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OKVIR 
 
Kar nas čaka, bo dolgotrajno, boleče in drago. Tudi najbolj hitri in drastični ukrepi niso 
(več) garancija, da ne bo tako. Sprememb ne moremo in ne smemo ignorirati: škoda bo, 
stroški tudi, vprašanje je le, ali bomo uspešni ali ne. Okoliščine so dovolj izjemne, da je 
ukrepanje mogoče. Jasno je, da je samo država v tesni povezanosti z javnimi institucijami, 
lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, gospodarstvom in prebivalstvom 
sposobna zagotoviti koordiniran, učinkovit, solidaren in enoten odziv družbe na krizo. 
 
Zato je jasno, da bo za ukrepanje za zajezitev širjenja virusa in za sanacijo ter omilitev 
socialnih in ekonomskih posledic redefinirati načela, na katerih je slonelo dosedanje 
delovanje družbe, države in gospodarstva, kot so uravnotežen proračun in fiskalna pravila 
ter absolutna prevlada tržnih mehanizmov namesto načrtne javne politike ter regulacije. 
Sedanja situacija zahteva obsežno intervencijo države in Evropske unije. 
 
 
UKREPI GLEDE NA CILJ 
 
- za zajezitev širjenja okužbe in urgentno okrepitev zdravstva (ključni so naslednji 

trije tedni) 
- za omilitev ekonomskih in socialnih posledic (v naslednjih 3 mesecih, pomiritev 

nujna že sedaj), 
- za okrevanje in trajno prilagoditev spremenjenim okoliščinam. 
 
 
 
 
 



UKREPI GLEDE NA NUJNOST 
 
 
- ukrepanje takoj (do prvega udara na zdravstvo in naslednjih (vsaj) 30 dni), 
- ukrepanje za naslednjih nekaj mesecev, 
- dolgoročni in prilagoditveni ukrepi. 
 
Nujna je usklajenost ukrepov: Če ne bo narejeno dobro in pravočasno, bo škoda 
nepopravljiva in denar izgubljen. Zato potrebuje država pripravo jasnega načrta ukrepov s 
časovnico po področjih in prioritetah. 
 

  ZDRAVJE  ZAGOTOVILA  OKREVANJE 
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Izolacije in drugi ukrepi 
za zajezitev širjenja okužb 
 
 
Delovanje živilskih trgovin, lekarn in vseh prodajnih, proizvodnih in storitvenih 
dejavnosti, ki ostajajo odprte, z jasnim protokolom delovanja (pri tem mora natančna, 
enotna in obvezna navodila definirati stroka): 
 
● obvezna uporaba opreme za samozaščito vseh, ki delajo z ljudmi (maske, rokavice, 

očala, dezinfekcijska sredstva) z obveznostjo delodajalcev (npr. živilskih trgovcev), da 
jo zagotovijo, 

● obvezen nadzorovan vstop v prodajna in storitvena mesta tako, da koncentracija 
ljudi ne presega npr. 1 človeka na 10 m2 neto površine, 



● obvezno preprečevanje koncentracije ljudi na blagajnah in drugih mestih, kjer bi 
lahko prihajalo do prenosa okužb, tako, da je spoštovana razdalja vsaj 1,5 m, 

● obvezno redno razkuževanje prodajnih in drugih površin, kjer prihaja do večjega 
pretoka ljudi in izmenjave dobrin (npr. prodajni in plačilni pult), 

● obvezno razkuževanje vseh pripomočkov, ki jih uporablja večje število ljudi (npr. 
nakupovalnih vozičkov), 

● obvezno delovanje v skrajšanem delovnem času tudi vseh prodajnih in storitvenih 
dejavnosti, z izjemo lekarn, 

● zagotovitev dostave potrebščin v največji možni meri preko koordinacije trgovcev 
(preko Trgovinske zbornice Slovenije) in lekarn (preko Lekarniške zbornice Slovenije), 

● jasna navodila za proizvodna podjetja glede organizacije proizvodnje v času izolacij 
in izvedbe zaščitnih ukrepov, zagotoviti spoštovanje teh pravil in preprečiti pritiske na 
kršitve izolacije ali celo karantene, 

 
Izvajanje testiranj na okužbo in transparent 
 
● Nadaljevanje množičnega testiranja za transparentno spremljanje stanja okuženosti 

in vzdrževanje ukrepov, pri tem pa je testiranja smiselno ohranjati v visokih številkah 
in ciljano tako, da bo kar najbolj učinkovito preprečevalo okužbe. 

● Izvajanje testiranja je v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije zaradi 
lociranja okužbe in nadzorovanja, ob tem pa ima izjemno pomemben komunikacijski 
in psihološki učinek. 

 
Jasna in transparentna komunikacija ukrepov za prebivalstvo 
 
● Jasna opredelitev stroke o: 

○ režimu v dejavnostih, ki smejo ostali odprte, 
○ nošenja osebne zaščitne opreme (mask), 
○ pravilih gibanja na prostem (rekreacije), 

● Priprava načrta in časovnice ukrepov in komunikacija z javnostjo. 
● Seznanitev javnosti z možnimi (kazenskimi) posledicami v primeru nespoštovanja 

navodil (177. in 314. člen KZ). 
 
 

Urgentna okrepitev zdravstva 

 
Bistveno je okrepiti zdravstvene kapacitete, preden jih doseže večje število obolelih (za to 
imamo manj kot 10 dni): 
 
● urgentno zagotoviti zaščitno opremo zdravstvenim in interventnim delavcem, 

predvsem na območjih, kjer se predvideva (ali je že) večje število okuženih (Šmarje pri 
Jelšah, Bela Krajina, Obala, Ljubljana). 

● vzpostavitev urgentne proizvodnje zaščitne in dezinfekcijske opreme, po potrebi 
tudi z uveljavitvijo materialne dolžnosti:  
○ maske: (vsaj tiste za samozaščito pri nujnih izhodih) z angažiranjem tekstilnih 

podjetij, material je možno nabaviti iz blagovnih rezerv. Proizvodnja po načrtih 
lahko poteka tudi na domovih s centralizirano sterilizacijo pred distribucijo. 

○ razkužila: proizvodnja je mogoča iz destiliranih alkoholov in bencina. Industrijskih 
kapacitet in materiala je dovolj.  



○ respiratorji: poziv vsem podjetjem, strojnikom in elektrotehnikom za urgentno 
organiziranje proizvodnje (podjetja in posamezniki), po open-source načrtih.  V ta 
namen bi bilo treba organizirati ekipo, ki bi morala tudi zbirati dele iz različnih 
skladišč. Sicer najbolj kompleksna od možnosti, a zatrjujejo nam, da je to mogoče 
(ob tem, da se lahko na dolgi rok vložena sredstva vrnejo kot profit). Tudi takšna 
oprema mora biti preizkušena, da je varna za uporabnike! 

● Preučitev možnosti za organizacijo in izolacijo rezervnih medicinskih ekip, ki jih bo 
potrebno uporabiti kot zamenjavo za obolele medinske time v prihodnjih tednih. 

● Preučitev možnosti specializacije ene ali dveh bolnišnic za obravnavo okuženih, 
da se lahko postopoma preostale namenijo redni zdravstveni oskrbi prebivalstva. 

 
 
Predlagamo skupno evropsko akcijo: 
 

● skupne nabave in distribucija medicinskega materiala, ki je za to potreben. 
Poleg nacionalnega zagotavljanje je treba pospešiti skupne nabave medicinskega 
materiala in naprav (respiratorji).  

● denarno podpreti in omogočiti prost pretok znanstvenikov, ki delajo na 
cepivu/zdravilu. 

● evropska solidarnost (npr. pri respiratorjih) z evropsko koordinacijo distribucije 
respiratorjev tja, kjer so potrebni. Če jih ima Nemčija preveč in jih trenutno ne 
potrebuje, naj jih dobijo prizadete države. 

 
 

Preskrba in pomoč 
izpostavljenim poklicem 

 
● Zagotavljanje varstva otrok: jasne usmeritve in navodila za organizacijo varstva, da 

se z zmedo na tem področju ne ustvari več škode kot koristi, pri tem naj se preuči 
avstrijski model varstva za izpostavljene poklice. 

● Zagotavljanje organiziranega prevoza delavcem, ki nimajo lastnega prevoznega 
sredstva (po zaustavitvi javnega potniškega prometa). 

● Zagotovitev osebne zaščitne opreme delavcem in vsem, ki morajo biti v stiku z 
ljudmi. Vsaj pri trgovskih podjetij je nujno, da jo nemudoma zagotovijo za svoje 
delavce, na lastne stroške! 

● V času trajanja izolacije oblikovati ekipe za varen stik z osebami, ki živijo same, so 
rizične in niso vešče oziroma so nezmožne mobilnega komuniciranja. 

● Učenje na daljavo: izobraževanje na daljavo je zelo neenakomerno. Razlike med 
tistimi, ki imajo do tega dostop in onimi, ki nimajo, se samo povečujejo. Nujno delati 
na dodatnih kapacitetah online in tudi preko RTV. 

 
 
 
 



Ukrepi za omilitev 
ekonomskih in socialnih posledic 
za prebivalstvo 
 
 
V naslednjih 2 tednih predstaviti in sprejeti kratkoročne ukrepe ter pripraviti 
srednjeročne ukrepe. Nujno je dati jasen signal ljudem, da bodo njihove težave 
naslovljene in da kot družba ne bomo nikogar pustili samega. Priporočamo pripravo 
celovitega načrta ukrepov (v naslednjih 3 mesecih): 
 
1. nujna učinkovita izvedba ukrepov s poudarkom na učinku: zaposlenost in ohranitev 

gospodarske dejavnosti celotnega gospodarstva, tako mrežnih dejavnosti, velikih, 
srednje, majhnih in mikro podjetij kot samozaposlenih, 

2. priprava paketa sredstev, ukrepov in prilagoditev za prehod v naslednjo fazo (od 
poletja naprej). 

 
 
KRATKOROČNI UKREPI 
 
ZAGOTOVITI POMOČ (v naslednjih treh mesecih s takojšnjimi zagotovili in pripravo ter 
realizacijo v naslednjih 3 mesecih): 
 
Likvidnost za podjetja in delavce ter druge, ki so neposredno prizadeti: 
 
1. izredne pomoči za MSP ter samozaposlene (izplačila vnaprej), 
2. oprostitve ter zamiki plačil prispevkov / davkov / nadomestil:  

a. odlog plačila prispevkov/davkov za sp (moratorij), 
b. refundacije (za večja podjetja), 
c. država prevzame/založi del stroškov davkov & prispevkov (za male in bolj 

prizadete), 
d. (delne) oprostitve. 

3. kadar je najemodajalec država / občina / javno podjetje: (delna) oprostitev / zamik 
najemnine, 

4. Preučitev možnosti za izredno regulacijo bančnega in finančnega sistema, predvsem:  
a. izredni 3-mesečni zamik kreditnih obveznosti za prizadete, 
b. reprogram kreditov prebivalstvu in gospodarstvu 

5. Zaposlenost: kratkoročno čakanje na delo, srednjeročno pa preusposabljanja in 
skrajšan delovni čas ter ukrepi aktivne politike zaposlovanja. 

6. Nadomestila: poleg nadomestil čakanja na delo bodo nujna še druga nadomestila 
škode (upadi prometa, fiksni stroški…) Smiselna restriktivnost, ciljanost na prizadete 
branže, kjer mora biti pomoč hitra. Poleg sofinanciranja čakanja na delo preveriti še 
druge upravičene škode, ki jih je smiselno nadomestiti oz. ublažiti.  

 
 
SREDNJE IN DOLGOROČNI UKREPI 
 



OKREVATI: prilagoditev družbe in gospodarstva novi situaciji, pri čemer se ne smemo 
odreči ne demokraciji ne enakosti. V ta namen imamo 3 mesece časa za oblikovanje 
paketa ukrepov, ki bi morali temeljiti na močnem investicijskem skladu in sredstvih: 
 
1. PODPORA: 

a. nadaljnja shema likvidnosti oz. prestrukturiranje za trajno prizadete panoge 
(investicijski sklad + SID) 

b. rebalans proračuna. 
2. PRILAGODITEV: 

a. investicijski sklad: retraining, skladi dela, vavčersko izobraževanje 
b. lokalne dobavnih verig, reindustrializacija (proizvajaj, kjer prodajaš) 

3. OKREPITEV: 
a. investicije v javno zdravstvo: medicinska oprema, osebje in infrastruktura; hitra 

internetna omrežja, orodja za učinkovito delo in učenje na daljavo. 
 

Zbiranje potrebnih sredstev za urgentne nakupe, nadomestila in investicije 
 
Začasno zamrznitev proračuna razumemo kot začasen ukrep za zagotovitev plačilnih 
sposobnosti države. Pričakujemo maksimalno transparentno porabo in pripravo 
rebalansa takoj, ko bo mogoče.  
 
Za oceno stroškov je potrebna ocena stroke o predvidenem trajanju in intenzivnosti 
predlaganih ukrepov. Vsekakor pa je mogoče:  
 
- zahtevati intervencijska sredstva EU, ECB ter razvojno-investicijskih bank, 
- argumenti za zahtevo po monetarnem financiranju, EU-obveznice in javne investicije 

niso bili še nikoli tako močni, 
- za zbiranje sredstev je možno uporabiti tudi financiranje z obveznicami, za umiritev 

domačih kapitalskih trgov in vlagateljev. 
 
Ukrepi za samozaposlene 
 
● vključitev kategorije samozaposlenih v predloge interventne zakonodaje za 

pomoč gospodarstvu zaradi pandemije COVID-19 
● možnost samozaposlenim za črpanje interventnih sredstev za zagotavljanje 

kratkoročne likvidnosti, 
● enkratna pomoč za premostitev izredne situacije na trgu in ohranitev poslovanja,  
● 3 - mesečni moratorij na plačilo prispevkov in davkov samozaposlenih z 

naknadnimi (delnimi) povračili oziroma refinanciranjem. 
 
Enkratne izredne pomoči:  
● za samozaposlene in mikropodjetja, ki so imela določen izpad prometa (z 

upoštevanjem, da so mnogi zavodi in društva tudi (socialna) podjetja, ki jih to prav 
tako prizadene). Smiseln predlog je oblikovanje sheme za izredne pomoči.  

● povračila izrednih dodatnih stroškov, ki so jih imeli ljudje zaradi opravljanja nujnih 
javnokoristnih opravil 

● razširitev možnosti za pridobitev izredne enkratne socialne pomoči oz. posojila za 
ljudi z atipčnimi dohodki (honorarci, študenti), ki so bili prizadeti zaradi odpovedi 
dogodkov oz. prekinitve javnega življenja. 

 
Javnofinančni izdatki: 



● preučitev (morebitnih) negativnih makroekonomskih in družbenih posledic sklepa o 
zamrznitvi izvajanja proračuna,  

● zahtevamo transparentno porabo novoustvarjene rezerve, potem pa čimprejšnjo 
pripravo rebalansa proračuna. 

 
Ohranitev delovnih mest in delovne aktivnosti 
● Sprejem novega Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. 
● učinkovito, hitro in nizkoadministrativno subvencioniranje čakanja na delo 

(trenutno en vladni predlog zakona predvideva odločanje o subvencioniranju skr. 
delovnega časa na podlagi upravnega postopka, drugi pa začasno suspendira sodne 
in upravne postopke). 

● za prizadete panoge oblikovanje “skladov dela”: delavci na (delnem) čakanju se v 
tem času izobražujejo. Prejemajo 80% nadomestilo za delo, ki si ga delita država in 
delodajalec (40-40). Rešitev že bila zakonsko uveljavljena v 90-ih. 

 
Drugo: 

● izplačilo dnevne vrednosti subvencije študentske prehrane (študentskih bonov) 
študentom za čas zaprtja lokalov in restavracij. 
 
 
 

ZAKLJUČEK 
 
Želimo pomagati. Za dodatne informacije, razlago posameznih idej in ukrepov, smo 
vam na voljo. Za vse predloge velja, da se mora do njih opredeliti stroka. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
Socialni demokrati 
 
mag. Dejan Židan, 
predsednik 


