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UVODNIK
Spoštovani!
Pred vami je tretja letošnja številka novičnika e-MATPRO. V času boja proti epidemiji
koronavirusa smo v njem zbrali informacije, ki so v tem trenutku aktualne in za katere
ocenjujemo, da bi vam utegnile koristiti pri poslovanju. Ob tem naj vas spomnimo, da je
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) že 13. marca pripravila spletno stran Poslovni
nasveti v času koronavirusa, ki jo redno dopolnjuje z aktualnimi novicami in nasveti za
podjetja.
Prijazno vabljeni k branju. In ostanite zdravi!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Poslovni nasveti v času koronavirusa
Na spletni strani Poslovni nasveti v času koronavirusa
GZS dnevno objavlja aktualne informacije za podjetja,
zlasti s področja delovne zakonodaje ter likvidnosti in
financ, pa tudi splošne poslovne nasvete. Več...

IZ DELA SRIP-a MATPRO
Skupna izjava članov GZS-ZKMN in SSM
Podjetja, člani GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin (GZS-ZKMN) ter podjetja,
povezana v Strateški svet za metalurgijo (SSM), so v zvezi z epidemijo koronavirusa
pripravila skupno izjavo, v kateri so med drugim zapisali, da je »neprekinjen proizvodni
proces pogoj za obstoj naših podjetij in za ohranitev naših delovnih mest, kar bo ob
koncu epidemije za čimprejšnje okrevanje gospodarstva izjemno pomembno. Vendar ga
lahko ohranjamo le s skrbjo za zaščito zdravja in varnost zaposlenih, kar je in bo naša
ključna prednostna naloga in odgovornost v sedanji krizni situaciji. Prepričani smo, da
bodo naša prizadevanja za nadaljnji obstoj podjetij in za dolgoročno ohranitev delovnih
mest v veliki meri pripomogla, da se bo Slovenija po koncu epidemije – ob ustreznih
ekonomskih ukrepih države - lahko znova hitro in enakovredno vključila v svetovne
gospodarske procese in s tem ublažila tako gospodarske kot socialne posledice virusne
krize.« Več...

UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE
Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19
Služba Vlade RS za zakonodajo je v Pravno-informacijskem sistemu (PIS) objavila
seznam veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19.
Razvrščeni so kronološko, seznam pa se objavlja sproti, glede na objave v Uradnem
listu. Več...
Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu
Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro
Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne
skupine Matejem Lahovnikom 24. marca predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu
in gospodarstvu, t.i. protikorona paket. Kot je v odzivu na predlagani paket ukrepov dejal
predsednik GZS Boštjan Gorjup, predlog vladnega paketa interventnih ukrepov v znatni
meri sledi predlogom GZS in potrebam gospodarstva. Več...
Sprejet zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov
Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov.
Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja
na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene
karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Zakon bo 27. marca objavljen v
Uradnem listu in bo stopil v veljavo 28. marca. Vsi obrazci in navodila za uveljavljanje
ukrepov bodo v kratkem objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Več…
Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju
Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije
predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujejo roke za predložitev davčnih obračunov
in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, k i zaradi
epidemije in ukrepov, povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati. Več…
Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa
Gre za določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020. Ukrepi so
določeni v Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, Zakonu o
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Zakonu o interventnih
ukrepih na področju plač in prispevkov. Na spletni strani FURS-a so na kratko
izpostavljeni konkretni ukrepi na davčnem področju. Več…
Dopolnjena informacija o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času
posebnih okoliščin
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo dopolnjen
dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin izaradi zmanj šanja
širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Več...
Pregled ukrepov EU za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize
Predstavištvo Evropske komisije v Sloveniji je na svoji spletni strani objavilo pregled
dosedanjih ukrepov Evropske komisije – večino sta že podprla Svet EU (države članice)
in Evropski parlament. Več…

DOBRO JE VEDETI

Potrdilo GZS o obstoju »višje sile«
Gospodarska zbornica Slovenije je za svoje člane, katerih pogodbe s tujimi partnerji
vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom GZS, pripravila potrdilo, da je
vlada Republike Slovenije sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije. Ob tem objavljamo tudi pojasnilo Pravne
službe GZS, ali se lahko podjetje zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti dobav zaradi
težav, povezanih s COVID-19, sklicuje na institut višje sile. Več…
Aktualne informacije o čezmejnem cestnem prevozu blaga in potnikov
Informacije o stanju na mejah posodabljata Združenje za promet (GZS) in Sekcija za
promet (OZS). Več…
Informacije o poslovanju s tujino
GZS-Center za mednarodno poslovanje je v sredo, 25. marca posodobil informacije o
poslovanju s posameznimi državami. Več...
Varstvo osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa
Na spletni strani informacijskega pooblaščenca so objavljena mnenja, stališča in
priporočila v povezavi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa
(COVID-19). Več…
(01) 478 8512 - Posebna kontaktna številka Ministrstva za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je vzpostavilo posebno kontaktno telefonsko številko,
kjer je mogoče dobiti informacije v zvezi z ukrepi Slovenije za zajezitev koronavirusa s
področja infrastrukture. Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi Ministrstva za
infrastrukturo RS na področjih cestnega in železniškega prometa, zračnega, žičniškega
in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in na področju energetike. Več…
Podjetje RoboticsX pomaga slovenskim podjetjem
Peter Boras, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja RoboticsX GmbH in dr. Rok
Prešeren, tehnični direktor in soustanovitelj podjetja RoboticsX GmbH, v videu
predstavljata brezplačno pomoč slovenskim podjetjem v času COVID-19
(https://bit.ly/2QKprqx) z uporabo najsodobnejših tehnoloških rešitev upravljanja delovnih
procesov na daljavo. Več...
Digitalna solidarnost: slovenska IKT podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo
na daljavo
Več IKT podjetij se je že odzvalo pobudi GZS-Združenja za informatiko in
telekomunikacije, ki je svoje člane pozvalo k pomoči gospodarstvu pri delu od doma.
Gospodarstvu so priskočili na pomoč z brezplačnimi orodji in storitvami za delo na
daljavo, ki jih podjetja lahko uporabijo v teh razmerah. Več…

DRUGE INFORMACIJE IN NOVICE
Prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov
Podjetja in ostale upravičence, ki imajo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom,
javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo
o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske
politike, obveščamo, da ministrstvo, od izbruha pandemije koronavirusa oz. COVID – 19,
intenzivno naslavlja učinkovanje izjemnih okoliščin pandemije na slovensko

gospodarstvo. Na področju evropske kohezijske politike in državnih pomoči bodo namreč
potrebne številne nove rešitve in prilagoditve, kar že naslavlja tudi Evropska
komisija. Več...
GZS vladi RS poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi
koronavirusa
GZS je 23. marca predsedniku Vlade RS Janezu Janši, ministru za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravku Počivalšku ter vodji posvetovalne skupine vlade posredovala nabor
ukrepov za zagotavljanje finančne stabilnosti in likvidnosti, ukrepov na področju trga dela
ter ukrepov za zagon gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč
izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju.
Celoten seznam predlaganih ukrepov je dostopen na povezavi https://bit.ly/33JLkvl
Anketa GZS potrjuje: gospodarstvo nemudoma potrebuje nov paket interventne
zakonodaje
93 odstotkov gospodarskih subjektov ima resne težave v poslovanju zaradi zmanjšanega
povpraševanju tako na domačem trgu kot iz tujine, sprejetih ukrepov vlade, pretrganih
dobaviteljskih verig. To je pokazala anketa, ki jo je GZS med gospodarskimi subjekti
izvedla med 16. in 20. marcem. Gospodarstvo potrebuje paket v vrednosti 2 do 4 mrd.
evrov, da bi se preprečila globoka gospodarska in socialna kriza. Več…
Dr. Peter Wostner: Nikoli ne zapravi dobre krize
»Ne ponovimo napake, ki smo jo naredili ob krizi '91, ko so podjetja, v interesu
kratkoročnega preživetja, ukinila razvojne oddelke in aktivnosti. Nasprotno, predlagam,
da krizo izkoristimo za razvojno in še posebej digitalno preobrazbo, da »preživetveno«
usmerjenim ukrepom, ki so nujni in predpogoj, dodamo še razvojne, saj bomo na ta način
ne samo bolj pripravljeni za nov zagon, ki bo slej kot prej prišel, ampak bomo hkrati tudi
bolj odporni (resilient)«, je ključno sporočilo prispevka dr. Petra Wostnerja ob izbruhu
epidemije koronavirusa in ukrepih za ublažitev njenih posledic. Več…

RAZPISI
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere, ki je zaradi blažitev posledic koronavirusa letos še dodatno
prilagojen. Razpis je odprt do 20. 10. 2020. Več…
Obvestilo o objavi EDIDP razpisov
Evropska komisija (EK) je 19. marca 2019 sprejela delovne programe za sofinanciranje
skupnih projektov obrambne industrije v obdobju 2019–2020 v vrednosti do 500 milijonov
EUR. Na podlagi sprejetega delovnega programa za razvoj obrambne industrije je 20.
marca 2020 objavila drugi del razpisov za raziskovalne in razvojne projekte na
obrambnem področju. Več...

POGOVORI S STROKOVNJAKI
Video tv.GZS: pogovor s Sašom Kelemanom (SID Banka)
Saša Keleman (SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.) v intervjuju pojasnjuje,
kako lahko SID banka pomaga podjetjem, ki imajo težave zaradi koronavirusa; kakšni so
trenutni časovni okvirji za pridobitev pomoči; kateri programi nastajajo v sodelovanju z
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT); smo lahko optimistični, da bo

sredstev dovolj; kaj še pripravljajo v prihodnje. Pogovor je bil posnet 16. marca. Več...
Video tv.GZS: pogovor z dr. Ivanom Erženom (NIJZ)
Dr. Ivan Eržen z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v intervjuju pojasnjuje, kaj
je COVID-19 in kako se prenaša; koliko časa je virus okuženega še prisoten v poslovnih
prostorih, če okuženi pride v poslovne prostore; kako lahko delodajalci prispevajo k
omejitvi širjenja okužbe in k ohranjanju zdravja zaposlenih; kako naj ravna podjetje, če je
bil zaposleni v stiku z okuženimi; kaj je karantena in ali je možno, da karanteno ustrezen
organ razglasi za podjetje oziroma za posamezno območje; kako naj ravna podjetje, če
oboli kdo od zaposlenih; kaj je rizičen stik; kako je z razkuževanjem prostorov in kdo jih
lahko razkuži; kako je z uporabo obraznih mask; kako ravnati v primeru potovanj skozi
Italijo, predvsem v tovornem prometu; ali obstaja tveganje za prenos virusa preko živil.
Pogovor je bil posnet 13. marca. Več...
Video tv.GZS: pogovor z Urško Sojč (Pravna služba GZS)
Urška Sojč iz Pravne službe GZS v intervjuju pojasnjuje, kaj lahko z namenom
preprečitve morebitnega širjenja koronavirusa med zaposlenimi v tem trenutku sprejmejo
delodajalci in kakšne so lahko s tem povezane potrebne prilagoditve organizacije dela;
kako naj ukrepajo delodajalci, ki zaposlujejo starše otrok, ki zaradi zaprtja šol in vrtcev
ostajajo doma; katera nadomestila bremenijo delodajalca in katera krije ZZZS; kakšne
možnosti ima poslovni subjekt, ki ima težave pri plačevanju davkov po obstoječi
zakonodaji. Video je bil posnet 13. marca. Več...
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