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»Skupaj ohranimo zaposlitve!« 

 
PREDLOG UKREPOV UO PODJETNIŠKO TRGOVSKE ZBORNICE  

Z DNE 23.3.2020, NASLOVLJEN NA VLADO RS 
 

 
 

Zavedamo se pomena dolgoročne zaposlenosti in pomena delovne aktivnosti prebivalstva. 
Zato predlagamo Vladi RS, da gospodarstvu v smislu bodočega zagotavljanja delovnih mest 
omogoči nadaljevanje aktivnosti tudi po končani ogroženosti širjenja virusa.  

 
Pričakujemo, da bo država pri sprejemanju vseh ukrepov v zvezi z epidemijo in kasneje ob 

ponovnem vzpostavljanju gospodarstva posebej upoštevala posebnosti mikro, malih in 
srednjih podjetij, zadrug samostojnih podjetnikov, saj ti ukrepe in posledice obvladujejo na 
drugačen način. 

 
V smislu konstruktivnih predlogov Vladi RS za omilitev posledic korona virusa Covid-19, za 
ohranitev delovnih mest in zagotovitev socialne vključenosti zaposlenih predlagamo sledeče 

ukrepe: 
 

1. Podjetjem, ki zaradi vladnih ukrepov začasno ne morejo/smejo poslovati naj država 
krije vse (bruto-bruto) stroške dela za čakanje na delo, glede na povprečje v 
preteklosti izplačanih plač. V primeru, ko so zaradi zaustavitve poslovanja zaposleni 

razporejeni na čakanje, naj država prevzame 100% stroškov dela.  

2. Pri sofinanciranju čakanja na delo zaradi izredni razmer naj se šest mesečna zaveza 
ohranitve vseh delovnih mest skrajša le na čas trajanja izrednih razmer, saj nekatere 

gospodarske panoge po koncu izrednih razmer ne bodo imele pogojev za 
zaposlovanje vseh, pred marcem 2020 zaposlenih oseb. Povračila morajo biti 

zagotovljena za ves čas, od dneva razglasitve epidemije.  

3. Predlagamo odreditev karantene za ogrožene skupine delavcev. Vlada naj izrecno 
določi, katere so ogrožene skupine zaposlenih. 

4. Predlagamo začasno uvedbo moratorija na določbe Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu, Zakona o delovnih razmerjih in na veljavnost kolektivnih pogodb, ki določajo 

obveznosti glede zdravstvenih pregledov novih delavcev in druge obveznosti glede 
delovnopravnih razmerij. 

5. Omogoči naj se testiranje posameznikov na okužbo, za osebe, ki jih na testiranje 

napoti delodajalec saj je od potrditve okužbe odvisna varnost zaposlenih v še 
delujočih poslovnih procesih. Za obolele delavce naj država zagotavlja celotno 
nadomestilo stroškov dela. Država naj podjetjem povrne vlaganja v preprečevanje 

širjenja epidemije, kadar je to pogoj za nadaljevanje poslovanja. 
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Mikro in mala, v precejšnji meri tudi srednja podjetja so občutila pretežni izpad proizvodnje ali 

storitev v času od 13. 3. 2020 dalje. Nekatera podjetja celo popolno ali pretežno omejitev 
dejavnosti zaradi sklepov in uredb vlade: 

• vlada je na 63 redni seji dne 12. 3. 2020 sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah. V skladu s sklepom vlade 
se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji, razen 
zavodov za delo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

• odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji (15. 3. 2020) in na  

• 4. dopisni seji Vlade Republike Slovenije, 17. 3. 2020, še dodatno, poleg odloka  z 
dne 15. 3. 2020, začasno prepovedala delovanje šolam za voznike,  

 

Podjetja v naslednjih mesecih finančno ne bodo zmogla socialnega korektiva. Zadolževanje 
podjetij za izplačilo stroškov dela, zlasti v storitvenih panogah, kjer je strošek dela zelo visok , 
že kratkoročno pomeni popolno ukinitev sposobnosti gospodarstva za ponoven zagon 

dejavnosti po končanju izrednih razmer.  
 

Mikro, mala in srednja podjetja, zadruge, samostojni podjetniki bodo po največ dveh mesecih 
nelikvidna pričela ugašati. Zaposleni se bodo znašli na Zavodu za zaposlovanje. Zavedati se 
moramo, da je le malo manj kot polovica zaposlenih v gospodarstvu zaposlena v MSP. 

 
Trenutno v MSP že potekajo odpuščanja, saj je to za podjetja bistveno ceneje, kot predlagani 
ukrepi interventnega zakona.  

 
Breme delovne sile se že prelaga na Zavod za zaposlovanje, kar počasi vodi v socialno 

izključenost in dolgoročno izgubo kompetentne delovne sile za delodajalce.  
 
Vzdrževanje socialne varnosti in ponovno zaposlovanje je za državo dražje, kot ohranitev 

obstoječih delovnih mest. 
 

 
Anketa GZS, 17. 3. 2020; Vpliv kriznih razmer na poslovanje podjetij po velikosti. 
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Pričakujemo, da bo vlada z interventnimi ukrepi zagotovila sorazmerno reševanje problematike  

ohranjanja zaposlitev in samozaposlitev ter prevzem odgovornosti izplačila nadomestil za 
nastale stroške dela za mikro, mala, srednja podjetja, zadruge in samostojne podjetnike ali 
druge organizacije na enak način, ne glede na velikost organizacije, na dejavnost, ki jo opravlja 

ali na zasebno ali javno lastništvo delodajalca. 
 
 

UO Podjetniško trgovske zbornici v celoti podpira tudi poziv Vladi RS Nataše Pirc Musar z dne 
20.3.2020. 

 
 
 

Kontakt: mag. Brane Lotrič, predsednik UO PTZ, 041 623 212 
 
Več o GZS Podjetniško trgovski zbornici:  https://www.gzs.si/podjetnisko_trgovska_zbornica. 

 
 

 
Direktorica PTZ:      Predsednik UO PTZ: 
mag. Vida Kožar , l.r.     mag. Brane Lotrič, l.r. 
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