Državni zbor Republike Slovenije je dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu tudi: Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne
1.5.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni 22., 26., 28., 33., nova
33.a in 33.b, 34., 35., 37., 38., 58., novi 61.a in 102. člen se uporabljajo od 13.3.2020, spremenjena
69. in 108. člen pa od 11.4.2020.
Zakon se nanaša na ukrepe s področij (1) odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, (2) delovnih
razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in socialnega varstva, (4) izvršbe, insolventnosti
in drugih finančnih obveznosti ter (5) drugih področij.
V nadaljevanju vam ob primerjavi trenutno veljavnega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu
tudi: ZIUZEOP) ter spremembah in dopolnitvah tega zakona, predstavljamo odgovore na najbolj
aktualna vprašanja o novostih ukrepov, ki jih prinaša bodoča ureditev.
1) ODLOG PLAČILA KREDITNIH IN DRUGIH OBVEZNOSTI
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Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Kakšna je višina državnega poroštva?
25% zneska 12 odloženih mesečnih obrokov, ki
bi zapadli v obdobju, za katerega je bil
dogovorjen odlog, oziroma 50% v primeru
kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za
katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom
določeno, da se opravljanje storitve oziroma
prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno
prepove, in v primeru kreditojemalcev, ki so
fizične osebe.

25% zneska odloženih obrokov, ki bi zapadli v
obdobju največ 12 mesecev, za katerega je bil
dogovorjen odlog, oziroma 50% v primeru
kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za
katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom
določeno, da se opravljanje storitve oziroma
prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno
prepove, in v primeru kreditojemalcev, ki so
fizične osebe.
S spremembo in dopolnitvijo se preprečuje
napačno tolmačenje števila obrokov kredita v
primeru, če se obrok ne obračunava mesečno,
ampak npr. kvartalno.
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Ali je poroštvo omejeno z vidika države?
ZIUEZOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Poroštvo države je omejeno z vsebinskimi in
kvantitativnimi omejitvami, ki jih je sprejela
Evropska komisija v Začasnem okvirju za
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu
ob izbruhu COVID-19. Podrobnejša pravila bo
določila Vlada z uredbo.

Ali je poroštvo omejeno z vidika kreditojemalcev?
Za kreditojemalca velja prepoved izplačila
dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom
poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja
drugih finančnih obveznosti do nadrejenih
oziroma povezanih družb ali lastnikov za čas
trajanja kreditne pogodbe.

Za kreditojemalca velja prepoved izplačila
dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom
poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja
drugih finančnih obveznosti do nadrejenih
oziroma povezanih družb ali lastnikov od
vložitve vloge za odlog do prenehanja pravice
banke do uveljavljanja pravice do poroštva.

Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
Kakšne so značilnosti odloga tega plačila?
Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh
obveznosti po kreditni (ali drugi) pogodbi do
izteka obdobja odloga (tj. po splošnem pravilu
12 mesecev). Končni datum zapadlosti kreditne
ali druge pogodbe se podaljša za čas trajanja
odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila
zapade naslednji obrok v plačilo v skladu z
določbami kreditne ali druge pogodbe. Odlog
plačila ne vpliva na izračun višine posameznega
obroka v skladu s kreditno ali drugo pogodbo.

Po Zakonu je zdaj še določeno, da se glede na
podaljšanje zapadlosti zadnjega
obroka iz
osnovne
kreditne
(ali
druge)
pogodbe
avtomatsko podaljša tudi pravni akt, ki ureja
zavarovanja glede plačila obveznosti iz te
pogodbe. Dodatno pa je tudi definiran skrajni
rok odloga plačila obveznosti, za katerega se
izjemoma
lahko
dogovorita
pristojno
ministrstvo in dolžnik. Maksimalni odlog plačila
je 24 mesecev.

Kako je z možnostjo reprograma kreditnih pogodb kreditojemalcev, ki so bili v zamudi
z izpolnjevanjem svojih obveznosti že pred razglasitvijo epidemije?
Javni sklad lahko kreditojemalcem, ki so bili v
zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti že

Možnost reprograma kreditne pogodbe se kot
taka ne spreminja, vendar je na voljo
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pred razglasitvijo epidemije, na podlagi vloge za
reprogram
kreditne
pogodbe,
zapadle
neporavnane obveznosti reprogramira tako, da
se poveča višina posameznih obrokov.

kreditojemalcem, ki pred razglasitvijo epidemije
virusa niso bili v zamudi z izpolnjevanjem svojih
obveznosti več kot 90 dni.

Kakšni so plačilni roki v primeru, ko je upnik javni organ?
Če je upnik javni organ (vključno s pravnimi
osebami v večinski javni lasti), se plačilni roki
podaljšajo na 60 dni.
Navedeno velja še eno leto po razglasitvi konca
epidemije in ne posega v pravico dogovora roka
za plačilo, ki je daljši od 60 dni, skladno z
drugim odstavkom 10. člena ZPreZP-1.

Ne glede na 10. člen ZPreZP-1 se plačilni roki
podaljšajo na 60 dni v primerih, ko je upnik
Republika Slovenija ali samoupravna lokalna
skupnost, javni sklad, javna agencija, javni
zavod ali javni gospodarski zavod, dolžnik pa je
subjekt zasebnega prava.
Navedeni rok za plačilo ostane v veljavi še eno
leto po razglasitvi konca epidemije.
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DELOVNA RAZMERJA IN SOCIALNI PRISPEVKI
ZIUZEOP

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti
iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov
Kaj se zgodi v primeru, če skupni znesek prejetih povračil nadomestil plač preseže
800.000 EUR bruto?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Če skupni znesek, ki ga prejme veliko podjetje,
preseže 800.000 EUR bruto, se lahko spremeni
sofinanciranje plač zaposlenim na začasnem
čakanju oziroma oprostitev plačila prispevkov
za zaposlene, ki delajo.
Za to sta predvidena dva načina:
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1) Država bi sofinancirala čakanje na delo in
plačala prispevke, če bi bili izpolnjeni vsi
pogoji, tj. skupni znesek javnih sredstev za
nadomestilo plače in oprostitev prispevkov
ne presega 80% mesečne bruto plače
posameznega zaposlenega; pomoč je
namenjena le za zaposlene, ki bi bili sicer
odpuščeni zaradi prekinitve ali zmanjšanja
poslovanja, ki je posledica izbruha COVID19; delovna razmerja zaposlenih, za katere
je dodeljena pomoč, se morajo ohraniti v
veljavi v celotnem obdobju prejemanja
javnih sredstev.
2) Za dodelitev pomoči bi moral delodajalec
dobiti predhodno odobritev ukrepa od
Evropske komisije.
Do pomoči so
upravičena podjetja, ki dokažejo, da je
dejansko nastala škoda zaradi izbruha
COVID-19
presegla
skupni
znesek
nadomestil plače in oprostitve prispevkov.
Natančnejšo metodologijo ocenjevanja škode,
pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev bo
Vlada podrobneje predpisala z uredbo.

Kateri delodajalci so upravičeni do povračila izplačanih nadomestil?
Delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki
v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 %
glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem
polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast
prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki
v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot
10% glede na leto 2019.

Ali so do pomoči upravičeni tudi delodajalci, ki opravljajo finančno oziroma
zavarovalniško dejavnost, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti?
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Ne.

Da, če imajo na dan 13.3.2020 manj kot 10
zaposlenih.
Zakon
torej
razširja
krog
upravičencev do pomoči.

Kaj pa tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije,
predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske
unije v Republiki Sloveniji?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja,
vendar pa državne institucije po veljavni
zakonodaji niso upravičene do tovrstnih
ukrepov.

Ne, z novelo je v 22. člen Zakona vnesen nov
odstavek, po katerem so tovrstne entitete
izrecno izvezete od pravice do pomoči. Ta
določba se v Zakon vključuje zgolj iz razloga
jasnosti.

Kateri delodajalci so upravičeni do pomoči v primeru, da niso poslovali v celotnem letu
2019?
Delodajalci, ki so utrpeli vsaj 25 % zmanjšanje
prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s
prihodki v mesecu februarju 2020 ali vsaj 50 %
zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju
2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju
2020.

Delodajalci, katerih povprečni mesečni prihodki
so leta 2020 upadli za več kot 10% glede na
povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Kateri delodajalci so upravičeni do pomoči v primeru, če sploh niso poslovali v letu 2019?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Delodajalci, ki so se jim povprečni mesečni
prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za
več kot 10% glede na povprečne mesečne
prihodke v letu 2020 do 12.3.2020.

Kateri delodajalci so upravičeni do pomoči v primeru, da niso poslovali v celotnem letu
2020?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Delodajalci, katerih povprečni mesečni prihodki
so leta 2020 upadli za več kot 10% glede na
povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Kaj pa delodajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev pomoči? So lahko kljub temu
upravičeni do pomoči?
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Ne.

Ne, razen, če imajo status humanitarne
organizacije po ZHO ali status invalidske
organizacije po ZInvO. V tem primeru, so kljub
temu, da pogojev ne izpolnjujejo, do pomoči
upravičeni.

Za največ koliko dni lahko delodajalec delavca, ki je na začasnem čakanju na delo doma,
pozove, da se vrne na delo?
Do 7 zaporednih dni v tekočem mesecu.

Do 7 dni v tekočem mesecu.
Zakon določa, da gre za pravico, ne obveznost
delavca, da se na zahtevo delodajalca vrne na
delo.

Kako se dokončajo že začeti postopki glede uveljavljanja povračila nadomestil plač po
29. členu ZIUZEOP?
ZIUZEOP v 29. členu ureja postopek, po
katerem delodajalec lahko uveljavi pravico do
povračila izplačanih nadomestil plače.

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega Zakona
na podlagi 29. člena ZIUZEOP, se dokončajo po
29. členu ZIUZEOP, razen, če bi bilo dokončanje
postopka po določbah tega zakona za vlagatelja
ugodneje. Pri tem se za ugodnejšo rešitev šteje
zlasti tista, katere uresničitev ne bi imela za
posledico postopka vračila državne pomoči.

Ali lahko delavca, ki je bil napoten na začasno čakanje na delo, Zavod za zaposlovanje
napoti na delo v kmetijstvu?
Da, po zdaj veljavnem ZIUZEOP lahko delavca,
ki je bil napoten na začasno čakanje na delo
zaradi epidemije, Zavod za zaposlovanje napoti
k nosilcu ali članu kmetijskega gospodarstva iz
ZKme-1, ki izrazi potrebo po začasnem ali
občasnem delu v kmetijstvu.

Zakon določa, da delavca, ki je bil napoten na
začasno čakanje na delo zaradi epidemije,
Zavod za zaposlovanje o tej možnosti obvesti.
Širi pa se krog oseb, ki so lahko napotene na
delo v kmetijstvu, in sicer so to osebe, ki so
prijavljene v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu za zaposlovanje.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki
delajo
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Za koliko časa so delodajalci upravičeni plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (razen za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z
dela zaradi višje sile)?
Za meseca april in maj 2020.

Za obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona.

Ali je delavec, ki dela, upravičen do kriznega dodatka v višini 200 EUR?
Da.

Da.

Delavec, ki dela in čigar zadnja izplačana
mesečna
plača
ni
presegla
trikratnika
minimalne plače, prejme mesečni krizni dodatek
v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh
davkov in prispevkov.

Delavec, ki dela in čigar zadnja izplačana
mesečna
plača
ni
presegla
trikratnika
minimalne plače, prejme ob plači za posamezni
mesec krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Ali je delavec, ki ne dela cel mesec ali pa ukrepi ne trajajo cel mesec, upravičen do
kriznega dodatka?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

V takem primeru je delavec upravičen do
sorazmernega dela kriznega dodatka.

Ali delavcu pripada krizni dodatek za dela proste dni oziroma za dni, ko je delavec
odsoten z dela?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

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.

Ali je do kriznega dodatka upravičen tudi delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
s krajšim delovnim časom?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Da.
Takšen delavec ima 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 ZDR-1.
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Ali je delodajalec dolžan plačati prispevke za poklicno zavarovanje?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Delodajalci, ki so zavezanci za plačilo
prispevkov za poklicno zavarovanje, so za
delavce, ki so upravičeno odsotni z dela in za
delavce, ki delajo in so vključeni v poklicno
zavarovanje, oproščeni plačila prispevkov za
poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo
oziroma od nadomestila plače za obdobje
veljavnosti ukrepov iz tega zakona.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
Kdo je upravičen do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka?
Samozaposleni, verski uslužbenec in kmet, ki
zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti
ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu,
in ki mu bodo prihodki v prvem polletju 2020
upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta
2019 in v drugem polletju 2020 ni dosegel več
kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje
leta 2019.

Samozaposleni, verski uslužbenec in kmet, ki
zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti
ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu,
in ki mu bodo prihodki v letu 2020 zaradi
epidemije upadli za več kot 10% glede na leto
2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019
oziroma 2020, se primerjajo povprečni mesečni
prihodki v letu 2019 glede na povprečne
mesečne prihodke v letu 2020. Če ni posloval v
letu 2019, se primerjajo povprečni mesečni
prihodki v letu 2020 glede na povprečne
mesečne prihodke v letu 2020 do 12.3.2020.
Upoštevajo se čisti prihodki od prodaje ter
nadomestila iz zavarovanja za starševsko
varstvo.
Takšno ugotavljanje prihodkov ni primerno za
verske uslužbence, zato so do pomoči
upravičeni tudi verski uslužbenci, ki zaradi
epidemije ne morejo opravljati dejavnosti.
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Do kakšne višine mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni upravičenci, če za
posamezni mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni
čas?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

V
takem
primeru
so
upravičeni
do
sorazmernega dela izredne pomoči v obliki
mesečnega temeljnega dohodka glede na delež
vključitve v zavarovanje za posamezni mesec
oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh
podlagah.
Delež vključitve v zavarovanje za posamezni
mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa
po teh podlagah se za posamezni mesec določi
upoštevaje povprečno dnevno število ur
vključitve v zavarovanje v posameznem
mesecu.

Ali je mesečni temeljni dohodek obdavčen?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila
vseh davkov in prispevkov.

V katerem obdobju je upravičenec upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?
Za mesece marec, april in maj 2020.

Za mesece marec, april in maj 2020. V primeru
podaljšanja ukrepov se izplača mesečni temeljni
dohodek tudi za mesec junij 2020.

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike
in kmete
Kdo je upravičen do oprostitve plačila prispevkov?
Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci, ki
ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v
obvezno zavarovanje tudi na drugi zavarovalni
podlagi.

Samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski
uslužbenci, ki zaradi epidemije ne morejo
opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno
zmanjšanjem obsegu.

Za katero obdobje velja oprostitev plačila prispevkov?
Za april in maj 2020.

Za obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona.
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Vračilo prejetih sredstev
Kateri subjekti in v katerih primerih so dolžni vrniti prejeta sredstva (prejeto pomoč)?
Subjekti, ki so na podlagi ZIUZEOP uveljavili:

Subjekti, ki so na podlagi ZIUZEOP uveljavili:

−

−

povračilo nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo;
− povračilo nadomestila plače delavcu, ki
zaradi višje sile ne more opravljati dela;
− oprostitev plačila prispevkov;
− izredno pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka;
morajo v primeru, da je od uveljavitve ZIUZEOP
dalje prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač
za poslovno uspešnost (za vse zaposlene)
oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, vrniti
prejeta sredstva, skupaj z zakonsko določenimi
zamudnimi obrestmi.

povračilo nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo;
− oprostitev plačila prispevkov;
− izredno pomoč v obliki mesečnega
temeljnega dohodka;
morajo v primeru, da je od uveljavitve ZIUZEOP
prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih
delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil
nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za
poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v
letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti
FURS. Prejeta sredstva morajo vrniti po vročitvi
odločbe FURS, skupaj z zakonsko določenimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
uveljavitve pravic iz ZIUZEOP do dneva vračila.

Kako morajo ravnati subjekti, ki so uveljavili upravičenja na podlagi ZIUZEOP in
naknadno ugotovijo, da niso izpolnjevali pogojev za njihovo pridobitev?
Subjekti, ki so uveljavili upravičenja na podlagi
ZIUZEOP in naknadno ugotovijo, da niso
izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev,
morajo o tem obvestiti FURS in znesek prejete
pomoči vrniti na podlagi ugotovitvene odločbe v
roku 30 dni.

Subjekti, ki so uveljavili upravičenja na podlagi
ZIUZEOP in naknadno ugotovijo, da niso
izpolnjevali pogojev za njihovo pridobitev, o
tem obvestijo FURS najkasneje do:
−

roka za predložitev obračuna davka od
dohodkov pravnih oseb za leto 2020
oziroma za obdobje, ki vključuje podatke
za obdobje drugega polletja 2020;
− oziroma do roka za predložitev obračuna
davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2020,
in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od
vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do
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plačila, se jim obračunavajo zakonske zamudne
obresti po ZPOMZO-1.

3) ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
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Socialno varstvo, pravice iz javnih sredstev in uveljavljanje pravic iz naslova
starševskega varstva
Kdo je upravičen do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence?
Upravičenci do enkratnega solidarnostnega
dodatka za upokojence so osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700
EUR ali manj.

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega
dodatka za upokojence so osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700
EUR ali manj.
Do enkratnega solidarnostnega dodatka za
upokojence so upravičeni tudi prejemniki
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki
delajo krajši delovni čas in so na začasnem
čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi
višje sile ter imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji. Nadomestilo iz invalidskega
zavarovanja se v teh primerih preračuna na
polni delovni čas, enkratni solidarnostni dodatek
pa se jim prizna ob upoštevanju preračunanega
nadomestila in zneskov iz tretjega odstavka 57.
člena tega zakona v sorazmernem delu, ki je
odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za
katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega
zavarovanja. Pri določitvi višine enkratnega
solidarnostnega dodatka se upošteva višina
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nadomestil, ki ga je uživalec prejel v mesecu
aprilu.

Ali se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence šteje v dohodek?
Ne,
enkratni
solidarnostni
dodatek
za
upokojence se ne šteje v dohodek upravičenca
za uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo
socialno varstvene prejemke.

Ne, enkratni solidarnostni dohodek se ne šteje
v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih,
ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri
izredni denarni socialni pomoči. S spremembo
zakona se tako med upravičence vključujejo
tudi prejemniki poklicnih pokojnin v višini 700
EUR ali manj.

Kdo je upravičen do enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine
ljudi?
Tisti, ki so upravičeni do denarne socialne
pomoči oziroma varstvenega dodatka za april
2020 in niso upravičeni do enkratnega
solidarnostnega dodatka za upokojence, pri
čemer starostni pogoj za to ranljivo skupino ni
definiran.
Redni višješolski in visokošolski študenti s
stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega
dodatka za druge ranljive skupine so tisti, ki so
prejemniki denarne socialne pomoči oziroma
varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja
socialno varstvene prejemke, za mesec april
2020, in niso sami ali osebe, ki se poleg njih
upoštevajo pri ugotavljanju materialnega
položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev, upravičeni do enkratnega
solidarnostnega dodatka za upokojence.
Dodatno so upravičene tudi osebe s stalnim
prebivališčem v Sloveniji, ki niso upravičene do
enkratnega
solidarnostnega
dodatka
za
upokojence in katerih lastni dohodki ne
presegajo cenzusa za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka (trenutno 591,20 EUR za
samske osebe), če so dopolnile 65 let starosti in
so člani kmetije.
S spremembo zakona se krog upravičencev širi
tudi na izredne študente. Vendar so do dodatka
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upravičeni le tisti študenti, ki se v študijskem
letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih
študijskih programih v Sloveniji in na dan
13.3.2020 niso bili vključeni v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na
podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.
Poleg naštetih oseb se širi krog upravičencev na
druge najranljivejše skupine z izredno nizkimi
denarnimi prejemki.

Kdo je upravičen do začasnega denarnega nadomestila?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Brezposelna oseba, ki je imela sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi pred 13.3.2020 in ji je od
13.3.2020 dalje prenehala iz poslovnega
razloga ali s potekom časa, za katerega je bila
sklenjena, ter ne izpolnjuje pogoja za pridobitev
nadomestila za brezposelnost po določbah
ZUTD.

Kakšna je višina začasnega denarnega nadomestila?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

513,64 EUR bruto. V času priznanja nadomestila
je brezposelna oseba vključena v obvezna
socialna zavarovanja kot brezposelna oseba, ki
je prejemnik denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti.

Kako se uveljavlja začasno denarno nadomestilo?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Uveljavlja se pri Zavodu za zaposlovanje z
vlogo, ki se ji priloži odpoved pogodbe oziroma
pogodba, ki je prenehala s potekom časa. Zavod
izda odločbo, ki se vroči z dostavo v hišni
predalčnik. Vročitev se šteje za opravljeno 15
dan od dneva odpreme. Če oseba sporoči, da
odločbe ni prejela, se nova vročitev opravi po
določbah ZUP.

4) IZVRŠBA, INSOLVENTNOST IN DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI
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Izvršba in osebni stečaj
Ali za prejemke, izplačane na podlagi interventnih ukrepov, veljajo kakšna posebna
pravila v izvršilnih in/ali stečajnih postopkih?
Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so
izvzeti iz izvršbe po ZIZ oziroma davčne izvršbe
po ZDavP-2. Prav tako so ti prejemki izvzeti tudi
iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja
po ZFPPIPP.

Vsi prejemki, izplačani na podlagi zakonov, ki
urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije,
razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo
plače, so izvzeti iz izvršbe po ZIZ oziroma
davčne izvršbe po ZDavP-2. Prav tako so ti
prejemki izvzeti tudi iz stečajne mase v
postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP.

V izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, se z dnem uveljavitve ZIUZEOP odloži
izvrševanje sklepov o izvršbi oz. izvršbe. V katerih primerih pa se izvrševanje sklepov o
izvršbi oz. izvršbe ne odloži?
Izvrševanje sklepov o izvršbi se ne odloži, če
gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova
zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

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.

Finančno poslovanje podjetij, postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja
Kako je z obveznostjo plačila predujma za kritje stroškov stečajnega postopka v
primeru, ko predlog za začetek stečajnega postopka vloži delavec?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Če predlog za začetek stečajnega postopka iz
razloga trajnejše nelikvidnosti vloži delavec, je
oproščen plačila predujma za kritje začetnih
stroškov stečajnega postopka.
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ZIUZEOP določa, da poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek prisilne
poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve
epidemije. Koliko časa se ta ukrep uporablja?
Ukrep se uporablja v času razglasitve epidemije
in še 3 mesece po prenehanju začasnih ukrepov
po ZIUZEOP.

Ukrep se uporablja od razglasitve epidemije in
še 3 mesece po prenehanju začasnih ukrepov
po ZIUZEOP, razen če ni izgledov, da bo družba
lahko položaj insolventnosti odpravila.

Kdaj se šteje, da je insolventnost družbe posledica razglasitve epidemije?
Kadar družba opravlja dejavnost, za katero je
bilo s predpisom določeno, da se opravljanje
dejavnosti zaradi epidemije začasno prepove ali
bistveno omeji.

Kadar družba opravlja dejavnost, za katero je
bilo s predpisom določeno, da se opravljanje
dejavnosti zaradi epidemije začasno prepove ali
bistveno omeji
ali če družba že na dan
31.12.2019 ni bila insolventna.

Kako je z možnostjo odložitve odločanja sodišča o upnikovem predlogu za začetek
stečaja?
Obdobje, za katerega lahko sodišče odloži
odločanje o upnikovem predlogu za začetek
stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči
svojo zahtevo za odložitev odločanja, je 4
mesece, če je insolventnost družbe nastala kot
posledica razglasitve epidemije. Ta ukrep se
uporablja v stečajnem postopku na predlog
upnika, ki ga vloži najpozneje v 2 mesecih po
prenehanju ukrepov v skladu z 20. členom
zakona.

Obdobje, za katerega lahko sodišče odloži
odločanje o upnikovem predlogu za začetek
stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči
svojo zahtevo za odložitev odločanja, je 4
mesece, če je insolventnost dolžnika posledica
razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja v
stečajnem postopku, ki je uveden na predlog
upnika najpozneje v 3 mesecih po prenehanju
ukrepov v skladu z 20. členom zakona. 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.

Ali v primeru, če sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja v
skladu z ZIUZEOP, to vpliva na izvršbo?
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ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Da, v tem primeru izvršilno sodišče na predlog
dolžnika odloži izvršbo za to obdobje.

Davki
Do kakšne olajšave za donacije je upravičen zavezanec po ZDDPO-2 in ZDoh-2?
Zakon tega vprašanja trenutno ne ureja.
Na podlagi veljavne zakonodaje je zavezanec po
ZDDPO-2 in ZDoh-2, ki dosega dohodke iz
dejavnosti, ki se vštevajo v davčno osnovo,
upravičen do zmanjšanja davčne osnove po
prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2
oziroma po prvem in drugem odstavku 66. člena
ZDoh-2.

Zavezanec po ZDDPO-2 in ZDoh-2, ki dosega
dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v davčno
osnovo, je upravičen do dodatnega zmanjšanja
davčne osnove davčnega obdobja za celoten
znesek izplačil v denarju za namen odprave
posledic epidemije COVID-19, vendar največ do
višine davčne osnove davčnega obdobja.
Dopuščeno je prenašanje v naslednja tri davčna
obdobja.

Kako se obračunava DDV?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.
DDV se obračuna skladno z določbami 41. člena
ZDDV-1.

Od 13.3.2020 do 31.7.2020 so določene dobave
blaga in pridobitve blaga iz drugih držav članic,
iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike
Slovenije
(potrebno
za
spopadanje
s
posledicami izbruha COVID-19), oproščene
plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, pod
pogojem, da je blago dobavljeno predvidenim
uporabnikom in namenjeno za brezplačno
razdeljevanje
žrtvam
COVID-19
ali
za
brezplačno uporabo subjektov, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost oziroma druge z
zakonom predpisane namene.

Kaj pa, če se blago uporabi za namene, ki niso predvideni z zakonom?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Blaga, za katerega je določena oprostitev DDV,
ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali
ga kako drugače uporabiti za druge namene.
Organi in organizacije, ki blaga ne uporabljajo
za namene, za katere velja oprostitev plačila
DDV, so dolžni obračunati in plačati DDV po
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stopnji, ki za to blago velja, na dan, ko se tako
blago uporabi in nastane obveznost obračuna
DDV.

Ali ima davčni zavezanec kakšne obveznosti v zvezi z oprostitvijo plačila DDV?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev
plačila DDV, se mora na računu sklicevati na
člen tega zakona, ki določa oprostitev DDV in
razpolagati z izjavo svojega kupca, da je blago
namenjeno za brezplačno razdeljevanje žrtvam
COVID-19 ali za brezplačno uporabo subjektov,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Kako davčni zavezanec uveljavlja oprostitev plačila DDV?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Davčni zavezanec mora davčnemu organu
predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga,
ki ga sestavi za koledarski mesec, v elektronski
obliki prek sistema eDavki najkasneje do
zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski
mesec.

Kaj pa davčni zavezanec, ki je obračunal DDV za navedeno blago pred uveljavitvijo tega
zakona?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

5) DRUGO

Davčni zavezanec lahko znižanje obračunanega
DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih
obdobij za dobave blaga, opravljene od vključno
13.3.2020 dalje, vključi v obračun DDV za
davčno obdobje, v katerem je popravil tak
račun.
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Kakšni so pogoji dodeljevanja pomoči po ZIUZEOP?
Zakon tega vprašanja trenutno ne ureja.

Pomoči so deležni
začasnih ukrepov:
−
−
−
−
−

upravičenci

naslednjih

delo in plačevanje prispevkov za socialno
varnost;
odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti;
upravljanje z vodami;
ukrepa glede katastrskega dohodka (63.
člen ZIUZEOP);
ukrepi v kmetijstvu in gozdarstvu (72. – 74.
člen ZIUZEOP).

Do javnih sredstev niso upravičeni subjekti, ki
so bili dne 31.12.2019 že podjetja v težavah.
Skupni znesek ne sme preseči 800.000 EUR
bruto (pred davki in drugimi dajatvami) na
posamezno podjetje (ali 120.000 EUR bruto na
podjetje iz sektorja ribištva in akvakulture
oziroma 100.000 EUR bruto na podjetje,
dejavno na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov).
Ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo
dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči,
dodeljene v skladu s Splošno uredbo o
skupinskih izjemah.
Skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih
stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih
virov, ne sme preseči v zakonu določenih
omejitev.
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Kako je prilagojen način izvedbe pregleda strank po ZPPDFT-1?
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Ne glede na prvi in drugi odstavek 19. člena
ZPPDFT-1 lahko zavezanec iz 5. do 15. točke ter
20.i in 20.j točke prvega odstavka 4. člena
ZPPDFT-1
ukrep
ugotavljanja
oziroma
preverjanja istovetnosti stranke, izjemoma
izvede tudi v 1 mesecu po sklenitvi poslovnega
razmerja ali v 1 mesecu po razglasitvi
prenehanja epidemije (če je to potrebno iz
določenih zakonskih razlogov). Zavezanec je
dolžan pred sklenitvijo poslovnega razmerja
izvesti vsa možna in zahtevana dejanja za
poznavanje svoje stranke, glede na razmere,
tudi s pomočjo video povezave. Pogovor preko
video povezave se lahko hrani do poteka
navedenega roka 1 meseca.

Po Zakonu se prilagojen način izvedbe pregleda
stranke po ZPPDFT-1 lahko uporabi tudi v
primeru
pregleda
stranke
pri izvajanju
določenih večjih transakcij iz 20. člena ZPPDFT1 in v primeru transakcij strank, pri katerih
obstoji dvom o verodostojnosti in ustreznosti
predhodno pridobljenih podatkov o stranki ali
dejanskem lastniku stranke.

Plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju
Koliko časa je dopustno delo preko polnega delovnega časa v času epidemije?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

Odreditev dela preko polnega delovnega časa je
dopustna le za najkrajši možni čas, s tem da je
treba javnemu uslužbencu takoj po prenehanju
razlogov zagotoviti sorazmerno daljši počitek.
Skupno število ur dela preko polnega delovnega
časa na letni ravni ne sme preseči 480 ur.

Ali možnost začasne premestitve, izjeme glede dela preko polnega delovnega časa in
možnost zaposlitve za določen čas brez javne objave veljajo tudi za zasebnike?
Ne.

Ti ukrepi po Zakonu veljajo tudi za zasebne
izvajalce, pod pogojem, da dejavnost opravljajo
v okviru mreže javne službe.

Ali Zakon ureja tudi kakšne spremembe glede znižanja plač funkcionarjev?
Po splošni ureditvi v zakonu ta ukrep – znižanje
v višini 30 % osnovne plače – zdaj velja od

Znižanje plač in nadomestil plač se po novem
uvaja od dneva uveljavitve zakona, tj.
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13.3.2020 do 31.5.2020 (v skladu z 20. členom
ZIUZEOP).

11.4.2020, do 31.5.2020. Višina znižanja ostaja
enaka.

Kako je za javne uslužbence in funkcionarje urejeno nadomestilo plače zaradi
epidemije?
Nadomestilo plače se določa v višini, kot to
ureja ZDR-1.

Nadomestilo plače je po novem posebej urejeno
in ne sme biti nižje od minimalne plače. Če je
javnemu uslužbencu odrejena karantena ali
preventivna
izolacija,
pripada
javnemu
uslužbencu plača, ki bi jo prejel, če bi delal. V
primeru začasne zadržanosti od dela zaradi
okužbe pri opravljanju dela pa znaša
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela 100
odstotkov osnove, ki je določena za obračun
nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni.

Ali za javne uslužbence veljajo kakšne posebnosti glede letnega dopusta?
Ne.

Zakon določa posebno ureditev glede prenosa
letnega dopusta iz leta 2019. Če delodajalec
javnemu uslužbencu prepove izrabo letnega
dopusta za leto 2019 (do 30.6.2020), lahko
javni uslužbenec izrabi preostanka letnega
dopusta za leto 2019 do 31.12.2020.

Izvajanje javnih storitev
Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in
izvajalci javnih služb oz. posredni uporabniki proračunov, ki v času trajanja epidemije
ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo. Kateri stroški so v takem
primeru kriti iz državnega proračuna?
Iz proračuna Republike Slovenije se krijejo
nadomestila plač in drugi stroški, nastali zaradi
izpada izvajanja javnih storitev.
Varstvo okolja

Iz proračuna Republike Slovenije se krijejo vsi
stroški tekočega delovanja, zmanjšani za
prejeta javna sredstva in sredstva pridobljena iz
naslova ukrepov, določenih v ZIUZEOP.
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Ali zakonodajne spremembe vključujejo tudi kakšne ukrepe za učinkovitejšo in hitrejšo
gradnjo objektov?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno posebej ne
ureja.
V skladu s petim odstavkom 35. člena GZ se
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za
objekte z vplivi na okolje šteje za popolno, če so
priloženi dokumenti iz 1. in 3. točke drugega
odstavka 35. člena GZ (ustrezna dokumentacija
in dokazila, npr. notarsko overjena pogodba, če
investitor v zemljiški knjigi nima vpisane
lastninske ali druge stvarne pravice na
nepremičninah) ter poročilo o vplivih na okolje.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za
objekt z vplivi na okolje se šteje za popolno že,
če so priloženi dokumenti iz 1. točke drugega
odstavka 35. člena GZ ter poročilo o vplivih na
okolje.
Investitor tako za popolnost zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja ni dolžan predložiti
listine, iz katere izhaja, da je v zemljiški knjigi
vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki
mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini, na
kateri je predvidena gradnja.
Vendar
mora
investitor
preostalo
dokumentacijo iz 35. člena GZ organu še vedno
predložiti pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Iz tega je razumeti, da se Zakonom torej
dejansko spreminja le časovni trenutek, v
katerem je določeno dokumentacijo potrebno
predložiti organu.

Kdaj lahko investitor predlaga uvedbo postopka t. i. »prevlade javne koristi«?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno posebej ne
ureja.
Investitor ima na podlagi 53. člena GZ možnost
predlagati uvedbo postopka prevlade druge
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja
narave. Investitor mora namreč zahtevi za
izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem
postopku priložiti tudi poročilo o vplivih na

Investitor lahko v primeru neugodne ocene v
poročilu o vplivih na okolje oziroma v dodatku
za varovana območja, že ob vložitvi zahteve za
pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem
postopku poda tudi predlog uvedbe postopka
prevlade javne koristi. S tem je omogočen
hitrejši potek postopka.
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okolje. Če pristojni upravni organ ugotovi, da je
gradnja objekta neugodno ocenjena, o tem
obvesti investitorja, ki ima pravico v 90 dneh po
vročitvi
obvestila
predlagati
uvedbo
navedenega postopka.
Kako je po Zakonu uveljavljeno t. i. »načelo ne-podvajanja«?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja.

V Zakonu naj bi bilo načelo ne-podvajanja
urejeno v 100.d členu (preprečitev podvajanja).
Kot izhaja iz obrazložitve k temu členu, se v
izogib podvajanju in s ciljem ekonomičnosti
upravnih postopkov mnenja mnenjedajalcev
oziroma soglasja v predhodnih postopkih
upoštevajo tudi v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja v integralnem postopku,
če se poseg ni spremenil preko dopustnih
toleranc.

Ali je pred začetkom gradnje potrebno počakati na pravnomočnost gradbenega
dovoljenja?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja,
vendar mora gradbeno dovoljenje v skladu z GZ
postati pravnomočno še pred začetkom gradnje.

Ne.
Zakon lastnosti pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja ne predvideva kot pogoja za zakonit
pričetek gradnje, rekonstrukcije ali spremembe
namembnosti objekta.
Izvajalec gradbenih del bo lahko pričel z deli že
po dokončnosti gradbenega dovoljenja, tj. ko ni
več
možnosti
pritožbe
zoper
gradbeno
dovoljenje v upravnem postopku. Vendar pa
Zakon izrecno določa, da bo investitor tako
ravnal »na lastno odgovornost«. Kako bi takšna
ureditev vplivala na morebitne kasnejše spore
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(npr.
v
primeru
odprave
dovoljenja), ostaja nejasno.

gradbenega

Kdo je upravičen sodelovati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja?
ZIUZEOP tega vprašanja trenutno ne ureja,
vendar so v skladu z GZ v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja poleg investitorja
upravičeni sodelovati stranski udeleženci, kot so
opredeljeni v 36. in 54. členu GZ.

Zakon ne posega v krog udeležencev postopka.
V postopku za izdajo gradbenega dovoljenja
lahko tako sodelujejo stranke in stranski
udeleženci ter nevladne organizacije, ki
priglasijo svojo udeležbo. Zakon ob tem glede
nevladnih organizacij v 100.f členu predpisuje
pogoje, ki jih mora izpolnjevati za priglasitev
stranske udeležbe.
Priglasitev udeležbe stranskih udeležencev pa je
glede na določbe Zakona vezana na objektiven
trenutek javne objave zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja in dokumentacije na
spletnih straneh e-uprave. Rok za priglasitev
udeležbe je 15 dni od javne objave. Morebitna
prepozna priglasitev udeležbe se s sklepom
zavrže, pritožba zoper ta sklep pa ne zadrži
njegove izvršitve.

Ali je prišlo do kakšnih sprememb glede sodnega varstva?
ZIUZEOP sodnega varstva trenutno ne ureja
drugače. Po splošni ureditvi v ZUS-1 je rok za
vložitev tožbe 30 dni od vročitve upravnega
akta, s katerim je bil končan postopek. Na
podlagi specialne ureditve v 58. členu GZ lahko
nevladne organizacije pod zakonskimi pogoji
vložijo tožbo v 30 dneh od objave odločbe na
spletnih straneh e-uprave.

Da, v zvezi s postopki po Zakonu.
Rok za vložitev tožbe v upravnem sporu zoper
gradbeno dovoljenje, izdano z upoštevanjem
določil tega zakona, se skrajša tako, da je treba
tožbo vložiti v roku 15 dni od objave odločbe na
spletnih straneh e-uprave.
Nadalje Zakon predvideva zožitev možnih
vlagateljev tožbe zoper gradbena dovoljenja po
tem
zakonu.
Nevladne
organizacije,
ki
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uresničujejo pravno varstvo na podlagi 58.
člena GZ ali tretjega odstavka 137. člena ZON,
morajo za vložitev tožbe izpolnjevati zahteve iz
100.f člena Zakona (kot npr. najmanj 50
aktivnih članov, če gre za društvo).
Sodni postopki v zvezi z gradbenimi dovoljenji
po tem zakonu se štejejo kot nujne in
prednostne zadeve.

*****
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 29.4.2020

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.

