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PREDLOGI Gospodarske zbornice Slovenje za »PKP6« 
 

1. 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. 

 

2. POROŠTVENA SHEMA 

Popravki pri poroštveni shemi za nova posojila (dvig zneska posojila, ki je predmet državnega 

poroštva na 25% prodaje in 2-kratnik stroškov dela, neizključevanje z moratorijem na kreditne 

obveznosti, poenostavitve pri vlogah za posojila do 1 mio EUR v smislu zagotavljanja manjšega 

nabora zahtevanih pogojev). 

 

3. SUBVENCIJA ZA KRITJE FIKSNIH STROŠKOV  

Podjetja, katerih poslovanje je bilo zaradi epidemije COVID 19 prizadeto in so zaradi tega 

zabeležili padec prodaje v letu 2020 (glede na isto obdobje 2019), lahko koristijo povračila dela 

nastalih fiksnih stroškov: 

• 80% kritja fiksnih stroškov v primeru padca prodaje večjega od 80% 

• 60% kritja fiksnih stroškov v primeru padca prodaje večjega od 60% in manjšega od 
80% 

• 40% kritja fiksnih stroškov v primeru padca prodaje večjega od 40% in manjšega od 
60% 

• 20% kritja fiksnih stroškov v primeru padca prodaje večjega od 20% in manjšega od 
40% 

Med fiksne stroške spadajo najemnine, stroški leasinga nepremičnin in drugih osnovnih 

sredstev, stroški nujnega vzdrževanja strojev, stroški električne energije, ogrevanja, čiščenja, del 

NUSZ, strošek softwarskih licenc, strošek zavarovanja, naročnin, strošek obresti in nadomestil, 

amortizacija opredmetnih in neopredmetenih sredstev, odpisi pokvarljivih dobrin. 

 

4. RAZVOJNI PAKET 

Ohranitev razvojnih oddelkov v podjetjih je nujna, da gospodarstvo Slovenije ne bo zaostalo za 
tekmeci, ki prav tako dobivajo spodbude v svojih državah. V zadnji finančni krizi so se ta sredstva 
zmanjšala, kar je vodilo do razvojnega zaostanka v obdobju 2010-2013, ki se je odrazil v izgubi 
tržnega deleža na tujih trgih. S podobnimi ukrepi se je tudi v zadnji finančni krizi reševalo ključna 
delovna v razvojnih oddelkih, vendar so bili ukrepi prepozni. V tem trenutku si želimo ustreznih 
in pravočasnih ukrepov, ki bodo preprečili upad razvojnih aktivnosti v podjetjih. 
 

 

a/ SUBVENCIJA  ZA RAZVOJNE KADRE  

Kot posledica širjenja virusa COVID-19 se kaže tudi zmanjšanje gospodarske aktivnosti v mnogih 
podjetjih, zaradi česar obstaja velika nevarnost bega možganov iz slovenskega gospodarstva v 
tujino. Potreben je ukrep za zadržanje razvojnega kadra tako v podjetjih, predvsem pa v Sloveniji. 
Razvojni kader (inženirji, tehnologiji , prodajniki, projektni vodje, ...) so v podjetjih ključni za 
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pridobivanje in izpeljavo trenutnih in novih poslov. S tem ciljem naj država nameni sredstva za 
ohranjanje in novo zaposlovanje vrhunskega kadra v obliki nadomestil za njihove prispevke in 
plače v višini najmanj 80% njihove plače (glede na povprečje zadnjih treh mesecev pred ukrepi 
COVID-19). 
 

b/ RAZISKOVALNO RAZVOJNI VAVČER   

Namenjen je spodbujanju sodelovanja med podjetji in inštitucijami znanja pri razvoju novih 

produktov. Podjetja kandidirajo za vavčerje, ki jih lahko uporabijo za financiranje razvoja, ki se 

izvaja na inštitucijah znanja. Skupna višina vavčerja 200.000 EUR v dveh letih. Država sofinancira 

vavčerje (npr. 50%), podjetja krijejo razliko.  

 

c/ RAZVOJNO INOVACIJSKI PROJEKTI (RIP);  

Namen je sofinanciranje razvojnega dela v podjetjih ter investicij v razvojno opremo in stroje za 

razvoj novih produktov / storitev in uvajanje novih tehnologij. Stopnja sofinanciranja pa je 

motivacijska tudi za velika podjetja (65%). 

Pri čemer so upravičeni stroški: 

• stroški osebja, 

• nakup novih strojev in opreme, 

• nematerialne investicije, 

• stroški, ki so neposredno povezani z aktiviranjem strojev in opreme, 

• materialni stroški. 

 

       d/ KREPITEV RAZVOJNIH ODDELKOV V PODJETJIH (KROP): 

• Subvencija zaposlitve oziroma usposabljanju mladih raziskovalcev v gospodarstvu, 

ki so vpisani na podiplomski študij, 

• Subvencija zaposlitve raziskovalcev v gospodarstvu iz javnih raziskovalnih 

organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji, 

• Subvencija zaposlitve raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine 

• Subvencija zaposlitve študentov, ki bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega 

študijskega programa ter se zaposlili v podjetju. 

 

5. NADOMESTILO ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS 

Sprememba pri povračilu nadomestila za skrajšan delovni čas: subvencija države podjetju naj 

znaša 80% nadomestila plače zaposlenega (trenutno so to fiksni zneski, izračunani na podlagi 

80% minimalne osnove za socialne prispevke), vendar ne manj od trenutnih zneskov, izračunanih 

na osnovi 80% minimalne osnove za socialne prispevke.  

 

6. ČAKANJE NA DELO  

Predlagamo preferenčno ureditev ukrepa čakanja na delo za tiste delodajalce, ki zaradi ukrepov 

Vlade ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno okrnjenem obsegu. Izplačano 

nadomestilo plače za delavce na čakanju, zaposlenih pri teh subjektih, se  povrne v celotni višini 

izplačanega nadomestila, ne le 80%.   

Za vse ostale subjekte naj ukrep čakanja na delo še dalje ostane v veljavi , kot je opredeljen v 
PKP5. 
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7. KRITJE BOLNIŠKIH NADOMESTIL V ČASU EPIDEMIJE   

Zavarovancem iz 28. člena ZZVZZ, 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. Nadomestila 

OZZ se Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrnejo iz proračuna Republike Slovenije. 

 

8. 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.   

 

9. PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ENOTNIH DOVOLJENJ ZA TUJCE TER DRUGIH DOVOLJENJ 

V POVEZAVI Z DELOM, ZAPOSLOVANJEM IN SAMOZAPOSLOVANJEM TUJCEV 

Ena izmed prilog pri podaljšanju dovoljenj je tudi potrdilo o nekaznovanosti v matični državi. 

Situacija v času globalne pandemije virusa COVID-19, omejitve potovanj, varnostna tveganja, 

zaprtje javnih institucij, obveznost karantene ob obisku matičnih držav in drugi ukrepi skoraj 

povsod onemogočajo zaposlenim tujcem v Sloveniji, da tovrstna potrdila pridobijo za potrebe 

podaljšanja začasnega bivanja. Zato predlagamo podaljšanje omenjenih dovoljenj, ki potečejo v 

času epidemije, za 6 mesecev.  

 

10. 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. 
 

11. UKREPI S PODROČJA  IZVAJANJA PREVOZOV POTNIKOV 

 
a/ NADOMESTILO ZA IZVAJALCE POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV - 
OSNOVNOŠOLSKI PREVOZI  

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani v Republiki Sloveniji, ki so 
imetniki licence Skupnosti za prevoz potnikov (v nadaljnjem besedilu: imetniki licence 
Skupnosti), ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti Statističnega urada 
Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.310 Mestni in 
primestni kopenski potniški promet), zaradi nezmožnosti izvajanja prevozov, zaradi posledic 
epidemije so upravičeni do nadomestila stroškov v višini 36 % dnevne cene na dan za vsak dan 
ali ustrezen delež pogodbene cene na dan, če dnevna cena ni določena. Nadomestilo vsebuje 
fiksne obratovalne stroške (amortizacija, vzdrževanje vozil, zavarovanja in garancije, del stroškov 
dela in stroški spremljajočih služb ter stroški financiranja), na podlagi veljavnih pogodb z 
naročniki posebnih linijskih prevozov -osnovnošolskih prevozov.  

 

b/ NADOMESTILA ZA IZVAJALCE OBČASNEGA PREVOZOV 

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki navedeni po 1. točko predloga so, zaradi 

posledic epidemije in zaustavitve turističnih dejavnosti in neizvajanja prevozov,  upravičeni do 

nadomestila stroškov v višini 33,30 eura na avtobus na dan, pri čemer se za junij 2020 upošteva 

24 dni,  julij 2020 18 dni, avgust 2020 18 dni, - september 2020 22 dni, oktober 2020 22 dni, 

november 15 dni, december 2020 15 dni. 
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                c/ NADOMESTILA ZA IZVAJALCE MESTNEGA PREVOZA 

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki navedeni po 1. točko predloga  in, ki izvajajo 

prevoze potnikov na podlagi šestega odstavka 53. člena ZPCP-2, so zaradi občutnega, več kot 

60% zmanjšanja števila potnikov, kot posledica epidemije, upravičeni do nadomestila stroškov v 

višini 79,30 eura na avtobus na dan, pri čemer se za junij 2020 upošteva 24 dni,  julij 2020 18 dni, 

avgust 2020 18 dni, - september 2020 22 dni, oktober 2020 22 dni, november 15 dni, december 

2020 15 dni. 

 

 
 
Sonja Šmuc 
Generalna direktorica GZS 
 


