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Kranj, 26.5.2020 

 
 

Dne 26.5.2020 smo imeli v obliki webinarja pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz 
Celovca. Sodelovali so, iz avstrijske strani dr. Maria Škof iz odvetniške družbe Grilc 
Vouk Škof ter podpredsednica SGZ in mag. Andrej Hren, generalni sekretar SGZ. 
Pogovor je moderiral mag. Samo Hribar Milič izvršni direktor Gospodarske zbornice 
Slovenije.  Pogovora smo se udeležili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in 
nekaj podjetnikov. 
 
Zanimalo nas je predvsem kako se je z epidemijo in njenimi posledicami soočila in se 
še vedno sooča sosednja Avstrija. Kakšne ukrepe za pomoč gospodarstvu so sprejeli 
in kako učinkovitost teh ukrepov ocenjujejo na Slovenski gospodarski zvezi v Celovcu. 
 
Najprej je ukrepe, katere je sprejela Avstrija, predstavila dr. Maria Škof, 
podpredsednica SGZ: 
 
Najpomembnejši ukrep je na področju skrajšanega dela. Obseg delovnega časa se 
skrajša lahko na 10 do 90 % rednega delovnega časa. Kljub skrajšanemu delovnemu 
času pa delavec prejme še vedno velik del svoje plače, katera pa je odvisna od tega 
kakšno plačo je prejemal pred uvedbo. 

 
Primer:  Če je bila plača pred COVID-om 2.685 € BRUTO ima delavec pravico do 80 % plače; 

če je bila plača med 1.700 € in 2685 € Bruto je delavec upravičen do 85 % plače; 90 
% plače dobi tisti katerih plača je bila pred COVID-om nižja od 1.700 € BRUTO. 
Vajenci dobijo 100 % nadomestilo. 
 
Ukrep je bil sprejet od 1.3.2020 do 1.6.2020, sedaj ga je vlada podaljšala še za tri 
mesece. 
 
V Avstriji je obvezna še trinajsta in štirinajsta plača. Delodajalci imajo še vedno 
obveznost, da trinajsto plačo izplačajo do  30.6.2020. 
 

Ustanovljen je bil tudi poseben sklad za obrtnike in podjetnike.  V kolikor je podjetniku oz. 
obrtniku promet upadel, lahko le ta zaprosi za subvencijo, katera znaša do 2.000 €. 
Tudi v Avstriji prihajajo plačila z zamudo, postopki so preveč zapleteni in birokratski. 
Avstrija je namenila za prebroditev COVID krize 2 milijardi evrov, do sedaj je bilo izplačanih 
191 milijonov evrov. Dokumentacija za pridobitev sredstev je zelo obširna in zapletena. 
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Najnovejši ukrep, katerega je sprejela Avstrija je Prispevek k fiksnim stroškom (država so-
financira plačilo najnujnejših stroškov; npr. telefon, elektrika, leasing, najemnine…). Država 
prispeva k fiksnim stroškom do 75 %, odvisno od tega v kakšnem obsegu je promet upadel. 
Se pa vsi ti ukrepi izplačujejo v več obrokih. 

 
Državna garancija za posojila: podjetja lahko zaprosijo za posojilo in kot garant za to posojilo 
jamči država Avstrija. Je pa seveda ta posojila potrebno vrniti in v praksi so morali vsi 
posojilojemalci navesti še drugega poroka, da so sredstva prejeli. 
Naslednji ukrep, katerega je sprejela Avstrija je Odlok plačila davkov in prispevkov za leto 

2019.  Gre samo za odlok, sredstva bo potrebno plačati v celoti. 
 
 
Nato je še mag. Andrej Hren, generalni tajnik SGZ predstavil kako v praksi izgleda trenutno 
stanje in spopadanje s COVID-19. 
Najprej je predstavil nekaj statistike… V mesecu maju so v Avstriji postopoma odprli večino 
storitvenih dejavnosti. Zaenkrat so še vedno prepovedani dogodki kjer je več kot 10 oseb, 
vendar se ukrepi rahljajo in vsak dan je dovoljeno več novih dejavnosti. 
Na mejah ostaja še vedno nadzor oz. se le zaprte. Avstrija počasi odpira svoje meje proti 
Nemčiji, Češki in Švici, južna meja s Slovenijo zaenkrat ostaja zaprta. Še vedno obstaja 14 
dnevna karantena po vrnitvi v Avstrijo. Zaenkrat velja ta ukrep do 31.5.2020 vendar ga bodo 
verjetno podaljšali. 
 
Slovenski podjetniki so imeli za mag.Hrena še nekaj dodatnih vprašanj in sicer jih je zanimalo 
kako je z sofinanciranjem večjih projektov. 
Mag.Hren pove, da imajo v Avstriji sofinancirano do 50% večjih podjetij s strani države s 
predpogojem, da podjetje ni insolventno. 
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