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 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV 

 

ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV 

(ZIUOPOK) 

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev 

Ali se določbe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 

(Uradni list RS, št. 36/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu ZIUOPOK) uporabljajo tudi za 

obveznosti iz kreditnih pogodb po ZIUOPOK, na katere učinkuje potrjena prisilna 

poravnava ali potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju? 

Da. 

Kaj pomeni odlog plačila iz prejšnjega vprašanja? 

Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi, na katero učinkuje 

potrjena prisilna poravnava ali potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju, do izteka obdobja 

odloga. Končni datum zapadlosti obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi se podaljša za čas 

trajanja odloga plačila. 

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA 

EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE) 

Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe 

Za kakšno obdobje banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne 

pogodbe? 

Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za devet mesecev v 

skladu z določbami 2. in 3. člena ZIUOPOK, kar velja tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo 

sklenjene v obdobju veljavnosti Zakona. 

Do kdaj mora kreditojemalec iz 2. člena ZIUOPOK na banko nasloviti vlogo za odlog 

plačila obveznosti iz kreditne pogodbe? 

Najpozneje do 26.2.2021, odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pa prične veljati najpozneje 

31.3.2021. 

Na katere kreditne pogodbe se obveznost odobritve odloga plačila obveznosti iz kreditne 

pogodbe ne nanaša? 

Ne glede na prvi odstavek 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 

vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) 

se obveznost odobritve odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe ne nanaša na kreditne 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC 

DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE) 
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pogodbe z ročnostjo več kot štiri leta in za katere je poroštvo za obveznost plačila prevzela 

Republika Slovenija v skladu z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev 

posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE). 

Ali se v obdobje odloga obveznosti iz posamezne kreditne pogodbe, odobrenega na 

podlagi prvega odstavka 56. člena ZIUOPDVE šteje tudi odlog, ki ga je banka odobrila 

na podlagi ZIUOPOK? 

Da. 

 

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov 

Kako se izračuna višina nekritih fiksnih stroškov? 

Višina nekritih fiksnih stroškov se izračuna glede na lestvico iz 109. člena ZIUOPDVE, vendar ne 

več kot: 

− 1.000 EUR mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja 

ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka 9. člena 

Zakona, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 

odstotkov, 

− 2.000 EUR mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja 

ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka 9. člena 

zakona, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 

odstotkov, 

− 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije 

dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali 

veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 

odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine 

od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih 

poslovnega izida v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje 

pomoč, pridobljena s tem ukrepom. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 

Uredbe Komisije 651/2014/EU na dan oddaje vloge. Upravičenec navede velikost v izjavi 

iz prvega odstavka 110. člena ZIUOPDVE. 

Kako se upravičenec izjavi o povprečnem številu zaposlenih? 

Upravičenec se v izjavi iz prvega odstavka 110. člena ZIUOPDVE izjavi o povprečnem številu 

zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020 za namen izračuna 

višine upravičenja.  

Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v prej navedenem obdobju, za 

katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva 

ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti 

delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače 

iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri 

delu, v primerjavi s številom možnih delovnih ur za to obdobju, in sicer na dve decimalki natančno. 
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Kaj se lahko upošteva pri izračunu upada prihodkov od prodaje? 

Ne glede na peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko 

upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali 

prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način 

upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši. Upravičenec v izjavi iz prvega 

odstavka 110. člena ZIUOPDVE izjavi, da je pri izračunu upada prihodkov od prodaje upošteval 

povprečne prihodke od prodaje iz prvega stavka šestega odstavka 109. člena ZIUOPDVE. 

 

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2) 

Izvedba javne dražbe 

Kako se še lahko izvede javna dražba? 

Javna dražba se lahko izvede tudi kot spletna javna dražba. Za spletno javno dražbo se smiselno 

uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.; v nadaljnjem 

besedilu: ZDavP-2), ki urejajo javno dražbo, razen 198. člena ZDavP-2 (zapisnik o poteku javne 

dražbe). Podrobnejši način in pogoje izvedbe spletne javne dražbe predpiše minister, pristojen za 

finance. 

Kdo ne more kupiti zarubljenih premičnin pod ocenjeno vrednostjo po rubežnem 

zapisniku? 

Dolžnik ali povezana oseba iz 148. člena ZDavP-2. 

Ali obstojijo kakšne omejitve, kdo na javni dražbi ne sme nastopiti kot ponudnik? 

Ne.  

Kaj morajo storiti ponudniki pred začetkom javne dražbe? 

Praviloma morajo ponudniki vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene zarubljenih premičnin, 

ki jih želijo dražiti, vendar pa znesek ne sme biti nižji od 40 EUR. 

 

ZAKON O SODIŠČIH (ZS) 

Izvedba prisege 

Kaj lahko odloči predsednik višjega sodišča, če je izvedba prisege zaradi okoliščin 

izrednega dogodka po 83.a členu Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 in nasl.; v 

nadaljnjem besedilu: ZS) otežena ali onemogočena? 

Predsednik višjega sodišča, ki imenuje sodnike porotnike iz prvega odstavka 44. člena ZS, lahko 

odloči, da pred nastopom dolžnosti sodnik porotnik poda prisego pisno. 

Kdaj se šteje, da ta oseba nastopi dolžnost sodnika porotnika? 

S trenutkom, ko sodišče prejme njegovo podpisano prisego v besedilu, kar ugotovi predsednik 

višjega sodišča, ki ga je imenoval. 
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ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga 

Kdaj lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega 

razloga? 

Ne glede na drugi odstavek 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13 in 

nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez 

navedbe utemeljenega razloga iz prve alineje prvega odstavka 89. člena ZDR-1 in z odpovednim 

rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu 

s prvim in četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(Uradni list RS, št. 96/12 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2). 

Ali ima delavec v primeru takšne odpovedi pravico do odpravnine v skladu s 108. členom 

ZDR-1? 

Da. 

Ali lahko delodajalec z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pridobi podatke iz 

zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije? 

Da, delodajalec jih lahko pridobi. 

 

 

ODSTOP O DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV 

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV 

NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) 

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev 

Kdaj Republika Slovenija kot porok odgovarja banki iz prvega odstavka 2. člena 

ZIUOPOK? 

Ne glede na prvi odstavek 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-

19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in nasl.; v 

nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) Republika Slovenija kot porok odgovarja banki iz prvega odstavka 

2. člena ZIUOPOK za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev za kreditne pogodbe iz prvega in 

drugega odstavka 6. člena Zakona, v skladu s 65. členom ZIUZEOP. 

Za katere kreditne pogodbe zgoraj navedeno ne velja? 

Za kreditne pogodbe, sklenjene na podlagi ZDLGPE. 
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ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE 

COVID-19 (ZIUOOPE) 

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa 

Do kdaj lahko delodajalec delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni 

čas odredi delo s skrajšanim delovnim časom? 

Do 30.6.2021. 

Najkasneje do kdaj mora delodajalec vložiti vlogo za dodelitev subvencije? 

Najkasneje do 10.6.2021. 

Kaj vse mora delodajalec priložiti vlogi za dodelitev subvencije? 

Delodajalec vlogi priloži: 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 12. člena Zakon o interventnih ukrepih 

za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in nasl.; v 

nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE),   

- podpisano izjavo, s katero se zaveže, da v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po 

tem obdobju ne bo kršil prepovedi odpuščanja iz drugega odstavka 18. člena ZIUOOPE, 

- soglasje za objavo podatkov iz 20. člena ZIUOOPE in 

- izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma 

nadomestilo plače. 

Kdaj mora delodajalec prejeta sredstva vrniti? 

Ne glede na 18. člen ZIUOOPE mora delodajalec prejeta sredstva vrniti tudi, če je v postopku 

uveljavljanja pravice do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa predložil lažno izjavo, 

da je delavcem poravnal plače oziroma nadomestila plače. 

 

ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 

(ZZUOOP) 

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela 

zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej 

Kakšna je višina nadomestila plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile 
zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej ne more opravljati 

dela? 

Ne glede na 57. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 

list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) nadomestilo plače, 

določeno v skladu s šestim odstavkom, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.  
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Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 

Kaj vse mora delodajalec priložiti vlogi za uveljavitev pravice do povračila izplačanih 

nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo? 

Ne glede na tretji odstavek 74. člena ZZUOOP delodajalec vlogi za uveljavitev pravice do povračila 

izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo poleg ocene upada prihodkov, 

za pravilnost katere kazensko in materialno odgovarja, ter dokazila o napotitvi delavcev na 

začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, 

priloži tudi: 

- izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da ima na dan vložitve vloge plačane vse 

zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,  

- izjavo, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, in  

- izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal vsa nadomestila plače. 

Kdaj mora delodajalec prejeta sredstva vrniti? 

Ne glede na 76. člen ZZUOOP delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva iz naslova ukrepa 

delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, sredstva vrne v 

celoti, če je pri oddaji vloge za uveljavitev pravice predložil lažno izjavo, da ima plačane vse 

zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu 

z zakonom, ki ureja finančno upravo, lažno izjavo, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova 

predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih petih let, ali lažno izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal nadomestila 

plače. 

 

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) 

Oprostitev DDV in odbitek DDV 

Katero blago oziroma storitve so oproščene plačila DDV, s pravico odbitka DDV? 

Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.; v 

nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), ki določa stopnjo DDV in 3. ter 4. točko Priloge I k ZDDV-1 so 

plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, oproščene dobave, pridobitve znotraj Evropske unije in 

uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski 

uniji in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom 

oziroma ustrezno oznako.  

Ne glede na 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ter drugi odstavek 63. člena ZDDV-1 so 

plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, oproščene storitve, ki so neposredno povezane s cepivi in 

in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki iz prejšnjega odstavka, v zvezi z zdravljenjem 

oziroma ohranjanjem zdravja. 
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ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ (ZSInv) 

Pogodba o dodelitvi subvencije  

Ali se zaveza investitorja in prejemnika spodbude, da bodo nova delovna mesta, 

ustvarjena z investicijo, zapolnjena najpozneje v treh letih po zaključku investicije in 

ohranjena v regiji najmanj pet let po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, ali 

najmanj tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, v primeru, ko je 

prejemnik spodbude mala ali srednje velika gospodarska družba, lahko podaljša? 

Da, ne glede na določbo pete alineje prvega odstavka 14. člena Zakona o spodbujanju investicij 

(Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZSInv) se zaradi izrednih razmer ob zaostritvi 

gospodarskih okoliščin, kot posledice izbruha COVID-19, zaveza investitorja in prejemnika 

spodbude, da bodo nova delovna mesta, ustvarjena z investicijo, zapolnjena najpozneje v treh 

letih po zaključku investicije in ohranjena v regiji najmanj pet let po dnevu, ko je bilo delovno 

mesto prvič zasedeno, ali najmanj tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, v 

primeru, ko je prejemnik spodbude mala ali srednje velika gospodarska družba, lahko podaljša za 

največ dve leti na podlagi vložene in obrazložene zahteve investitorja in prejemnika spodbude. O 

podaljšanju izpolnitve zaveze odloči ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ob obravnavi 

predložene zahteve na podlagi meril, ki jih predpiše Vlada z uredbo. Ta določba velja do 30.6.2021. 

 

ZAKON O BLAGOVNIH REZERVAH (ZBR) 

Odločanje o uporabi blagovnih rezerv 

Kdo odloča o uporabi blagovnih rezerv? 

Ne glede na prvi odstavek 9. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 in nasl.; 

v nadaljnjem besedilu: ZBR) lahko minister, pristojen za preskrbo, odloči o uporabi do pet 

milijonov zaščitnih mask na zalogi Zavoda za blagovne rezerve za splošno uporabo, za namene 

zajezitve širjenja COVID-19 v podjetjih. 

Kdo so upravičenci do pridobitve zaščitnih mask? 

Mikro podjetja z enim do vključno štirimi zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo 

z gospodarsko dejavnostjo. 

Kot zaposleni iz prejšnjega odstavka šteje tudi: 

- samozaposleni, ki na dan uveljavitve Zakona opravlja dejavnost in je v obvezno pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in 

- družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je 

poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve Zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2. 

Kdo krije stroške za plačilo uvoznih dajatev? 

Stroški za plačilo uvoznih dajatev in DDV se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. 
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ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) 

Izraba letnega dopusta  

Do kdaj lahko delavec izrabi letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020? 

Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 in 71.a člen ZIUZEOP ima delavec v 

primerih iz 71.a člena ZIUZEOP in četrtega odstavka 162. člena ZDR-1 pravico izrabiti ves letni 

dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020, do 28.2.2021. 

Do kdaj lahko delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem 

virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka 

letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, izrabi letni dopust za leto 

2020? 

Do 31.12.2021. 

 

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN 

PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP) 

Pravila o obveznostih 

Kdaj poslovodstvo družbe ni zavezano vložiti predloga za začetek stečajnega postopka 

ali postopka prisilne poravnave? 

Ne glede na 38. člen in prvi odstavek 39. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: 

ZFPPIPP) poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka 

prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije.  

Do kdaj velja zgoraj navedeni ukrep? 

Ukrep velja do 31.3.2021, razen če ni izgledov, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne 

nesposobnosti odpravila. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša za nadaljnjih šest mesecev. Sklep 

o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Kdaj morajo organi družbe začeti izvajati dejanja iz 36. člena (sklic skupščine) in 37. 

člena (vpis in vplačilo novih delnic) ZFPPIPP, v kolikor jih zaradi objektivnih posledic 

epidemije ne morejo pravočasno izvesti? 

Najpozneje v enem mesecu po objavi preklica epidemije COVID-19 v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

Kdaj se šteje, da je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve 

epidemije? 

Šteje se, da je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije, če družba 

opravlja dejavnost, za katero je bilo s predpisom vlade ali ministra ali predpisom lokalne skupnosti 

določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije začasno 

prepove ali bistveno omeji ali če družba na dan 31.12.2019 ni bila dolgoročno plačilno nesposobna. 

Kdaj se iztečejo roki za izpolnitev obveznosti poslovodstva? 
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Ne glede na 40. člen ZFPPIPP (obveznosti poslovodstva po potrditvi prisilne poravnave) in 221.l 

člen ZFPPIPP (dodatne obveznosti poslovodstva in druga posebna pravila) se roki za izpolnitev 

obveznosti poslovodstva ne iztečejo prej kot v enem mesecu po objavi preklica epidemije COVID-

19 v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Odločanje o začetku stečajnega postopka 

Kakšno je obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za 

začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev 

odločanja? 

Ne glede na 236., 237. in 238. člen ZFPPIPP je obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje 

o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za 

odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije.  

Do kdaj se uporablja zgoraj navedeni ukrep? 

Ukrep se uporablja v stečajnem postopku, ki je uveden na predlog upnika najpozneje do 

31.3.2021. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša za nadaljnjih šest mesecev. Sklep o podaljšanju 

ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Kako lahko dolžnik opraviči odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek 

stečajnega postopka? 

Dolžnik lahko opraviči odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka 

tudi tako, da predloži dokaze, da je odpravil insolventnost z drugimi ukrepi finančnega 

prestrukturiranja ali z zadostnim obsegom poslovanja. 

Kdaj se šteje, da je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije?  

Šteje se, da je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije, če dolžnik opravlja 

dejavnost, za katero je bilo s predpisom vlade ali ministra ali predpisom lokalne skupnosti 

določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije začasno 

prepove ali bistveno omeji ali če dolžnik na dan 31.12.2019 ni bil insolventen. 

Kako je z izvršbo v primeru, če sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za 

začetek stečaja? 

Če sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja skladno s tem ukrepom, 

izvršilno sodišče na predlog dolžnika odloži izvršbo za to obdobje. 

 

ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP) 

Zbiranje in razdelitev avtorskih honorarjev 

Za kaj lahko kolektivna organizacija porabi zbrane avtorske honorarje in v kakšni višini? 

Ne glede na četrti odstavek 30. člena in 33. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in 

sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) lahko kolektivna 

organizacija z namenom omilitve posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 izplača svojim 
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imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v  Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji 

izredno pomoč do 25 odstotkov zneska zbranih avtorskih honorarjev v letu 2020. 

Kakšna so pravila za dodeljevanje in izplačevanje izredne pomoči in kdo ta pravila 

sprejme? 

Izredna pomoč se dodeli in izplača v skladu s pravili, ki jih sprejme poslovodstvo v soglasju z 

nadzornim odborom. Pravila morajo določati zlasti: 

1. merila upravičenosti do izredne pomoči, 

2. postopek dodelitve in izplačila izredne pomoči, 

3. najvišji znesek izredne pomoči na posameznega upravičenca, 

4. pravila o porabi izredne pomoči, 

5. pravila o nadzoru nad porabo izredne pomoči, 

6. pravila o vračilu neupravičeno dodeljene in izplačane izredne pomoči. 

Pravila se po sprejemu nemudoma objavijo v skladu z 39. členom ZKUASP. 

Kdo določa o višini zneska zbranih avtorskih honorarjev iz prvega vprašanja ter dodelitvi 

in izplačilu izredne pomoči posameznemu upravičencu? 

Odloča poslovodstvo v soglasju z nadzornim odborom. 

 

 

ZAČASNI UKREPI 

 

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU DELA 

Krizni dodatek 

Komu delodajalec izplača krizni dodatek? 

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne 

plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je 

oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 

Kako je v primeru, da delavec ne dela cel mesec december? 

Če delavec ne dela cel mesec december je upravičen do sorazmernega dela dodatka. 

Za katere dni delavcu še pripada krizni dodatek? 

Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan 

dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. 

Kako je v primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim 

časom? 

V temu primeru ima delavec pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega 

je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih 

primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

Kdo ni upravičen do kriznega dodatka? 
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Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih 

proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, 

predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v 

Republiki Sloveniji. 

Kje se zagotavljajo sredstva za izplačilo kriznega dodatka? 

Sredstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oz. iz sredstev, pridobljenih iz proračuna 

Evropske unije. 

Kako delodajalec uveljavlja povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenemu? 

Delodajalec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: FURS) predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. 

Do kdaj mora upravičenec predložiti izjavo preko informacijskega sistema FURS v 

elektronski obliki? 

Najpozneje do konca februarja 2021. 

Kdaj FURS izplača povračilo kriznega dodatka? 

Najpozneje do 20.3.2021. 

Kdo izvaja nadzor nad izvajanjem prvega do tretjega odstavka 85. člena Zakona? 

Nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski 

nadzor. 

Kdo izvaja nadzor v zvezi z uveljavljanjem pravice delodajalca do povračila izplačanega 

kriznega dodatka po šestem odstavku 85. člena Zakona? 

Nadzor izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. 

 

ZAČASNI UKREPI GLEDE POVRAČILA DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IN 

VRAČILA NEUPRAVIČENO PREJETIH SREDSTEV 

Povračilo delavcem na začasnem čakanju na delo in vračilo neupravičeno prejetih 

sredstev 

Kaj stori subjekt, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na 

delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP in naknadno ugotovi, da ni izpolnil pogoja upada 

prihodkov? 

O tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb 

za leto 2020 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oz. do roka 

za predložitev davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek prejete pomoči v 30 

dneh od vročitve odločbe. 

Kako je za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1.1.2021? 

Subjekt FURS obvesti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih 

oseb za leto 2021 oz. za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oz. do 

roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. 
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Ali se po poteku roka za plačilo, do plačila obračunavajo zakonske zamudne obresti po 

Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; v 

nadaljnjem besedilu: ZPOMZO-1)? 

Da. 

Kaj se upošteva pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 

2019? 

Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP se pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 

2020, v primerjavi z letom 2019, upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva 

sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. 

Kdo določi merila sorazmernosti? 

Določi jih minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom. 

Kdaj ima Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) 

pravico brezplačno pridobiti od FURS podatke o zapadlih neplačanih obveznostih iz 

naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, na dan vložitve vloge za povračilo nadomestila plače za čas 

čakanja na delo in podatke o predložitvi vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 

iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje vloge za povračilo 

nadomestila plače za čas čakanja na delo?  

Za potrebe izvajanja nadzora pravilnosti izjav, podanih po 36. členu Zakona, v zvezi z 

izpolnjevanjem pogoja plačila zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 

nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, in pogoja predložitve vseh 

obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 

dne oddaje vloge, za uveljavitev pravice do povračila nadomestila za čas čakanja na delo.  

Kdo izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vračila prejetih upravičenj iz prvega 

in drugega odstavka 99. člena ZIUZEOP, sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE, četrtega 

in petega odstavka 91. člena ZZUOOP in prvega odstavka 89. člena Zakona? 

Nadzor izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. 

Ali lahko FURS in ZRSZ dovolita obročno plačilo dolga? 

Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko FURS in ZRSZ, ki sta pristojna za ugotavljanje 

vračila neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne 

ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, dovolita obročno plačilo dolga iz tega naslova v največ 

6 mesečnih obrokih v obdobju 6 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi 

epidemije. 

Ali se za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo v skladu z Zakonom, za odloženi znesek 

(vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti? 

Ne. 

Kaj se zgodi v primeru, da je organ dovolil obročno plačilo, prejemnik sredstev pa 

zamudi s plačilom posameznega obroka? 
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Z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. Organ v 

odločbi, s kateri dovoli obročno plačilo, prejemnika sredstev opozori na posledice zamude. 

Kako organ zavaruje izpolnitev in plačilo obveznosti? 

Pod pogoji, ki jih določa zakon. 

V katerih primerih (in v kakšni višini) se delodajalca lahko kaznuje? 

Z globo od 3.000 do 20.000 EUR se kaznuje delodajalec, ki predloži lažno izjavo o plačilu vseh 

zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih 

pobira davčni organ, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, delodajalec, ki predloži lažno 

izjavo o izpolnjenih obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, in delodajalec, ki je predložil lažno 

izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge za uveljavitev pravice do povračila nadomestila 

plače za čas čakanja na delo oziroma pravice do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega 

časa, poravnal plačo oziroma nadomestilo plače. 

Z globo od 1.500 do 8.000 EUR se kaznuje delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, če 

stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z globo 450 do 2.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, če stori prekršek iz prvega 

odstavka. 

Z globo od 450 do 1.200 EUR se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega 

odstavka. 

 

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 

Solidarnostni dodatek za upokojence 

Kdo so upravičenke oz. upravičenci do solidarnostnega dodatka za upokojence? 

Upravičenke oz. upravičenci so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalke 

oz. uživalci pokojnin, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem 

besedilu: ZPIZ), katerih pokojnina znaša 714 EUR ali manj. 

V kakšni višini se upravičencem izplača solidarnostni dodatek za upokojence? 

Izplača se: 

− uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510,00 EUR, se solidarnostni 

dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 EUR, 

− uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 510,01 do 612,00 EUR, se 

solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 EUR in  

− uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 612,01 do 714,00 EUR, se 

solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 EUR. 

Komu se ob upoštevanju v prejšnjem odgovoru navedenih zneskov tudi izplača 

solidarnostni dodatek za upokojence? 

Izplača se tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in 

imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter jih izplačuje ZPIZ. 
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Ali so do solidarnostnega dodatka ob upoštevanju zneskov iz tretjega odstavka 92. člena 

Zakona upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v 

Republiki Sloveniji? 

Da. 

Kaj se upošteva v znesku pokojnine iz tretjega odstavka 92. člena Zakona? 

V znesku pokojnine se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske 

pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter 

znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. 

Kaj se upošteva pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence? 

Upošteva se višina pokojnine oz. nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2020.  

Znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, ki 

se po prejšnjem odstavku šteje v znesek pokojnine, se upošteva v višini izplačane pokojnine v 

januarju 2020. 

Uživalcem pokojnine, ki se jim je na dan 1.1.2020 pokojnina po določbah mednarodnih pogodb 

izplačevala v sorazmernem delu ali so po podatkih FURS poleg pokojnine prejemali še pokojnino 

od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja in stalno prebivajo v Republiki 

Sloveniji, se znesek tuje pokojnine upošteva v višini, kot ga je ZPIZ pridobil za izplačilo letnega 

dodatka v letu 2020 za mesec januar 2020. 

Kdaj se izplača solidarnostni dodatek za upokojence? 

Izplača se ob izplačilu pokojnine za mesec december 2020 oz. najpozneje do 15.1.2021. 

Kdo zagotavlja sredstva za izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence? 

Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 

Kdo izplačuje solidarnostni dodatek za uživalce poklicnih pokojnin? 

Solidarnostni dodatek za uživalce poklicnih pokojnin izplačuje Kapitalska družba pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d.d. 

Ali se solidarnostni dodatek za upokojence šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po 

predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev? 

Ne, razen pri izredni denarni socialni pomoči. 

Ali se od solidarnostnega dodatka za upokojence plača dohodnina? 

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se ne plača. 

Ali se od solidarnostnega dodatka za upokojence plača prispevke za obvezno 

zdravstveno zavarovanje? 

Ne. 

Ali se uživalcu pokojnine iz osmega odstavka 92. člena Zakona, ki dokazila o višini 

pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja v 

letu 2020 ni posredoval, izplača solidarnostni dodatek za upokojence? 

Ne. 
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Enkratni solidarnostni dodatek za otroke 

Kdo je upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR za otroka, 

starosti do 18 let? 

Eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji. 

Kako je z upravičenci do otroškega dodatka? 

Za vse upravičence do otroškega dodatka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti enkratni solidarnostni dodatek izplača po uradni dolžnosti. 

Kaj morajo storiti starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni? 

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vložijo vlogo za nakazilo 

enkratnega solidarnostnega dodatka do 31.1.2021. 

Kdo je še upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR? 

Upravičenec je tudi rejnik za otroka do dopolnjenega 18. leta, za katerega ima v novembru 2020 

sklenjeno veljavno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške 

dejavnosti. 

Do kdaj se izplača solidarnostni dodatek? 

Izplača se do 31.1.2021. 

Kdo zagotavlja sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka? 

Sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 

Ali se enkratni solidarnostni dodatek šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po 

predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev? 

Ne, razen pri izredni denarni socialni pomoči. 

Ali se od enkratnega solidarnostnega dodatka plača dohodnina? 

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se ne plača. 

Kako se poveča znesek dodatka za velike družine do konca epidemije? 

Ne glede na zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, se do konca epidemije 

poveča znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer 

za 100 EUR za družino s tremi otroki in za 200 EUR za družino s štirimi ali več otroki. 

 

Višji dodatek za nego otroka 

Kako se v času trajanja epidemije poveča znesek dodatka za nego otroka? 

Znesek dodatka za nego otroka, ki ga prejema upravičenec skladno z zakonom, ki ureja starševsko 

varstvo in družinske prejemke, poveča za 100 EUR. 

Za katero obdobje upravičencem pripada višji dodatek? 

Višji dodatek upravičencem pripada vsak mesec, ko je razglašena epidemija, tudi če ta traja manj 

kot celoten mesec, od 18.10.2020 naprej. 

Do kdaj se izvede poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in 

december 2020? 
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Izvede se do 31.1.2021. 

 

Enkratni solidarnostni dodatek za študente 

Komu se izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR do 31.1.2021? 

Študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 

izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19.10.2020 

niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 

25. člena ZPIZ-2. 

Kdo zagotavlja sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente? 

Sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 

Ali se enkratni solidarnostni dodatek za študente šteje v dohodek pri uveljavljanju 

pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev? 

Ne, razen pri izredni denarni socialni pomoči. 

Ali se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente plača dohodnina? 

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se ne plača. 

 

Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb 

Kdo so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega 

položaja oseb? 

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka skladno s tem ukrepom so osebe s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu 

z 92. členom Zakona, katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, 

niso presegli zneska 591,20 EUR, če so na dan uveljavitve Zakona: 

− dopolnile 65 let starosti in 

− nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

Koliko znaša enkratni solidarnostni dodatek za upravičence? 

Enkratni solidarnostni dodatek znaša 150 EUR. 

Na podlagi česa se izplača enkratni solidarnostni dodatek? 

Izplača se na podlagi vloge, ki se do 31.1.2021 vloži na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

Kdo zagotavlja sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka? 

Sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 

Ali se enkratni solidarnostni dodatek šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po 

predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev? 

Ne, razen pri izredni denarni socialni pomoči. 

Ali se od enkratnega solidarnostnega dodatka plača dohodnina? 

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se ne plača. 
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Začasno denarno nadomestilo 

Komu se prizna začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve? 

Prizna se brezposelni osebi od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja 

razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 osebi, ki ji je od 18.10.2020 dalje prenehala 

pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in je 

bila pred 18.10.2020 na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v 

Republiki Sloveniji, pri čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost po 

določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: 

ZUTD). 

Kako se uveljavlja nadomestilo? 

Nadomestilo se uveljavlja pri ZRSZ z vlogo, oddano najpozneje v 30 dneh po objavi preklica 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v Uradnem listu Republike Slovenije, ki se ji priloži odpoved 

pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas. 

Kdo odloča o nadomestilu? 

O nadomestilu z izdajo odločbe odloča ZRSZ. 

V kakšni višini se prizna nadomestilo? 

Nadomestilo se prizna v višini mesečna zneska 513,63 EUR bruto. 

Kako je v času priznanja nadomestila oseba vključena v obvezna socialna zavarovanja? 

Vključena je kot brezposelna oseba, ki je prejemnik denarnega nadomestila za primer 

brezposelnosti. 

Kdaj se nadomestilo prizna tujcu z državljanstvom države, ki ni članica Evropske unije, 

Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije? 

Nadomestilo se prizna, če se po zakonu, ki ureja trg dela, šteje za brezposelno osebo in ne 

izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 

Kako se vroča odločba o nadomestilu? 

Odločba se osebi vroča z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. 

Kdaj se šteje, da je vročitev opravljena? 

Vročitev je opravljena petnajsti dan od dneva odpreme, ki se označi na odločbi. 

Če oseba po odpremi odločbe ZRSZ v enem mesecu sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni 

prejela, je domneva vročitve odpravljena in se vročitev opravi po določbah zakona, ki ureja splošni 

upravni postopek. 
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ZAČASNI UKREP OB ROJSTVU OTROKA 

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence 

Kdo je upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 

EUR? 

Upravičenec je eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko 

varstvo in družinske prejemke, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 

rojenega od vključno 1.1.2020 do eno leto po koncu epidemije, za katerega je upravičen do pomoči 

ob rojstvu otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. 

Do kdaj se izplača enkratni solidarnostni dodatek za upravičence? 

Za upravičence katerih otrok je bil rojen do uveljavitve Zakona, se izplača najpozneje do 

31.3.2021. Za upravičence katerih otrok je rojen po uveljavitvi Zakona, se izplača v treh mesecih 

po rojstvu otroka. 

Kdo zagotavlja sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za 

novorojence? 

Sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije. 

Ali se enkratni solidarnostni dodatek za novorojence šteje v dohodek pri uveljavljanju 

pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev? 

Ne, razen pri izredni denarni socialni pomoči. 

Ali se od enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence plača dohodnina? 

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se ne plača. 

 

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA 

Namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja 

Kdaj se lahko namensko premoženje javnega sklada zmanjša? 

Ko Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: javni sklad) od 

ustanovitelja prejme namensko premoženje za izvajanje finančnih produktov, se lahko namensko 

premoženje javnega sklada zmanjša, vendar največ do minimuma namenskega premoženja 

javnega sklada, določenega v zakonu, ki ureja delovanje javnih skladov. 

Kdo določi upravičene namene porabe sredstev in višino upravljavske provizije? 

Ustanovitelj v pogodbi, s katero se na javni sklad prenašajo namenska sredstva za izvajanje 

finančnih produktov. 

Kdo sprejme sklep o zmanjšanju namenskega premoženja zaradi pokrivanja presežka 

odhodkov nad prihodki v rezultatu poslovanja javnega sklada na podlagi 103. člena 

Zakona? 

Sklep sprejme ustanovitelj ob sprejemu letnega poročila javnega sklada v skladu z zakonom, ki 

ureja delovanje javnih skladov. 

Kje se zagotovijo sredstva za izvajanje finančnih produktov v višini 90 mio EUR? 
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Zagotovijo se v proračunu Republike Slovenije. 

 

Sredstva za garancije za bančne kredite 

Za kaj Republika Slovenija zagotovi finančna sredstva? 

Za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij Republika 

Slovenija zagotovi finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednje 

velika podjetja, ter zniževanje bančnih stroškov. 

Kdo izvede ukrep? 

Ukrep izvede Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki z ministrstvom, pristojnim za 

gospodarstvo, v ta namen sklene pogodbo. 

Kje se zagotovijo finančna sredstva za izvajanje ukrepa? 

Finančna sredstva za izvajanje ukrepa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v bilanci 

prihodkov in odhodkov v višini 30 mio EUR in so namenjena oblikovanju rezervnega sklada, iz 

katerega se krije izguba v obliki unovčene garancije, zniževanju bančnih stroškov in upravljavski 

proviziji Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo. 

 

Poroštvo SID banki za prvo izgubo posojilnega sklada finančnega inženiringa na 

področju turizma in gostinstva 

Za kaj Republika Slovenija z Zakonom kot porok jamči SID banki? 

Republika Slovenija s tem zakonom kot porok jamči SID banki za prednostno kritje primanjkljaja 

iz naslova upravičenih stroškov ukrepa finančnega inženiringa v višini 100 milijonov EUR. 

Kako se izvaja ukrep finančnega inženiringa? 

Ukrep finančnega inženiringa se izvaja 12 let in se vzpostavi s pogodbo, sklenjeno med 

ministrstvom, pristojnim za gospodarski razvoj in tehnologijo, in SID banko v šestih mesecih od 

začetka veljavnosti Zakona. 

Kako se ugotavlja primanjkljaj? 

Primanjkljaj se ugotavlja ob likvidaciji ukrepa, pri čemer likvidacijski obračun potrjuje ministrstvo. 

S kakšnim namenom se izvaja ukrep finančnega inženiringa? 

Ukrep finančnega inženiringa se izvaja skladno z določbami 106.f člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZJF) in se ne glede na navedeni člen 

izvaja za zagotavljanje posojil z ročnostjo do 20 let in z možnostjo slabega zavarovanja za 

investicije in obratna sredstva končnim prejemnikom, ki so gospodarske družbe in podjetniki iz 

sedmega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nasl., v 

nadaljnjem besedilu: ZGD-1) na področju turizma in gostinstva. 

Kako dolgo se zagotavlja poroštvo? 

Poroštvo se zagotavlja 35 let, kar ustreza trajanju ukrepa finančnega inženiringa in ročnosti 

zadnjega posojila ter obdobju, potrebnem za izterjavo morebitnih nevrnjenih posojil s strani 

končnih prejemnikov. 
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Kakšna je narava poroštva? 

Poroštvo je nepreklicno, brezpogojno, brezplačno in se unovči v tridesetih dneh na prvi pisni poziv 

SID banke. 

Ali bo SID banka za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa zagotovila lastna sredstva? 

SID banka bo za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa zagotovila iz lastnih sredstev 200 

milijonov EUR. 

Za kaj se namenijo sredstva ukrepa finančnega inženiringa? 

Sredstva ukrepa finančnega inženiringa se namenijo za dajanje posojil končnim prejemnikom z 

državno pomočjo ter za kritje stroškov, kot jih določi pogodba o vzpostavitvi ukrepa finančnega 

inženiringa. Od sredstev, namenjenih posojilom iz prejšnjega stavka, se 25 % nameni za obratna 

sredstva in 75 % za investicije in obratna sredstva vezana na investicije.  

Banka mora prednosti in koristi, ki jih pridobi s poroštvom, prenesti na končne prejemnike in 

pristojnemu ministrstvu na njegovo zahtevo izkazati, da ima vzpostavljen mehanizem, ki 

zagotavlja prenos prednosti poroštva na končne prejemnike. 

Ali se poroštvo všteva v kvoto poroštev na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

proračuna? 

Poroštvo izdano na podlagi 105. člena Zakona, se ne všteva v kvoto. 

 

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU NAKUPA HITRIH TESTOV 

Antigenski hitri testi na virus SARS-CoV-2 

Kdo je upravičenec do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-

2? 

Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik 

posameznik ali zadruga (v nadaljnjem besedilu: upravičenec). 

Do kakšne pomoči je upravičen upravičenec? 

Upravičenec je upravičen do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 EUR na zaposlenega na 

dan oddaje vloge. 

Kdo se tudi šteje kot zaposleni iz drugega odstavka 106. člena Zakona? 

Kot zaposleni iz prejšnjega odstavka šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske 

družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2. 

Kdo ni upravičen do pomoči za izvedbo hitrih testov? 

Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 

organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne 

obveznosti v višini, večji od 5.000 EUR. 

Za kaj je odgovoren upravičenec in za kaj lahko nameni sredstva? 
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Upravičenec je odgovoren za namensko porabo sredstev, prejetih na podlagi 106. člena Zakona, 

ki jih lahko nameni izključno za izvedbo hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih. 

Kdo lahko izvede hitre teste? 

Hitre teste lahko izvedejo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le 

zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami 

za odvzem brisa. 

Kako upravičenec uveljavlja izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov? 

Upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da je oseba, ki jo opredeljuje 

106. člen Zakona. 

Do kdaj mora upravičenec predložiti izjavo? 

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje v 30 dneh od uveljavitve Zakona. 

Kako FURS izplača pomoč? 

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. 

Kje se zagotavljajo sredstva za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov? 

Sredstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna 

Evropske unije. 

Kaj mora storiti upravičenec, ki je uveljavil pomoč za izvedbo hitrih testov in naknadno 

ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil 

za izvedbo hitrih testov? 

O tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. 

Kdo izvaja nadzor nad uveljavljanjem pravic iz 106. člena Zakona in namensko porabo 

sredstev? 

Nadzor izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. 

 

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL IN JAVNO ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 

Pogodbeni roki za izvršitev pogodbenih obveznosti in določbe o pogodbeni kazni 

Kako je s pogodbenimi roki za izvršitev pogodbenih obveznosti in določbami o 

pogodbenih kaznih v času trajanja epidemije? 

V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih ponudniki sklenili z 

naročniki na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.; v nadaljnjem 

besedilu: ZJN-3) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v 

nadaljnjem besedilu: ZJZP) ter se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, 

potrebno v boju zoper epidemijo, pogodbeni roki za izvršitev pogodbenih obveznosti v času 

trajanja epidemije ne tečejo, določbe o pogodbenih kaznih pa se ne uporabljajo za obdobje 

zamude, ki je nastala v času trajanja epidemije. 
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ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU NAJEMNIH RAZMERIJ POSLOVNIH STAVB IN 

POSLOVNIH PROSTOROV 

Ukrepi glede najema poslovnih nepremičnin 

Kaj lahko stori najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov (v nadaljnjem besedilu: 

poslovne nepremičnine), ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje 

gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne 

nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjeni namen? 

Lahko: 

− ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 

34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A) najemno pogodbo 

odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni; 

− zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe; 

− zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas. 

Kaj se šteje kot obveznost iz najemne pogodbe? 

Kot obveznost iz najemne pogodbe se šteje najemnina in vsa druga plačila v zvezi z najemom 

poslovne nepremičnine, ki se v skladu s pogodbenimi določili najemne pogodbe vštejejo v znesek 

najemnine (v nadaljnjem besedilu: najemnina). 

Za katero obdobje lahko najemnik zahteva odlog plačila najemnine ali podaljšanje 

veljavnosti najemne pogodbe? 

Za obdobje, ko mu je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in 

zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen 

namen, in sicer tudi za obdobje pred uveljavitvijo Zakona, ko mu je bilo zaradi epidemije COVID-

19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi 

tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen 

namen. 

Kdaj mora najemnik plačati najemodajalcu odložene najemnine? 

Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po 

prenehanju veljavnosti predmetnega ukrepa, pri čemer najemodajalec za odložene najemnine ni 

upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine. 

Kdaj odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe učinkuje? 

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec 

prejme pisno zahtevo najemnika. Najemnik mora zahtevo za odlog plačila najemnine poslati pred 

njegovo zapadlostjo. 

Ali lahko najemnik zahteva odlog plačil najemnin zapadlih pred uveljavitvijo Zakona? 

Ne glede na peti odstavek 117. člena Zakona lahko najemnik zahteva odlog plačil najemnin, 

zapadlih pred uveljavitvijo Zakona, če se nanašajo na obdobje, ko mu je bilo zaradi epidemije 

COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in 

zaradi tega poslovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen 
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namen. Najemnik mora takšno zahtevo pisno poslati najemodajalcu v 15 dneh po uveljavitvi 

Zakona. 

Ali lahko najemodajalec odpove ali odstopi od najemne pogodbe v primeru, ko najemnik 

zahteva odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe? 

Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval 

odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe. 

Do kdaj veljajo ti ukrepi? 

Ukrepi veljajo do 30.6.2021. Vlada jih lahko podaljša za najdalj šest mesecev. Sklep o podaljšanju 

ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

ZAČASNI UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU IN PODROČJU SODNE IZVRŠBE TER 

OSEBNEGA STEČAJA 

Davčna izvršba 

Kdaj davčni organ začne davčno izvršbo? 

Samo v nujnih zadevah. 

Kdaj se zadeva šteje za nujno? 

Zadeva se šteje za nujno, če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno 

pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje 

davčni organ, po prenehanju ukrepa 118. člena Zakona, onemogočeno ali precej oteženo. 

Do kdaj velja ta ukrep? 

Ukrep velja do 31.1.2021. Vlada lahko ta ukrep podaljša še za obdobje treh mesecev. Sklep o 

podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Določbe katerega zakona se smiselno uporabljajo? 

Če Zakon ne določa drugače, se v zvezi z ukrepi iz 118. člena Zakona smiselno uporabljajo določbe 

ZDavP-2. 

 

Izvzetje prejemkov iz izvršbe in stečajne mase 

Kateri prejemki so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, 

št. 3/07 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZIZ)? 

Vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi 

epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali plačilo za opravljene storitve. 

Ali so ti prejemki izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP? 

Da. 
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Odlog izvršbe 

V katerih izvršilni postopkih se z dnem uveljavitve Zakona odloži izvršba? 

V izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, se z dnem uveljavitve Zakona odloži izvršba, če je dolžnik 

fizična oseba. 

V katerem primeru se izvršba ne odloži? 

Izvršba se ne odloži, če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če 

gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno 

preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 

Do kdaj velja ta ukrep? 

Ukrep velja do 31.1.2021. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje treh mesecev. Sklep 

o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Za koga se uporablja prvi odstavek 60. člena Zakona? 

Uporablja se za upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine, ki so upravičenci za leta od 

2020 dalje. 

Kateri odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij se 

podvojijo? 

Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so ji predložili 

rezidenti v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije, ki so veljavne na dan 

uveljavitve Zakona, se podvojijo, razen če rezident svojo zahtevo spremeni. 

Katere določbe z dnem uveljavitve Zakona prenehajo veljati? 

− tretji in četrti odstavek 103. člena ZIUOPDVE, 

− 107. člen in drugi odstavek 108. člena ZIUOPDVE. 

Za kaj se uporablja določba zadnjega stavka petega odstavka 109. člena Zakona o 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 

RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE)? 

Uporablja se za izjave, vložene do dneva uveljavitve Zakona, če je za upravičenca ugodnejša. 

Kaj mora storiti vlagatelj, ki ugotavlja pogoj na podlagi spremenjenega petega odstavka 

109. člena ZIUOPDVE glede povprečnega števila zaposlenih, in je do uveljavitve Zakona 

že vložil izjavo na podlagi ZIUOPDVE? 

Vlagatelj vloži dopolnitev izjave oziroma novo izjavo v 15 dneh od uveljavitve Zakona. 

Razlika do polne vrednosti povračila se upravičencu izplača do 31.1.2021. 

Kaj mora storiti vlagatelj, ki ugotavlja upad prihodkov na podlagi novega šestega 

odstavka 109. člena ZIUOPDVE in je do uveljavitve Zakona že vložil izjavo na podlagi 

ZIUOPDVE? 

Vlagatelj vloži dopolnitev izjave oziroma novo izjavo v 15 dneh od uveljavitve Zakona.  

Razlika do polne vrednosti povračila se upravičencu izplača do 31.1.2021. 
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Kako se upoštevata določbi prve in druge alineje spremenjenega petega odstavka 109. 

člena ZIUPDVE za vlagatelje, ki so vložili vlogo na podlagi ZIUOPDVE? 

Za vlagatelje, ki so vložili vlogo na podlagi ZIUOPDVE, se določbi prve in druge alineje 

spremenjenega petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE upoštevata po uradni dolžnosti. Razlika do 

polne vrednosti povračila se upravičencu izplača do 31.1.2021. 

Kakšen je rok za izdajo podzakonskih predpisov? 

Pristojni ministri izdajo podzakonske predpise iz 40. člena in četrtega odstavka 69. člena Zakona 

v 30 dneh po uveljavitvi Zakona. 

Od kdaj se uporabljajo določbe 34. in 35. člena Zakona? 

Uporabljajo se od 1.12.2020. 

 

 

* * * * * 

 

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na 

voljo po elektronski pošti info@kbp.si ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi 

odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.  

 

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 

 

Ljubljana, dne 07.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za 

katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo 

za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo 

oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.   
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