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Dogodek: Zapisnik 1. izredne seje UO PTZ 

Datum in čas: 17. marec 2020, od 13.00 do  14.30 ure 

Lokacija: Microsoft Teams 

Prisotni: Člani UO PTZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsedniki 
sekcij/združenj 

mag. Brane Lotrič – B & B d.o.o.; Trivo Krempl – AJM okna-
vrata-senčila d.o.o.; mag. Mojca Šimnic Šolinc – Tosama 
d.o.o.; Gregor Usenik – Aserta d.o.o.; Mušič Matej – Taktika 
aktiv d.o.o.; Damjana Sever – BTL marketing d.o.o., Katja 
Kraškovic- Gea College d.d.; Janita Kolmanič – Geaprodukt 
d.o.o.; Damijan Gašperič – GDA d.o.o.; Barbka Novak – 
Belimed d.o.o.; Marko Lotrič – Lotrič meroslovje d.o.o.; 
Gregor Kamin – BIZPAND d.o.o.; Malešič Tatjana – KZ 
Metlika z.o.o.; Marko Prijon – Conrad Electronic d.o.o.; 
Barborič Jurjaševič Pia - Tobačna Ljubljana d.o.o.; Komac 
Bruno - Krajcarca d.o.o.;  mag. Petra Nikolič – ISS FACILITY 
SERVICES d.o.o.; mag. Vida Kožar, direktorica GZS-PTZ. 
 
Zoran Sodnik - Avto Lovše d.o.o.; Miroslav Zorec – KRIK 
AKSUM d.o.o.; Martin Miklavc – Prometej d.o.o. 

 GZS - PTZ Polona Mežan, Helena Matoh, Lidija Flajs 

 Ostali: Metka Penko Natlačen – Pravna služba GZS 

 Pripravila: Lidija Flajs 

 

Ga. Kožar ugotovi, da je seja sklepčna.  
 
Predlagan in potrjen je dnevni red: 

Sodelovanje Vlade RS pri urejanju kriznih razmer na: 
1. Področju zaposlovanja 
2. Sodelovanja z bankami in  
3. Obveznosti do države 
4. Razno 

• Izpostavitev problematike članov 
 

Sklep 1 
PTZ pripravi predlog, da Vlada za omilitev posledic korona virusa covid-19 sprejme ukrepe, s 
katerimi se: 
- Pri sofinanciranju čakanja na delo s strani države naj se skrajša šest mesečna zaveza 

ohranitve vseh delovnih mest; 
- V primeru, ko je zaradi zaustavitve poslovanja delodajalec dal zaposlene na čakanje, naj 

država sofinancira razliko plače v vrednosti do drugega bruta. Zagotovi naj tudi kritje 
plačila prispevkov za delavce, ki zaradi razmer ne delajo; 

-  V predlogu naj se izpostavi ostale stroške, ki jih podjetja morajo kriti kljub temu, da ne 
morejo obratovati; 

- Začasna opustitev obveznosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter Zakona o delovnih 
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razmerjih, ki določata obveznosti glede zdravstvenih pregledov novih delavcev; 
- Vlada naj definira, kdo sodi v ogrožene skupine delavcev in nato določi kakšno povračilo 

lahko delodajalec uveljavlja za takšnega delavca; 
- Začasno naj se uvede možnost za odloženo plačilo prispevkov oziroma kritje teh 

prispevkov s strani države, v primerih, ko delodajalec ne more poslovati; 
- Ukrepi za podporo gospodarstvu naj se nanašajo na celotno leto 2020 z možnostjo 

podaljšanja na leto 2021,   
- Podjetjem, ki sodelujejo v razvojnih projektih naj se omogoči izplačilo 50% sredstev na 

začetku obračunskega obdobja in polovica ob zaključku projekta; 
- Banke naj omogočijo ustrezno reprogramiranje obstoječih kreditov; 
- Banke naj omogočijo ustrezno podporo podjetjem pri zagotavljanju ustreznih garancij za 

dobro izvedeno storitev; 
- Pri produktih SID banke naj se izloči pogoj/omejitev pomoči po shemi de minimis; 
- Država naj omogoči poroštvo za kredite; 
- Država naj sofinanciranja stroške podjetij, ki podjetjem nastajajo z vzpostavljanjem 

varnostnih ukrepov. 
- Država naj podpre izdelavo spletne trgovine podjetnikom (dostava na dom), saj imajo 

spletno trgovino sedaj  v glavnem veliki trgovski centri. Država naj uvede klicni center za 
upokojence. 

- GZS naj da sindikatom jasno sporočilo, naj ne izvajajo dodatnih pritiskov na podjetja, za 
zaustavitev opravljanja dejavnosti; Predlog, da se sestane Ekonomsko-socialni svet. 

- Vladi se izpostavi, da morajo podjetja ostati likvidna, saj je to edina možnost za nadaljnje 
zaposlovanje. Vlada naj zaprosi Evropsko komisijo  za finančno pomoč; 

- Omogoči naj se testiranje posameznikov, saj so od potrditve okužbe odvisna povračila. Za 
obolele delavce bi morala država zagotavljati 100% financiranja stroškov plače; 

- Predlagamo uvedbo začasnega moratorija na veljavnost kolektivnih pogodb; 
- Država naj vodi pametno in uravnoteženo politiko trošarin. 
 
Sklep 2 
Predlog ukrepov se pošlje članom UO še enkrat v pregled. Jutri predlog oddamo krizni 
skupini GZS. 
 
G. Lotrič prisotne pozove, da morebitne nove predloge pričakujemo in sprejemamo na e-
naslovu: ptz@gzs.si 

 
K razpravi so člani UO dne 18. 3. 2020 zbrane dodatne pobude, ki se posredujejo krizni skupini 
GZS: 
- Vse finančne pomoči naj se izključijo iz sistema »De minimis«; 
- za neplačane fakture in na podlagi tega nastale neizterljive terjatve iz tega obdobja, 

država odpusti plačilo trošarine na tobačne izdelke; 
- Glede dodatnih ukrepov pri plačilu davkov in prispevkov, je predvsem pri dejavnostih, ki 

jim je v teh kriznih časih v celoti prepovedano poslovanje, pomembno da: 
a.       Odpust plačila davkov (DDV, davek od dohodka pravnih oseb,…) za čas trajanje izrednih 

ukrepov države; 
b.      Odpust plačila prispevkov (zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna, akontacija 

dohodnine) za čas trajanja ukrepov države; 
Pričakovano obdobje je od 1 do 3 mesece, za to obdobje lahko država zgoraj navedene 
obveznosti poplača iz proračunskih rezerv. 
 
- Rizična skupina so tudi mlade mamice z otroki do 3 let; 
- Gostinstvo je v celoti zaprto (problem delovne sile); 
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- Ostali trgovci ob zaprtju trgovin (upad prihodkov); 
- Poenostavitev postopkov za vlaganje refundacije,  
- Omogočiti vlaganje refundacije (40% od 80%) po vsaki plači in skrajšati rok za izplačilo 

refundacije. Čakanje npr. 3 mesece oz. samo 1x vloga  in potem še čakanje na dejansko 
izplačilo je za podjetja, ki ne smejo poslovati, veliko predolgo obdobje. 

 
 
Zapisala:        Predsednik UO PTZ: 
Lidija Flajs        mag. Brane Lotrič 
 


