Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: Odlok) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19), ki je bila razglašena dne 12. 3. 2020. Odlok je začel veljati dne 15. 5. 2020, uporablja
pa se od dne 31. 5. 2020.
S preklicem epidemije tako večina ukrepov iz protikorona paketov velja zgolj še do dne
31. 5. 2020. V nadaljevanju smo zato pripravili kratek pregled bistvenih ukrepov v zvezi z epidemijo
virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) za prebivalce in gospodarstvo Republike Slovenije.
KRATEK PREGLED BISTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z EPIDEMIJO VIRUSA SARS-CoV-2
(COVID-19)
Ukrepi s področja bančništva in financ
Podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil
Roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega
obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter rok za oddajo letnih poročil (vse za leto 2019) so
podaljšani do dne 31. 5. 2020.
Ukrep velja do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju« na:
https://kbp.si/blog/2020/03/26/ukrepi-s-podrocja-bancnistva-in-financ-covid-19/.

Odlog plačila in obročno plačilo davkov
Omogočeno je lažje uveljavljanje odloga in obročnega plačevanja davčnih obveznosti. Davčni
organ lahko na podlagi vloge zavezanca dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma
obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih, za ta čas pa se zavezancu ne bodo računale obresti.
Ukrep velja do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju« na:
https://kbp.si/blog/2020/03/26/ukrepi-s-podrocja-bancnistva-in-financ-covid-19/.

Sprememba predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od
dohodkov pravnih oseb
Zavezanec lahko zahteva spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter
akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, če utemeljeno pričakuje, da bo davčna osnova v
tekočem davčnem obdobju nižja od davčne osnove v preteklem davčnem obdobju. Zahtevi je treba
priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.
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Ukrep velja do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Oprostitev plačila predhodne akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov
pravnih oseb
Določena je oprostitev plačila (i) obrokov predhodne akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti fizičnih oseb, in (ii) obrokov akontacije davka od dohodkov
pravnih oseb, za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od dne 11. 4. 2020 do dne 31. 5. 2020
(aprilska akontacija, ki jo je bilo treba plačati do dne 10. 5. 2020, in majska akontacija, ki jo je
treba plačati do dne 10. 6. 2020). Neplačani obroki (predhodne) akontacije dohodnine se ne štejejo
za obračunane. Ukrep se ne izključuje z ukrepom spremembe akontacije davka od dohodkov
pravnih oseb in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Davki« na: https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeopizvrsba-insolventnost-in-druge-financne-obveznosti-4-5/.

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Z namenom lajšanja posledic nastajajočih gospodarskih razmer je kreditojemalcem pod določenimi
pogoji omogočen odlog plačila po kreditnih pogodbah. Odlog velja tudi za pogodbe, ki služijo kot
zavarovanje kreditne pogodbe. V obdobju odloga se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti
po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi 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. Kot
začasni ukrep je za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev dodano poroštvo Republike Slovenije, ki
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.
Ukrep glede odloga plačila obveznosti kreditojemalcev velja 18 mesecev od prenehanja razlogov
zanj, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Ukrep glede poroštva Republike Slovenije velja do prenehanja razmerij, ki nastanejo na
njegovi podlagi.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/03/20/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev/,
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-odlog-placila-kreditnih-in-drugih-obveznosti-1-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.
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Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi ZPRPGDZT
Za dolžnika se šteje gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
in zadruga, ustanovljena po zakonu o zadrugah. 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. Glede na podaljšanje zapadlosti zadnjega obroka iz osnovne kreditne
(ali druge) pogodbe se avtomatsko podaljša tudi pravni akt, ki ureja zavarovanja glede plačila
obveznosti iz te pogodbe.
Maksimalni odlog plačila je 24 mesecev.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-odlog-placila-kreditnih-in-drugih-obveznosti-1-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Prilagojeni plačilni roki
Ne glede na prvi odstavek 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2020 in 2021 je plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim
subjektom 8 dni.
Plačilni roki znašajo 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, 60 dni. Ukrep velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije. Glede na to, da
se Odlok uporablja šele od dne 31. 5. 2020, ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali ukrep velja do
dne 15. 5. 2021 ali do dne 31. 5. 2021. Po navedenem obdobju ponovno veljajo roki iz 10. člena
ZPreZP-1.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-izvrsba-insolventnost-in-druge-financne-obveznosti-45/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Ukrepi s področja izvršbe, insolventnosti in drugih finančnih obveznosti
Izvzetost prejemkov iz izvršbe in stečajne mase
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
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po ZDavP-2. Prav tako so ti prejemki izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja
po ZFPPIPP.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-izvrsba-insolventnost-in-druge-financne-obveznosti-45/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi
V izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, se z dnem 11. 4. 2020 do dne 31. 5. 2020 odloži izvršba.
V postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po ZDavP-2, se z dnem 11. 4. 2020 do dne 31. 5. 2020
zadrži davčna izvršba. 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.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Dodaten položaj insolventnosti
Določen je dodaten položaj insolventnosti. Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek
prisilne poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve
epidemije, npr. če družba opravlja dejavnost, za katero je bilo opravljanje dejavnosti z oblastvenim
aktom prepovedano ali bistveno omejeno.
Ukrep se uporablja do dne 31. 8. 2020, razen če ni izgledov, da bo družba lahko položaj
insolventnosti odpravila. Sodišče lahko odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja
in dolžnik lahko opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja v 4 mesecih od predloga, če je
insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije. V tem primeru izvršilno sodišče na predlog
dolžnika odloži izvršbo za to obdobje.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-izvrsba-insolventnost-in-druge-financne-obveznosti-45/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Olajšava za donacije
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
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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.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Obračun davka na dodano vrednost
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 epidemije COVID-19),
so oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, pod pogojem, da je blago dobavljeno
predvidenim uporabnikom in namenjeno za brezplačno razdeljevanje žrtvam epidemije COVID-19
ali za brezplačno uporabo subjektov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost oziroma druge z zakonom
predpisane namene.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 7. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Prilagojen način izvedbe pregleda strank po ZPPDFT-1
Določenim subjektom, ki poslujejo na trgu kapitala in na zavarovalnem trgu po ZPPDFT-1, se v
času epidemije pod določenimi pogoji omogoča začasno prilagojeno izvedbo ugotavljanja
ugotavljanje istovetnosti stranke in preverjanje njene istovetnosti.
Ukrep velja še en mesec po razglasitvi prenehanja epidemije. Glede na to, da se Odlok uporablja
šele od dne 31. 5. 2020, ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali ukrep velja do dne
15. 6. 2020 ali do dne 30. 6. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Ukrepi s področja zavarovalništva in trga finančnih instrumentov
Podaljšani roki za predložitev poročil
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Rok za predložitev letnega poročila in revizorjevega poročila o revidiranju letnega poročila, kot ga
opredeljuje ZGD-1, se ne glede na določbe ZZavar-1 podaljša tako, da ga mora zavarovalnica v
letu 2020 Agenciji za zavarovalni nadzor predložiti najpozneje v petih mesecih po koncu
koledarskega leta, tj. najkasneje do dne 31. 5. 2021.
Rok za pripravo in javno objavo letnih poročil, polletnih poročil oziroma konsolidiranih poročil
javnih družb oziroma investicijskih podjetij, se ne glede na določbe ZTFI-1 in določbe ZBan-2, ki
se smiselno uporablja tudi za investicijska podjetja, v letu 2020 izjemoma podaljša do dne
31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Zavarovalništvo in trg finančnih instrumentov« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Ukrepi s področja javnega naročanja
Zvišanje mejnih vrednosti
Za javna naročila blaga ali storitev ali projektnih natečajev je mejna vrednost zvišana iz 20.000,00
eurov na 40.000,00 eurov, za javna naročila gradenj pa iz 40.000,00 eurov na 80.000,00 eurov.
Sprememba velja do dne 15. 11. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Javno naročanje« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti gospodarstva
Poroštvo Republike Slovenije za zadolževanje kreditojemalcev
Poroštvo se zagotovi za pokritje tveganja bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,
oziroma podružnic bank držav članic s sedežem v Republiki Sloveniji, ki lahko skladno z ZBan-2
opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije.
Ukrep velja za kreditne pogodbe, ki so sklenjene po 12. 3. 2020 in najkasneje do dne
31. 12. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Ukrepi za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu« na:
https://kbp.si/blog/2020/05/01/protikorona-paket-2-v-o/.

Nezaračunavanje najemnin ali dela najemnin
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Zaradi širjenja bolezni in sprejetih ukrepov določeni najemniki poslovnih prostorov v lasti
Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti ne smejo uporabljati in v njih izvajati
svoje gospodarske dejavnosti, vendar morajo kljub temu plačevati najemnino. Pod določenimi
pogoji je zato sprejet začasni ukrep nezaračunavanja najemnin ali dela najemnin najemnikom
poslovnih stavb v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do preklica razglasitve epidemije. Glede na to, da se Odlok
uporablja šele od dne 31. 5. 2020, ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali ukrep velja do dne 15. 5.
2020 ali do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Začasni ukrep« na:
https://kbp.si/blog/2020/05/01/protikorona-paket-2-v-o/.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest in delovanja podjetij
Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti
iz razloga višje sile
Delavci, ki so zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi epidemije virusa COVID-19 na
začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni od dela iz razloga višje sile (zaprtje vrtcev, šol,
prekinitev javnega prevoza), so upravičeni do delnega nadomestila plače (tj. 80% osnove), ki ne
sme biti nižje od minimalne plače. Do povračila izplačanih nadomestil plač so upravičeni
delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot
10% glede na leto 2019. Če zgoraj omenjeni pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne
bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa. Izplačano
nadomestilo plače se povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače
za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-delovna-razmerja-in-socialni-prispevki-2-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Krizni dodatek
Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla
trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen
plačila vseh davkov in prispevkov. Če delavec ne dela cel mesec, je upravičen do sorazmernega
dela kriznega dodatka. Do kriznega dodatka je pod določenimi pogoji upravičen tudi delavec, ki
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ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in če delavec dela na prazničen in
drug dela prost dan.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Delovna razmerja in socialni prispevki« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe delavca
Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe delavca oziroma
samostojnega zavezanca v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer od
prvega dne upravičene odsotnosti.
Nadomestilo se krije od dne 11. 4. 2020 do prenehanja razlogov za začasno zadržanost z dela s
pravico do nadomestila oziroma najkasneje do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-zdravstveno-in-socialno-varstvo-3-5/.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko, invalidsko in poklicno zavarovanje
Delodajalci so opravičeni plačila vseh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zaposlenih, ki delajo. 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.
Ukrep velja od dne 31. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-zdravstveno-in-socialno-varstvo-3-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Ukrepi v javnem sektorju
Možnost premestitve javnega uslužbenca
Javnega uslužbenca je dopustno brez njegovega soglasja začasno premestiti na drugo delovno
mesto v okviru istega delodajalca ali na enako ali drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju« na:

KRATEK PREGLED BISTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z EPIDEMIJO VIRUSA SARS-CoV-2
(COVID-19)
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Možnost dela preko polnega delovnega časa
Nadrejeni lahko javnemu uslužbencu brez njegovega soglasja odredi, da po poteku delovnega časa
dokonča začeto nalogo ali opravi nujno delo. 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.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf,
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije
Delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega
delovnega mesta, če je to potrebno zaradi nujnih delovnih potreb, in zgolj s sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi za določen čas (najdlje za obdobje do dne 30. 9. 2020).
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Znižanje plač in nadomestil plač funkcionarjem
Določene funkcionarske plače se znižajo za 30%.
Ukrep velja od dne 11. 4. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Nadomestilo plače zaradi epidemije
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Javni uslužbenec in funkcionar, ki zaradi odrejene karantene ne moreta opravljati dela skladno s
pogodbo o zaposlitvi ali izvrševati funkcije, delodajalec pa jima ne more organizirati dela na domu
oziroma ki zaradi višje sile ne opravljata dela oziroma izvršujeta funkcije, imata pravico do
nadomestila plače v višini 80% povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh
mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti (oziroma
ustrezno prilagoditev osnove za odmero nadomestila skladno s sedmim odstavkom 137. člena
ZDR-1).
Javni uslužbenec je lahko zaradi epidemije, ko ni možno opravljati dela, pisno napoten na čakanje
na delo doma najdlje do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije
Do dodatka je upravičen zaposleni, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za
svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije. Dodatek znaša
največ 100% urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.

Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi
Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile
Delavec ima v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela (zaprtje vrtcev, šol, prekinitev javnega
prevoza), pravico do nadomestila plače v višini 80% delavčeve povprečne mesečne plače za polni
delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom
odsotnosti.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-delovna-razmerja-in-socialni-prispevki-2-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.
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Začasno denarno nadomestilo
Brezposelna oseba, ki je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pred dnem 13. 3. 2020 in ji je za
čas trajanja začasnih ukrepov 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, je upravičena do začasnega denarnega nadomestila v višini mesečnega zneska 513,64
eurov bruto. V času priznanja nadomestila je brezposelna oseba vključena v obvezna socialna
zavarovanja kot brezposelna oseba, ki je prejemnik denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti.
Ukrep velja za brezposelne osebe, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala v obdobju od dne
13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020. Nadomestilo se uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje z vlogo, oddano v obdobju od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Zdravstveno in socialno varstvo« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Neplačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo
Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih
služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.
Nadomestila plač zaposlenih pri delodajalcih iz prejšnjega stavka in drugih stroškov, nastalih zaradi
izpada izvajanja javnih storitev, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine ljudi
Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine so pod določenimi
pogoji tisti, ki so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, osebe s
stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega dodatka za
upokojence, študentje in druge najranljivejše skupine z izredno nizkimi denarnimi prejemki.
Enkratni solidarnostni dodatek se izplača:
•

prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka dne 18. 5. 2020;
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•

•
•

osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega
dodatka za upokojence, na podlagi vloge, ki se do 15. 5. 2020 vloži na ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
študentom do dne 1. 6. 2020;
drugim najranljivejšim skupinam z izredno nizkimi denarnimi prejemki do dne 30. 6. 2020.

Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Zdravstveno in socialno varstvo« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim
Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičen 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. Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
Upravičenec je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec
2020, v višini 700 eurov za mesec april 2020 in v višini 700 eurov za mesec maj 2020, če je
opravljal dejavnost najmanj od dne 13. 3. 2020 do dne 11. 4. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-delovna-razmerja-in-socialni-prispevki-2-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike
in kmete
Samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati
dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanjem obsegu, so opravičeni plačila prispevkov.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-delovna-razmerja-in-socialni-prispevki-2-5/,
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Sprememba predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine
Zavezanec lahko zahteva spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine, če
utemeljeno pričakuje, da bo davčna osnova v tekočem davčnem obdobju nižja od davčne osnove
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v preteklem davčnem obdobju. Zahtevi je treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter
podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.
Ukrep velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Oprostitev plačila predhodne akontacije dohodnine
Določena je oprostitev plačila obrokov predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega
z opravljanjem dejavnosti fizičnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od dne
11. 4. 2020 do 31. 5. 2020 (aprilska akontacija, ki jo je bilo treba plačati do dne 10. 5. 2020, in
majska akontacija, ki jo je treba plačati do dne 10. 6. 2020). Neplačani obroki predhodne
akontacije dohodnine se ne štejejo za obračunane. Ukrep se ne izključuje s spremembo akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Ukrep velja od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Davki« na: https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeopizvrsba-insolventnost-in-druge-financne-obveznosti-4-5/.

Ukrepi s področja gradnje objektov
Poenostavitev postopkov pridobivanja dovoljenj za gradnjo
Sprejeti ukrepi pospešujejo izdajanje dovoljenj za gradnjo ter poenostavljajo predpisane upravne
postopke v GZ in predpisih s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
Ukrepi veljajo od dne 13. 3. 2020 do dne 31. 5. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Drugo« na:
https://kbp.si/wp-content/uploads/2020/04/Protikorona-paket-1-Q-A-3.pdf.

Ukrepi s področja varstva okolja
Podaljšanje rokov glede obveznosti poročanja
Podaljšajo se roki glede obveznosti poročanja, kot so določeni z ZVO-1 ter ZV-1 ter na njuni podlagi
izdanimi predpisi, tako da se iztečejo 60. dan po preklicu epidemije. Glede na to, da se Odlok
uporablja šele od dne 31. 5. 2020, ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali se roki iztečejo dne
14. 7. 2020 ali dne 30. 7. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete v poglavju »Varstvo okolja« na:
https://kbp.si/blog/2020/04/11/mega-zakon-ziuzeop-drugo-preprecevanje-pranja-denarja-in-financiranjaterorizma-zavarovalnistvo-in-trg-financnih-instrumentov-place-in-nadomestila-plac-ter-premestitve-vjavnem-sektorju-izvajan/.
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Ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi postopki
V sodnih postopkih je bilo od dne 13. 3. 2020 dalje dovoljeno vročanje, opravljanje narokov in
odločanje le v nujnih zadevah. V upravnih in drugih javnopravnih postopkih je takšna omejitev
veljala od dne 29. 3. 2020 dalje. Od dne 1. 5. 2020 je ponovno omogočeno vročanje, izvajanje
ustnih obravnav in odločanje v vseh zadevah (nujnih in nenujnih). Materialni, procesni in zastaralni
roki, razen v nujnih zadevah, ne tečejo.
Ti ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom,
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do dne 1. 7. 2020.
Več o ukrepu si lahko preberete na:
https://kbp.si/blog/2020/05/01/novela-zzusudjz-sodne-upravne-druge-javnopravne-zadeve-v-o/.

Ostali ukrepi, ki se nanašajo na prebivalstvo
Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah
Od dne 20. 3. 2020 velja začasna prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in
mestih v Republiki Sloveniji. Od dne 18. 5. 2020 velja spremenjeni Odlok o začasni splošni omejitvi
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki sprošča omejitve glede
gibanja, dostopa in zadrževanja posameznikov na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne
razdalje.
Začasna prepoved ponudbe in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom
Vlada Republike Slovenije je dne 13. 5. 2020 sprejela Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se ponovno omogoči opravljanje vseh
dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen nekaterih
storitev. Prepovedano ostaja ponujanje naslednjih storitev: nastanitvenih obratov nad 30 sob,
nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja, wellness in fitnes centrov, bazenov in
vodnih aktivnosti, diskotek in nočnih klubov. V prodajalnah so vsi potrošniki pri opravljanju
nakupov izenačeni. Odlok je začel veljati dne 18. 5. 2020.
Upravne enote
Delovanje upravnih enot je do nadaljnjega omejeno na opravljanje nujnih nalog.
Vlada Republike Slovenije je dne 13. 5. 2020 izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje
in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Ta med drugim
določa, da se z dnem 18. 5. 2020 omogočijo nekatere dejavnosti, ki jih opravljajo avtošole. Z
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odlokom se prav tako določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi
potečejo od dne 18. 3. 2020 do dne 17. 5. 2020, podaljša do dne 30. 6. 2020.
Opravljanje mednarodnega zračnega prometa
Vlada Republike Slovenije je dne 23. 4. 2020 sprejela Odlok o prepovedi opravljanja zračnih
prevozov v Republiki Sloveniji. Odlok je prepovedal opravljanje mednarodnega zračnega prevoza
potnikov iz vseh držav v Republiko Slovenijo, tudi znotraj EU. Z dnem 12. 5. 2020 prenehajo
veljati zgoraj omenjeni ukrepi, ki so omejevali zračne prevoze v Republiki Sloveniji.
Ponovna vzpostavitev izvajanja javnega prevoza potnikov
Z dnem 11. 5. 2020 je ponovno vzpostavljen javni potniški promet. Potniki morajo vstopiti v vozilo
javnega linijskega prevoza pri drugih ali zadnjih vratih z veljavno vozovnico. Potniki morajo
obvezno nositi masko in razkužiti roke ter upoštevati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra.
Ponovna vzpostavitev izvajanja vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev
Od dne 9. 5. 2020 se ponovno izvajajo vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve, vendar pod
posebnimi pogoji. Zdravstvena obravnava na vseh treh ravneh – primarni, sekundarni in terciarni
– je zagotovljena le osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih
znakov okužbe dihal.
Ukrepi na mejah
Po prihodu v državo za prebivalce Slovenije in drugih držav EU karantena ni več predvidena.
Izjema so osebe, ki v Slovenijo vstopajo iz tretjih držav. Za osebe iz tretjih držav karantena še
vedno velja za obdobje 14 dni, enako velja za osebe, ki sicer živijo v EU, a so zunaj EU bivali dlje
kot 14 dni.
Ukrepi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
Dne 13. 5. 2020 je vlada izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja. Prepoved zbiranja ne velja za učence prve triade osnovne šole in osnovne
šole s prilagojenim programom ter za tiste učence od 4. do 8. razreda, za katere je organiziran
dopolnilni pouk, za učence 9. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom ter
za dijake zaključnih letnikov srednje šole ter za posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020
opravljali maturo ali zaključni izpit ter dijake od 1. do 3. letnika, ki imajo pravico do dodatne
strokovne pomoči. Odlok se je začel uporabljati dne 18. 5. 2020, z nekaterimi izjemami. Učenci
9. razreda se bodo v šolo lahko vrnili dne 25. 5. 2020.
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Izvajanje športne dejavnosti
Dne 23. 5. 2020 bo začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih pogojih
za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se bo sprostilo večino športnih aktivnosti. Ob
upoštevanju zdravstvenih priporočil bodo dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih
prostorih. Novela vladnega odloka sicer še ne velja za wellness in fitnes centre ter bazene, bodo
pa dovoljeni ostali vodni športi na prostem, kot na primer veslanje.
*****
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 19. 5. 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.

