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Zadeva: PREDLOGI GZS ZA PROTIKORONSKO ZAKONODAJO – PKP8 

 

 

Spoštovani, 

 

ukrepi, ki jih je  do sedaj sprejela Vlada Republike Slovenije in potrdil Državni zbor RS so zelo 

pomembno vplivali na stabilnost gospodarstva, obstoj podjetij  ter ohranitev  številnih delovnih 

mest. Razmere za poslovanje pa so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostrene, zato v nadaljevanju 

podajamo predloge, s katerimi bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

Mag. Sonja Šmuc,  

Generalna direktorica GZS 
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1. SOFINANCIRANJE ZVIŠANJA MINIMALNE PLAČE 

Za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021, prejme delodajalec 

povrnjeno razliko med višino minimalne plače, kot jo določa 3. člen zakona in 940,58 evri. 

Sredstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

 

2. SUBVENCIONIRANJE ZAŠČITNE OPREME 

Predlagamo subvencioniranje celotnega ali večjega dela zaščitne opreme za preprečevanje 

širjenja korona virusa v najbolj izpostavljenih institucijah ali dejavnostih brez omejitev glede na 

kadrovske, finančne ali organizacijske kazalce izvajalca. 

V dejavnostih, kjer so zaposleni zavezani k uporabi posebne, zahtevnejše ali dodatne zaščitne 

opreme zaradi preprečevanja korona virusa in pri prostovoljcih, ki jih napoti organizacija 

(pomoč, čiščenje, druge storitve v zdravstvenih ustanovah in na podobnih delovnih mestih), se 

pojavlja teža dodatnega stroška zaščitne opreme, za katerega ni nujno, da je izvajalec upravičen 

do subvencij. V nasprotnem primeru obstaja bojazen uporabe manj primernih ali ne ustrezno 

menjanih zaščitnih sredstev.  

 

3. OPROSTITEV VRAČILA PREJETIH POMOČI 

Upravičencem, ki zaradi odlokov Vlade niso mogli opravljati dejavnosti, ali so jo opravljali v 

bistveno zmanjšanem obsegu, ni potrebno vračati sredstev iz naslova oprostitve plačila 

prispevkov, temeljnega dohodka, fiksnih stroškov ali čakanja na delo, v primeru neizpolnjevanja 

pogoja padca prihodkov. 

 

4. IZENAČEVANJE POGOJEV NA PODROČJU DEJAVNOSTI TRGOVINE 

Izenačiti je potrebno pogoje trgovinske dejavnosti malih trgovcev s trgovci z naftnimi derivati pri 

prodaji proizvodov, ki niso osnovna ponudba bencinskih servisov. Mali trgovci so v podrejenem 

položaju glede odpiralnih časov v odnosu v razmerju do trgovcev z naftnimi derivati.   

 

5. PODALJŠANJE UKREPA ČAKANJA NA DELO do 30.6.2021 IN PRILAGODITEV KRITERIJA 

UPRAVIČENOSTI 

Predlagamo podaljšanje ukrepa čakanje na delo do 30. 6. 2021, pri čemer bi bilo potrebno 

oblikovanje nove smiselne meje upravičenja za leto 2021, kot sledi: »dejavnosti, ki lahko 

poslujejo, se kot kriterij upravičenosti pri povračilu čakanja na delo upošteva padec prihodkov v 

1. četrtletju 2021 glede na 1. četrtletje 2019 ali padec prihodkov v katerem od individualnih 

mesecev 2021 glede na leto 2019, in sicer v višini 20%«. Glede višine povračila predlagamo, da 

se obdrži ureditev iz. PKP6, tj. da lahko podjetje izbira med 80% in 100% povračilom nadomestila. 

Višina povračila nadomestila naj bo navzgor omejena z višino povprečne mesečne plače RS, kot 

je to določil PKP6.   

 

6. UKREP ČAKANJA NA DELO – UGODNEJŠA OBRAVNAVA DELODAJALCEV, KI NE SMEJO 

POSLOVATI ZARADI URKEPOV VLADE 

Delodajalcem, ki kot eno izmed dejavnosti opravljajo dejavnosti, ki zaradi odlokov Vlade ne sme 

obratovati oz. obratuje v bistveno zmanjšanem obsegu in z njimi povezane dejavnosti, je 

potrebno omogočiti povračilo stroška čakanja na delo ne glede na padec prihodkov. 
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Protikoronski paketi z ukrepi rešujejo panoge zelo pavšalno. Določene panoge, še posebej 

storitvene, so izven doslej obravnavanih vzorcev; predvsem tiste, ki opravljajo več dejavnosti.  

 

7.  PODALJŠANJE UKREPA POVRAČILA FIKSNIH STROŠKOV 

Povračilo nekritih fiksnih stroškov se podaljša do 30. junija 2021. Višina nekritih fiksnih stroškov 

se določi kot % od letnih prihodkov v 2019: 1,2 % pri padcu prihodkov med 30 in 70 % (zdaj: 0,6 

%) in 2,4 % pri padcu nad 70% (zdaj: 1,2 %). Dvig meje na 4.000 EUR mesečno na zaposlenega za 

obe skupini podjetij, ki so upravičena do pomoči (padec nad 70% in od 30 do 70 %). Pojasnilo: 

menimo, da dvig meje ustrezneje naslavlja nastale fiksne stroške.  

 

8.  FINANČNI INŽENIRING  

Zagotovitev finančnega inženiringa za poroštva na posojila SID banke vsem subjektov z visokim 

padcem v poslovanju (nad 50 % v 2020). Pojasnilo: zakon (PKP7) predvideva le posebno poroštvo 

za družbe v segmentu turizma. 

 

9. PO-ZAVAROVANJE TERJATEV DO SLOVENSKIH KUPCEV 

Kot pri tujih kupcih slovenskih podjetij (TOP UP produkt za pozavarovanje tujih terjatev je bil 

uspešno vpeljan in tudi podaljšan do 30.6.2021), so se tudi prodajni limiti pri slovenskih kupcih 

slovenskih podjetij pričeli krčiti. Slovenska podjetja se srečujejo z izzivi padajočih limitov za 

slovenske kupce pri komercialnih zavarovalnicah. Terjatve do slovenskih kupcev so sestavni del 

enotnega evropskega trga in jih v tem trenutku slovenska podjetja ne morajo po-zavarovati. 

Lahko pa jih v okviru državnih shem po-zavarujejo tuja podjetja. S tem so slovenska podjetja 

glede terjatev in prodajnih limitov do slovenskih kupcev v slabšem položaju kot tuja podjetja. V 

izogib tovrstnih situacij so posamezne evropske države (Nemčija) sprejele ločene zavarovalne 

sheme za po-zavarovanje terjatev domačih kupcev in jih priglasile pri evropski komisiji.  

 

10. BON ZA ŠPORTNO – REKREATIVNE AKTIVNOSTI 

Uvedba bona za športno-rekreativne aktivnosti z veljavnostjo v obdobju, ko to z odlokom določi 

vlada (glede na epidemiološke razmere) v višini 100 EUR. Za otroke med 10 in 18 letom 50 EUR. 

Pojasnilo: povečanje gibalne aktivnosti prebivalstva in spodbuda tem dejavnostim.  

 

11. KULTURNI BON 

Uvedba kulturnega bona za aktivnosti obiska kulturnih prireditev ali nakupa kulturnih dobrin 

(knjig) z veljavnost v obdobju, ko to z odlokom določi vlada (glede na epidemiološke razmere) v 

višini 100 EUR. Za otroke med 10 in 18 letom 50EUR. Pojasnilo: povečanje kulturne aktivnosti 

prebivalstva.  

 

12. ZAGONSKI UKREP – POMOČ PRI PONOVNEM ZAGONU PODJETIJ 

Podpora organizatorjem poslovnega dogodka  za  dogodek z najmanj 80 udeleženci v višini 25 

EUR/ udeleženca. Dogodek se dokazuje s podpisi udeležencev, kot je to praksa v EU za 

subvencionirane dogodke).  

 

13. PODPORA ZA UDELEŽBO NA SEJMIH 

Podpora podjetjem za udeležbo na  domačih in tujih mednarodnih sejmih v  višini 35% od cene 

neopremljenega razstavnega prostora, ki ga zakupi razstavljavec, vendar ne več kot 35 EUR/m2. 
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Za nastop v tujini je dodaten  pogoj za pridobitev sredstev držav izvedba nastopa/ postavitve 

stojnice s strani slovenskega podjetja - izvajalca stojnice, kar upravičenec dokazuje s plačanim 

računom za izvedbo stojnice. Subvencija  ob navedenih pogojih ne sme preseči 50% omenjenega 

računa.   

 

14. NAJEMNA RAZMERJA POSLOVNIH STAVB IN POSLOVNIH PROSTOROV 

Z ukrepom iz 117. člena ZIUPOPDVE  država breme kriznega financiranja za prizadeto dejavnost 

prevali na najemodajalce, namesto da bi sama nosila to breme. Vse dosedanje ukrepe je 

financirala država, ta ukrep pa neposredno bremeni zasebni sektor, ob tem pa za to ne ponudi 

nobenega nadomestila ali vzvoda pomoči. Predlagamo, da država neposredno pomaga 

najemnikom z namenskimi posojili, davčnimi ugodnostmi, namesto da obremeni drugo 

pogodbeno stranko (tj. najemodajalca) za obveznost. 

 

15. TURIZEM IN MALA PODJETJA 

Pri reševanju turizma, kot izjemno pomembne gospodarske panoge za ponovno oživljanje, je 

potrebno dodatno pozornost nameniti pogojem za preživetje malih podjetij, povezanih s 

turizmom. 

Turistični boni so bili v javnosti odlično sprejeta rešitev, ampak so reševali predvsem poslovanje 

dejavnostim z nastanitvenimi kapacitetami. Vsa spremljajoča dejavnost, ki temelji na storitvah - 

turistični vodniki, posredniki, prevozniki in drugi izvajalci turističnih storitev pa se nahajajo  v 

likvidnostnem krču. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


