežne ukrepe za boj 
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proti korona virusu, prepovedala je vse nebistvene dejavnosti na 
prostem, uredila dostopnost supermarketov in prepovedala vsa 

druženja vsaj do 5. aprila. Vlada je zahtevala, da vsi ostanejo doma. 
Belgijci bodo lahko v nujnih primerih odšli ven ali po nakupih, 
(trgovine z živili, lekarne, pošte). Dovoljen je sprehod, tek ali 
kolesarjenje, vendar morajo to storiti sami ali z osebami, s katerimi 

živijo. Prav tako morajo držati primerno razdaljo, ko so zunaj.  
Podjetja bodo morala organizirati delo na daljavo za tiste 
zaposlene, ki lahko svoje delo opravljajo doma. Če to ni mogoče, 
bodo morali zaposleni poskrbeti, da bodo držali razdaljo drug od 

drugega. Podjetja bodo odgovorna za izvajanje teh pravil, sicer 
tvegajo globe ali celo zaprtje. 

   

Nizozemska   

 31.03. Posebni ukrepi za zaustavitev širjenja koronavirusa na Nizozemskem 
naj bi bili podaljšani vsaj do 28. aprila . To pomeni, da bodo kavarne, 
restavracije, muzeji in šole naslednje štiri tedne zaprte. Odločitev je 

bila sprejeta na podlagi strokovnih nasvetov. Dobra novica je, da jim 
ni treba sprejeti dodatnih ukrepov. 
Dejansko ukrep pomeni, da bodo šole zaprte do 3. maja, ker se 
majske šolske počitnice začnejo 25. aprila. Obstaja zelo realna 

možnost, da bodo morali ukrepe podaljšati še po 28. aprilu. 
Odpovedani so tudi vsi športni dogodki, vključno s prvoligaškim 
nogometom, vsaj do 1. junija, trenutnega roka za prepoved 

organiziranih prireditev. 
https://business.gov.nl/the-

coronavirus-and-your-company/  

30.03 Vladna spletna stran za informiranje in pomoč podjetjem 

https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/24/aanvulle
nde-maatregelen-23-maart 

23.03. Nizozemska je 23. marca 2020 znatno poostrila ukrepe za zajezitev 
širjenja korona virusa, ki od polnoči veljajo za celotno Nizozemsko. 
Vlada je glede dodatnega omejevanja socialnih stikov odločila 
naslednje:  

- Do 1. junija so odpovedani vsi dogodki (ne glede na število 
udeležencev).  

- Dovoljeno je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju 

ZGOLJ 1 do 2 oseb skupaj in izjemoma skupinam oseb, če gre za 
ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva; če gre za 
3 ali več oseb, gibanje/zadrževanje ni dovoljeno oz. mora biti 
med njimi razdalja vsaj 1,5 m.  

- Uvedene so globe za kršitelje prepovedi združevanja (če 3 ali več 
oseb brez razdalje 1,5m)  

- Župani občin so pooblaščeni za uveljavitev in izvajanje novih in 

dosedanjih ukrepov vlade za zajezitev širjenja korona virusa, 
vključno z izdajanjem glob. Občine bodo lahko zaprle trgovine, 
tržnice, parke, plaže in ostale javne površine, če se ljudje ne 
bodo držali ukrepov. 

 

Več ukrepov na povezavi. 

https://business.gov.nl/the-
coronavirus-and-your-company/  

17.03. Nizozemska vlada je zvečer predstavila nov sveženj gospodarskih 
ukrepov v povezavi s Covid-19, zaenkrat v vrednosti 10 -20 mrd za 
naslednje tri mesece. 

- Ustanovitev začasnega dogovora o nadomestilu za stroške plač  
- Dodatna podpora za samostojne podjetnike 
- Olajšanje odloga plačila davka in znižanje glob 
- Razširitev jamstva za podjetniško financiranje 

- Obrestni popust majhnim podjetnikom za mikro-posojila 
»Qredits« 
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- Začasno jamstvo za kmetijska in vrtnarska podjetja 
- Posvetovanje o turističnemu davku in lokalnih ukrepih  

- Nadomestitvena shema za prizadete sektorje 
   

Kitajska    

 3.4. Po nekaterih predvsem tujih ocenah bi  naj b i lo na K itajskem v 
statistiko zajetih le 40% vseh okuženih  (le tisti bolniki, ki kažejo znake 
bolezni).  Kitajske zdravstvene oblasti so zato zadnje dni  pod 
pritiskom javnosti in nekaterih visokih državnih uradnikov, da 

razkrijejo tudi kategorijo t.i.  asimptomatskih prenašalcev Covida-19. 
Kitajska naj bi imela od torka zvečer  1.367 asimptomatskih oseb, ki 
so trenutno pod zdravniškim opazovanjem, vendar pa je realna 

številka skoraj zagotovo bistveno višja. Osebe, ki sicer ne kažejo 
nikakršnih znakov bolezni, so pa bile na testiranju pozitivne, bi bile 
lahko razlog za pojav drugega vala okužb.  

http://www.caac.gov.cn/en/SY/  23.3. Od 23. marca naprej so vsi  mednarodni potniški leti, ki vozijo v  
Peking, preusmerjeni  na druga letališča oz.  prve točke vstopa v 

sosednjih provincah. 
Pekinška vlada še naprej krepi ukrepe za preprečevanje uvoženih 
primerov. Potniki, ki morajo pred vstopom v LRK opraviti test 
COVID-19: osebe s simptomi, tiste z epidemiološko anamnezo, 

osebe z znaki okužbe in tiste, ki jih je po oceni odgovornih 
"potrebno testirati". 
 

Poleg Pekinga sta Šanghaj in Guangzhou objavila podobne ukrepe za 

omejitev t.i. uvoženih primerov okužb. Vsi prišleki iz tujine, vključno 
s tistimi iz Hongkonga, Macaa ter Tajvana morajo opraviti testiranje  
COVID-19 in 14-dnevno dnevno obvezno karanteno. 

 20.3. Po dveh in pol mesecih radikalnih ukrepov za zajezitev epidemije 
koronavirusa je Kitajska 19.3., prvič poročala, da v zadnjih 24 urah 

ni bilo novih okužb domačega izvora, je pa bilo potrjenih  39 novo 
okuženih, ki so na Kitajsko prišli iz tujine. V veliki večini gre za  
Kitajce, ki se iz Evrope vračajo nazaj domov. V Peking se še vedno 

ni vrnilo več milijonov ljudi.  Posebej je problematično vračanje 
ljudi iz tujine,  zato so že tako strogi omejevalni ukrepi še strožji, 
zlasti za tujce. 

 19.3. O cene o znižanju obsega BDP v prvem četrtletju 2020 se gibljejo od 
1,5 do 4 %. Kitajske oblasti ne objavljajo indikatorjev, ki bi kazali na 

realni vpliv epidemije na gospodarstvo. Neodvisni analitiki 
ocenjujejo, da se bo gospodarska aktivnost v primerjavi z 2019 v 
prvem četrtletju znižala za 1,5 %, rast v polletju naj bi znašala okoli 
3,5%, konec leta pa 5,4%. Gre za dokaj optimistične napovedi, ki 

temeljijo na predpostavki, da je vrh števila okužb že dosežen. 

  Več ina slovenskih podjetij na Kitajskem je začela s poslovanjem. 
Obseg aktivnosti je različen, a večjih težav z izpolnjevanjem zahtev 
lokalnih oblasti zaenkrat nimajo. Največja težava so povezave s 
kitajskimi poslovnimi partnerji, ki imajo težave pri zagotavljanju 

pogodbenih obveznosti. Na drugi strani se odpirajo priložnosti za 
povečanje prodaje, predvsem na področjih, povezanih z bojem 
proti pandemiji (medicinska oprema, farmacija, biotehnologije) ter 

na vseh drugih področjih, kjer konkurenca zaradi nefleksibilnosti 
izgublja tržni delež. 

  Pandemija je najbolj prizadela mala in srednja podjetja, ki so že 
nekaj časa motor rasti kitajskega gospodarstva, saj poleg visokih 
stopenj rasti zagotavljajo tudi nadpovprečno rast zaposlovanja. So 

najbolj ranljiva tako glede zagotavljanja pogojev za nadaljnje delo 
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(človeški viri, zaščitna sredstva), denarnega toka (povprečno brez 
dohodka zdržijo manj kot tri mesece), kot tudi pomoči države, ki 

preferira velika domača (državna) podjetja ter največje tuje 
investitorje.  

  Ukr epi kitajske vlade so zaenkrat omejeni predvsem na monetarne 
spodbude, ki pa podjetjem omogočajo kratkoročne rešitve. 
Dejansko okrevanje bo odvisno predvsem od učinkovitosti različnih 

fiskalnih spodbud, ki bodo gospodarstvu omogočile lažje 
poslovanje na dolgi rok.  
 

Kratkoročni ukrepi: 
 

1. Podaljšanje roka za plačilo davkov. 
2. Uskladitev premije za socialno zavarovanje je prestavljena s 1. 

aprila na 1. julij 2020. 

3. Najdaljše obdobje prenosa izgub, ki jih imajo podjetja v težkih 
industrijah, vključno s transportom, gostinstvom, nastanitvami in 
v turizmu, se podaljša s 5 na 8 let. 

4. Dodatna sredstva za finančne institucije: Narodna banka Kitajske 

je zagotovila posojilni sklad v višini 300 milijard Yuanov za 
podporo finančnim institucijam pri zagotavljanju preferencialnih 
posojil. 

5. Vlada je lokalnim upravam in finančnim institucijam zagotovila 

sr edstva za posojila podjetjem, predvsem SMEjem. Poleg tega so 
se znižale obrestne mere in višina garancije. 

6. Davčni zavezanci, ki opravljajo storitve javnega prevoza, bivanja 

(kulturne in športne storitve, izobraževalne in zdravstvene 
storitve, turistične in zabavne storitve ter gostinske in 
nastanitvene storitve) in storitev hitre dostave za rezidente, so 
od 1 . januarja naprej oproščeni plačila DDV.  

 

Vladna politika in ukrepi: 
1. Spodbujanje ponovnega zagona proizvodnje. 
2. Zagotavljanje učinkovitih storitev. Ti ukrepi vključujejo 

poenostavitev postopkov pri izvozu (npr. brezpapirno 
poslovanje) in optimizacijo privabljanja tujih investicij. 

3. Ustvarjanje zdravega poslovnega okolja. Politike in ukrepi 
vključujejo podporo zavarovanju izvoznih kreditov za pomoč 

podjetjem pri tveganju preklica naročil, zavrnitvi pošiljk, aktivno 
odzivanje na omejitve pri izvozu, dobro izkoriščanje 
preferencialnih politik in sporazumov o prosti trgovini in krepitev 

zaupanja podjetij s tujimi naložbami v LRK. 
4. Spodbujanje inovacij. Politike in ukrepi vključujejo podporo 

razvoju novih poslovnih oblik in modelov zunanje trgovine, 
inovacije na področju e-trgovine, inovacije na področju storitev. 

O militev okoljskih standardov zaradi povečanega obratovanja po 
krizi, kar bo močno vplivalo na onesnaženje. 

 

*  *  * 
 

Odzivi in izkušnje podjetij: 
 

 

Teden 30.3. – 5.4.2020: 
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- slovenski poslovnež v Braziliji: pri trgovinskih poslih je trenutno vse ustavljeno. V primerih 
"coachinga" in poslovnega svetovanja, so dela ustavljena ali pa se dela na daljavo. Priložnosti so 
sedaj pri tistih, ki do sedaj "niso imeli časa" in želijo to obdobje zastoja izkoristit za reorganizacijo 
in transformacijo, ter se pripraviti za prihodnje poslovanje v novih okoliščinah;   
 

- mediji (slovenski poslovnež iz Tajske):  v Bangkoku se počutijo relativno varno. Dostava, bolnice, 
vreme in lokalna dovzetnost za nošenje mask ugodno vplivajo na dnevni tok življenja v 
prestolnici; 
 

- proizvajalec in elektro in elektronske dejavnosti: delajo od doma, organizacija dela je v 
učinkovita. Povpraševanja in prodaje je manj za 50%, dobava blaga iz Italije in Francije je v celoti 
prekinjena (obe tovarni zaprti). Zaloge so sicer zadostne, vendar pa so težave pri izvedbi večjih 
projektov; 
 

- proizvajalec iz elektro in elektronske dejavnosti: prvi znaki krize na »supply chain«, zamujajo 
dobave iz Kitajske. Sedaj so se dobave stabilizirale, so se pa razmere izrazito zaostrile v Španiji in 
Italiji. Vhodne materiale pridobivajo po zaslugi izrednih naporov nabavnikov. Ker je maloprodaja 
v večini držav zaprta, je upad prodaje velik. Usmerjajo se na on-line prodajni kanal, ki pa v 
njihovem segmentu ni tipičen in zato manj utečen. Logistika pretežno funkcionira (problem so 
skladišča), vendar so težave v iskanju alternativnih poti, vozniki pa morajo biti v 14-dnevni 
karanteni. V EU ni bistvenih težav, izven pa je. Proizvodnja je normalno delala do prejšnjega 
tedna, vendar blago pa ni šlo v maloprodajo. Za zaposlene je solidno poskrbljeno in delajo 
naprej. 
 

 

 

Teden 23. – 29. marec 2020: 
 

- proizvajalec prehranskih dopolnil: zaznavajo nekoliko povečano povpraševanje po izdelkih, ki jih 
prodajajo v več kot 50 državah po svetu. Povečuje povpraševanje po izdelkih za imunski sistem, 
izdelkih z vsebnostjo vitamina C ter izdelkih, ki so namenjeni lajšanju kroničnih bolezni. 
Proizvodnja zaenkrat poteka nemoteno, zaposleni v proizvodnji so že pred epidemijo skladno s 
standardi uporabljali zaščitno opremo, ki je sicer predvidena v farmacevtski industriji. Režijski in 
pisarniški delavci delajo večinoma od doma. Pojavljajo se težave pri dobavi surovin ter pomožnih 
surovin zaradi oteženih transportnih povezav, omejene proizvodnje predvsem v Aziji ter v 
zadnjem času celo omejitev izvoza nekaterih surovin iz nekaterih držav (npr. Indija). Vidno se 
povečuje strošek transporta (za dobavo surovin iz ZDA so cene poskočile celo za 5x) ter cene 
nekaterih specifičnih surovin; 
 

- poslovno svetovanje in analize za vstop na trg, relokacije: poslovanje se je zaustavilo, zaposleni so 
na čakanju. Ker javni sektor, banke in letalske linije delujejo omejeno ali sploh ne, ne morejo 
izvajati svojih storitev; 
 

- kovinska industrija (proizvodnja valjev in ulitkov): proizvodnja je polno zaposlena in procesi se 
odvijajo nemoteno, upajo, da tako tudi ostane; 
 

- specializirana oglaševalska agencija (Moskva): vlada je pozvala ljudi, da teden dni ostanejo doma. 
Odpuščanje zaposlenih iz naslova korona virusa je zakonsko prepovedano (visoke kazni). Ker so v 
“proaktivni dejavnosti” lahko zdržijo nekaj mesecev; 
 

- kovinske konstrukcije, varjenje, projektni management (Dubaj): družabno in poslovno življenje se 
je ustavilo, prav tako poslovanje. Oblasti pozivajo ljudi naj ostanejo doma. Nakupovalni centri in 
gradbišča so zaprta. Prepoved vožnje več kot treh oseb v avtomobilu, merjenje temperature, 
razkuževanje. Podjetja izplačujejo polovične plače, ali pa sploh ne; 
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- kovinska oprema in stroji za posebne namene: večina dela se opravi od doma, samo nujna dela v 
tovarni. Naročila so upadla, na nekaterih trgih v celoti, na nekaterih pa poslovanje teče v 
enakem obsegu kot pred krizo; 
 

- logistično podjetje: težave z likvidnostjo, ker so na nekaterih tujih trgih zaprte vse javne službe in 
tudi banke kar preprečuje dostop do lastnih denarnih sredstev. V podjetju sicer vlada 
optimizem, tekoče uvajajo potrebne ukrepe in poslujejo naprej; 
 

- inženirsko podjetje iz Indije: »India is also under lockdown completely and all our offices etc 
closed. We pray for the well-being of the family friends and so many people across the globe 
who are trouble with this. Hope Slovenia is under control keeping in view the close proximity to 
Italy«; 
 

- podjetje iz dejavnosti pridobivanja rudnin in kamenin: komercialisti delajo od doma. Proizvodnja 
v večjem delu dela normalno naprej. Od trgov je skoraj povsem padla Italija, ostali trgi še 
absorbirajo. Izziv v proizvodnji predstavljajo povišane cene vhodnih materialov in zastoji v 
transportu;  
 

- turizem (Republika Južna Afrika): v turistični branži se je promet ustavil. Situacija s korona 
virusom je približno enaka kot v Sloveniji, tako po število okuženih kot po ukrepih. Od 19.3. 
popoln »lock down«, vse letalske linije so do nadaljnjega odpovedane;  
 

- trgovina: ker gre za trgovino z »ne-nujnimi« produkti se je posel ustavil. Preusmerjajo aktivnosti 
in se pripravljajo na obdobje po zdravstveni krizi; 
 

- špediter/prevoznik/logist: 60% ekipe dela od doma. Ostali na terenu in servis. Avto-logistika 
predstavlja polovico posla, druga polovica je cargo del. Na avto-logistiki je do 30% padca (ni 
povratkov v primerni smeri). V cargo delu je vse OK. Kitajska se ponovno odpira in  v aprilu 
pričakujemo normalno poslovanje. Za stranke so v času te krize ključne komunikacije. Pogrešajo 
»prave« vzpodbude države gospodarstvu (v primerjavi z ostalimi državami so v tem pogledu na 
slabšem); 
 

- elektro in elektronska industrija: proizvodnja dela normalno, storitvene dejavnosti pa zastajajo. 
Delajo od doma; 
 

- trgovina s poljedelsko mehanizacijo, deli in servis: izpostava na Hrvaškem mora biti po novem 
zaprta, ker po veljavnem odloku ne sodi med »nujne trgovine«. Tudi zaposleni lahko zapustijo 
svojo občino le, če delajo v »nujnih dejavnostih«. Prehajamo na on-line prodajo in kurirsko 
dostavo; Zadnja informacija (25.3.): trgovina vendarle deluje, tako on line kot fizično. Zaposleni 
so prišli na delo nemoteno. 
 

- proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore: poskus da bi iz BiH vpoklicali vajenca v 
proizvodnji, ki je še pred 14 dnevi delal pri njih, je bil neuspešen. Državljani tretjih držav (BiH), ki 
nimajo dolgoročnega bivališča v EU, vsaj do 18.4. ne smejo več vstopati na ozem lje EU (uredba 
EU); 
 

- mehanska obdelava kovin: proizvodnja dela normalno, komercialisti delajo od doma. Stranke se 
odzivajo dokaj umirjeno. Vendar če OEM ne jemlje, je za pričakovati da tudi TIER1 in TEIR2 
počasi ne bo jemal. Kar se tiče novih poslov, so zadeve aktivne – razvojniki in nabavniki delajo od 
doma in stvari tečejo normalno naprej. (pričakovanje da bo država z ukrepi, olajšavami in 
pomočjo vrnila gospodarstvu kar je v preteklosti od njega prejemala);  

 

- proizvodnja ognjevzdržne keramike in izdelkov iz navadnih kovin: poslovanje zaenkrat teče 
normalno, se pa soočajo z zakasnitvami pri transportu in dobavi, ki jih skušamo tekoče reševati. 
(zanimajo jih vzpodbude države za lažje poslovanje in izhod iz krize);  
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- jezikovna šola: obeti niso optimistični, saj se podjetja v času krize običajno najprej odpovejo prav 
izobraževanju; 

 

- inbound turizem (Tanzanija): potrjen prvi primer okužbe (povratnik iz Belgije). Šole so od 23.3. 
zaprte za 30 dni. Podjetja delajo. Turistični prihodi so popolnoma ugasnili in so odpovedani do 
konca maja; 

 

- proizvodnja avtomobilskih sestavnih delov: pripravljajo se na »drugi val«, ko bo potrebno vse 
zapreti in poslati zaposlene domov (pričakuje se, da bo več kot 50 % populacije okužene zato 
želijo čim prej in čim več svojega blaga plasirati h kupcem); 
 

- arhitekturno projektni biro: imajo odprte posle in jih zaradi situacije ne morejo dokončati, prav 
tako ne izdati računa (posledično država ne more pobrati DDV);  
 
  

Teden 16. – 22. marec 2020: 
 

- proizvajalec iz sektorja kemije: delo od doma. Proizvodnja poteka normalno v celotni Sloveniji. 
Svetujejo strankam, naj zaradi morebitnih logističnih izzivov v prihodnosti vzamejo temu 
primerno količino izdelkov; 

 

- proizvajalec rešitev za obdelavo kovin in drugih površin: dobave in poslovanje z »vzhodnimi« 
strankami se odvija nemoteno. Znotraj EU drugače, promet z Grčijo je na primer v celoti zastal;  
 

 

- proizvodnja in trgovina z gasilsko in zaščitno opremo: poslujejo v polnem obsegu, ker pač ni 
druge izbire; 

 

- turistična agencija: dobesedno zaustavitev poslovanja v branži. Običajno prejmejo do 150 
elektronskih sporočil (poizvedb) na dan, sedaj mogoče 10. Imajo še za mesec-dva finančne 
rezerve. Ogroženih 40 delovnih mest doma in 40 v tujini. Sofinanciranje 40% stroškov dela je 
sicer všečen ukrep, vendar ne bo zadostovalo;  

 

- špediter/prevoznik/logist: upad naročil, ker so odvisni od vseh podjetij in pretoka blaga. Zdaj, ko 
bodo meje zaprli, bo težko. Do zaposlenih so bili ukrepi v redu. Režija/komerciala/vodstvo od  
doma dela od petka prejšnji teden; 
 

- steklarska industrija: zaenkrat gre. Morajo zelo paziti na proizvodne delavce, ker proizvodnje ne 
smejo ustaviti. Upajo, da bo znotraj EU res tekel transport brez problemov, da bodo lahko 
normalno pošiljali robo. Na YU trgih že ne sprejemajo novih dobav; 

 

- proizvajalec iz sektorja avtomobilske industrije in industrije avto-komponent: zaprli so firmo, na 
splošno nihče ne dela. Ne morejo dobiti blaga, vhodnih materialov. Tudi navzven ne morejo 
poslovati. Imajo pripravljenih 5 izdelkov (sklopov) za kupca v Avstriji in ne morejo dobaviti; 

 

- proizvajalec iz sektorja kemije: komercialisti delajo od doma 14 dni, ostali na čakanju ali 
koriščenje dopustov ali kako drugače. Ta naročila morajo ven spraviti, ker gre zelo dobro. Kupci 
se pritožujejo, »moramo iskati luknje v vsem«; 

 

- proizvajalec iz sektorja kemije: vsi izvozni managerji delajo od doma. Zaenkrat za dva tedna. 
Upad naročil se pozna. Surovine so sestavljene pretežno iz moke in olja, zato je težava, država 
lahko zapre dostop do teh surovin. Imajo probleme s transportom, imajo zbirnike, vezano na 
Italijo, torej domino efekt; 

 

- trgovec iz dejavnosti kovinskih materialov: posel v Egiptu bo propadel, ker egiptovski kupec ne 
more dobiti ostalih komponent iz Italije in Kitajske…. Predvideva, da bo 14 dni kar kaos. 
Pomembno je, da tečejo transporti, to je bistveno; 
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- proizvajalec iz sektorja kovinske industrije: prejšnji teden je bil njihov sodelavec službeno v 
Severni Makedoniji, zato ga je firma dala v dvo-tedensko izolacijo, uradno »delo od doma«; 
 

 

*   *   * 
 

Informacije o mednarodnih sejmih: odpovedani ali prestavljeni 
 
 
Aktualne informacije o mednarodnih sejmih v Nemčiji redno objavlja AUMA – Združenje nemške sejemske 
industrije: https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions/coronavirus-changes-in-dates-of-
trade-fairs 
 
Aktualne informacije o nekaterih drugih mednarodnih sejmih po Evropi najdete tukaj: 
https://www.produktion.de/wirtschaft/coronavirus-diese-messen-fallen-aus-104.html 
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