
 

 

 

 

 

Koper, 20.3. 2020 

 

INFORMATOR PGZ V ČASU KRIZNIH RAZMER 

 

Pozdravljeni, 

 

Tudi danes nekaj informacij: 

1. Kot veste, smo skupaj z Obrtno zbornico Slovenije zagnali akcijo, da tista podjetja in podjetniki, 

ki imajo dovolj zaščitnih sredstev in jih v prihodnjih 7-10 dneh ne bodo potrebovala, le-ta 

posodijo Civilni zaščiti, ki jih bo razdelila tistim, ki jih ta hip najbolj potrebujejo: zdravstvenih in 

socialnim ustanovam. Po zagotovilih Ministrstva za obrambo in Ministrstva za gospodarstvo 

vam bodo zaščitna sredstva, če boste želeli, vrnili takoj, ko bodo na voljo v zadostnih količinah. 

Predvidoma v največ 14 dneh. 

2. Interventni zakoni (najpomembnejše poudarke sem vam poslal na e-pošto dopoldne) naj bi 

začeli veljati takoj, ko jih podpiše predsednik države in bodo objavljeni v Uradnem listu. Državni 

svet se je odpovedal vetu in razpravi s ciljem, da začnejo veljati čim prej. Če bodo objavljeni 

danes, potem začnejo veljati v soboto, sicer pa dan po objavi. Če kdo potrebuje celotno 

prečiščeno besedilo sprejetih interventnih zakonov, naj mi javi in mu jih bom brez težav poslal). 

3. Vlado v teh dneh intenzivno pozivamo, naj čimprej gospodarstvu pove, koliko denarja 

namerava vložiti v sanacijo krize, podobno, kot so to storile mnoge države, članice EU. Ključni 

poudarki ukrepov naj bi v prvi fazi (nekaj dneh)  šle v smer zagotavljanja bonitet delodajalcem 

za to, da ne bodo zaposlenih odpuščali in pa povračilo države za stroške dela glede na obseg 

zmanjšanega prometa, druga smer pa so čimprejšnji jasni ukrepi za zagotavljanje zadostnega 

obtoka denarja in s tem zagotavljanja likvidnosti (shema državnih garancij, enostavni postopki 

pridobivanja, dolga ročnost, zamrznitev plačevanja glavnic).  

4. Močno pritiskamo na pristojne (NIJZ, Ministrstvo za zdravje), da v najkrajšem času izdelata 

priporočila za »varno delovno mesto«. Tako bomo delodajalci imeli jasna navodila, kako naj 

zagotovimo, da bodo zaposleni čim bolj varni na delovnem mestu. V prejšnjih dneh sem vam 

naša priporočila že posredoval.  

5. V času koronavirusa je sprejemanje pravilnih odločitev toliko bolj pomembno. Izjemno 

pomembno je, kakšen pristop/odnos imamo do sebe, sodelavcev in strank. Z njim so prišle 



nove skrbi in novi izzivi, ki jih bomo lažje premagali, če stopimo skupaj. Našo prihodnost bodo 

določili naši odzivi. Naša članica Remi Stefanelli, ki se ukvarja s strateškim managementom 

človeških virov, se je odločila, da "stopimo skupaj" izvede v obliki virtualnega prostovoljnega 

svetovanja na področju strateškega managementa človeških virov. »Namesto prepuščanja 

skrbem in paniki raje bodite vodja, ki bo vzor drugim. Svet to sedaj potrebuje! Izberite akcijo, 

zberite notranjo moč, ki bo prevladala zunanjo paniko, ki je zavladala med ljudmi,« pravi. 

Termin lahko rezervirate od ponedeljka do petka med 11. in 12. uro.  Izberete lahko med 

aplikacijami: mobilni telefon, Skype, Whatsapp ali Viber (051 314 655 ali 

remi.stefanelli@gmail.com). 

S to pozitivno gesto naše članice vam voščim miren vikend, ki ga izkoristite, da se napolnite z 

energijo. Pred nami je namreč nov, z dogodki nabit teden. Za kakršnekoli podrobne informacije smo 

vam na voljo tudi v prihodnjih dneh.  

Bodite dobro in bodite zdravi. 

 

Robert Rakar 

direktor  
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