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Ljubljana, 2. decembra 2020  
 
 
Gospod Janez Janša, predsednik 
Vlade Republike Slovenije 
E: gp.kpv@gov.si 
 

Gospod Zdravko Počivalšek, minister 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
E: gp.mgrt@gov.si; zdravko.pocivalsek@gov.si 

 
Gospod Andrej Šircelj, minister 
Ministrstvo za finance 
E: gp.mf@gov.si; andrej.sircelj@mf-rs.si 

 
Gospod Janez Cigler Kralj, minister 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
E: gp.mddsz@gov.si; janez.cigler-kralj@gov.si 

 

Gospod Jernej Vrtovec, minister 

Ministrstvo za infrastrukturo 

E: gp.mzi@gov.si; jernej.vrtovec@gov.si 

 
 

Zadeva: Predlogi GZS za PKP7 
 

Spoštovani, 

številni ukrepi vlade, ki so bili sprejeti doslej, so v letošnjem letu, močno zaznamovanem 
z epidemiološko krizo, prispevali k ohranitvi več 10.000 delovnih mest in obstoju 
številnih podjetij.  Drugi val epidemije in ponovno zapiranje dela gospodarstva pa kličeta 
k sprejemu dodatnih ukrepov in okrepitvi nekaterih obstoječih rešitev. 

Za premagovanje razmer v koronakrizi Gospodarska zbornica Slovenije predlaga vladi in 
pristojnim ministrstvom 13 sistemskih ukrepov: 
 

I. MINIMALNA PLAČA  
Predlagamo preložitev uveljavitve določil Zakona o minimalni plači, ki bo povzročil velik 
dvig plač s 1. 1. 2021. Preložitev uveljavitve bi morala trajati dve leti, tj. do 1.1.2023.  

 
II. POVRAČILO DELA FIKSNIH STROŠKOV 

• določitev kriterija upravičenosti pri 30% padcu prodaje 
• delež povračila naj se poveča na 2%, 1,5% in 1,0%, glede na 3 razrede padca 

prodaje 
• črtanje pogoja, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1000 EUR na 

zaposlenega  
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III. POROŠTVENA SHEMA  

Popravki pri poroštveni shemi za nova posojila (neizključevanje z moratorijem na 
kreditne obveznosti, poenostavitve pri vlogah za posojila do 1 mio EUR v smislu 
zagotavljanja manjšega nabora zahtevanih pogojev). 

 
IV. RAZVOJNI PAKET  

• subvencija za razvojne kadre  

• raziskovalno razvojni vavčer  

• razvojno inovacijski projekti (RIP) 

• krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP) 
 

V. PODALJŠANJE VSEH UKREPOV IZ PKP5 NA OBDOBJE PODALJŠANJA 
VELJAVNOSTI ZAČASNEGA OKVIRA EK ZA DRŽAVNO POMOČ 

Vsi ukrepi iz PKP5, ki se iztečejo s 31. 12. 2020  (temeljni dohodek, ukrep povrnitve 
nadomestil plače za karanteno oz. višjo silo zaradi varstva otrok, tudi povračilo za s.p. in 
mikro podjetja), se podaljšajo za 6 mesecev. Tudi ukrep čakanja na delo naj se podaljša 
do 30.6.2021. 

 
VI. NADOMESTILO ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS  

Sprememba pri povračilu nadomestila za skrajšan delovni čas: subvencija države 
podjetju naj znaša 80% nadomestila plače zaposlenega, vendar ne manj od trenutnih 
zneskov, izračunanih na osnovi 80% minimalne osnove za socialne prispevke.  
 
VII. PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ENOTNIH DOVOLJENJ ZA TUJCE TER DRUGIH 

DOVOLJENJ V POVEZAVI Z DELOM, ZAPOSLOVANJEM IN 
SAMOZAPOSLOVANJEM TUJCEV  

Zaradi težav pri pridobivanju dokumentacije iz matični držav (npr. potrdilo o 
nekaznovanosti) predlagamo podaljšanje omenjenih dovoljenj, ki potečejo v času 
epidemije, za 6 mesecev.  
 
VIII. OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV TER TROŠARINE ZA KOLIČINE NEPREVZETIH 

KOLIČIN ENERGENTOV, KI SO POSLEDICA KORONA EPIDEMIJE  
Podjetjem z dolgoročnim zakupom energentov, ki zaradi posledic korona epidemije vseh 
zakupljenih količin energije niso prevzeli, se v času razglašene epidemije za količine 
neprevzetih energentov prizna oprostitev plačila prispevkov za OVE in URE ter trošarine.  

 
IX. UKREPI S PODROČJA IZVAJANJA PREVOZOV POTNIKOV  

• nadomestilo za izvajalce posebnih linijskih prevozov - osnovnošolski prevozi  

• nadomestilo za izvajalce mestnega prevoza 

• nadomestila za izvajalce občasnega prevozov  
 

X. KRITJE BOLNIŠKIH NADOMESTIL V ČASU EPIDEMIJE  
Zavarovancem, ki imajo na dan uveljavitve PKP6 pravico do nadomestila med začasno 
zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe, nadomestilo OZZ krije iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja od prvega dne začasne zadržanosti dalje.  
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XI. OPROSTITEV VRAČILA DRŽAVNE POMOČI  
Sprememba ureditve državne pomoči tako, da podjetja, ki so koristila iz interventne 
zakonodaje ukrep čakanje na delo, v primeru višjih prihodkov sredstva v višini državne 
pomoči namenijo za investicije, raziskave in razvoj.  
 
XII. NEZMOŽNOST PRIHODA NA DELO ZARADI UKINITVE JAVNEGA PREVOZA NAJ 

SE SMATRA KOT VIŠJA SILA V SKLADU S PKP5 (POVRAČILO NADOMESTILA 
PLAČE) 

S 16.11.2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. S tem je nekaterim delavcem 
onemogočen prihod na delo, kar se smatra kot nezmožnost prihoda na delo zaradi višje 
sile. Ker gre za ukrep države (podobno kot zaprtje šol/vrtcev), je potrebno, da se tudi za 
to vrsto odsotnosti omogoči delodajalcem uveljavljanje povračila nadomestila plače. 
 
XIII. SOFINANCIRANJE STROŠKOV OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAPOSLENE 
Predlagamo, da se v PKP7 določi, da državna sofinancira stroške osebne varovalne 
opreme za zaposlene pri zunanjih izvajalcih določenih storitev, kot so čiščenje, varovanje 
ipd., pri izvajalcih zdravstvene  in  socialne dejavnosti, ki so glede na naravo svojega dela 
izpostavljeni množičnim stikom z uporabniki storitev zdravstvene dejavnosti in s tem 
potencialni okužbi. Poslovni model teh zunanjih izvajalcev ne prenesejo niti 
minimalnega povečanja stroškov materiala, po drugi strani pa naročniki dodatnih 
stroškov zaščitne opreme niso pripravljeni priznati. 
 
 
 
Hvala vnaprej, da boste zbrane predloge gospodarstva upoštevali v čim večji meri. Pri 
konkretizaciji priprave teh ukrepov smo vam na voljo.  
 
 
 
 
Sonja Šmuc, 
Generalna direktorica GZS 
 


