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ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA
EPIDEMIJE COVID-19 (PKP6)
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV
POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZDLGPE)
Pogoji v zvezi s kreditnimi pogodbami in kreditojemalci
Koliko znaša najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega
kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno 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) odgovarja Republika Slovenija?
Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev
katerega skladno z ZDLGPE odgovarja Republika Slovenija, znaša do 25 % prihodkov od prodaje
v letu 2019 ali dvojni znesek stroškov dela za leto 2019.
Kdaj najkasneje mora imeti kreditojemalec poravnane zapadle obveznosti iz naslova
obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je za kredit v situaciji, ko mu je v
skladu z določbami ZDLGPE odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov,
davkov in drugih dajatev oz. omogočeno obročno plačilo le-teh?
Na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge.
Vloga banke
Kakšna je vloga banke?
Banka, ki odobri kredit v skladu z ZDLGPE, vlogo za kredit skupaj s kopijo kreditne pogodbe in
drugo potrebno oziroma zahtevano dokumentacijo, posreduje SID banki.
Za unovčenje poroštva banka posreduje SID banki zahtevo za izpolnitev poroštvene obveznosti
Republike Slovenije najpozneje v 6 mesecih od nastopa dogodka neplačila ali neporavnave dospele
obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije. Republika
Slovenija poroštveno obveznost izpolni najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema formalno
popolne zahteve za njeno izpolnitev, iz katere je razvidno, da je na strani kreditojemalca nastopil
dogodek neplačila ali da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je
zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.
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ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19
(ZZUOOP)
Katere so nove izjeme glede upravičenosti do nadomestila plače za delavce v skladu z
Zakonom in za katere lahko delodajalec uveljavlja pravico po povračila?
Delavec je upravičen do nadomestila plače tudi če na delo ne more priti zaradi nemožnosti prihoda
na delo zaradi ustavitve javnega prevoza (v nadaljnjem besedilu: višja sila zaradi ustavitve
javnega prevoza) ali zaprtja mej s sosednjimi državami (v nadaljnjem besedilu: višja sila
zaradi zaprtja mej).
Kdo lahko uveljavlja pravice do ukrepov nadomestila plač delavcev zaradi odrejene
karantene ali nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva,
višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej?
Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
−
−
−

neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oz. proračuna občine,
katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po
standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13.3.2020 več kot deset zaposlenih,
tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva
mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Do kdaj se podaljša ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa
iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 80/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE)?
Do 30.6.2021.
Do kdaj lahko delodajalec posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za polni delovni čas odredi delo s skrajšanim delovnim časom?
Do 30.6.2021.
Kdo je pristojen za napotitev v karanteno na domu iz 11. člena in 12. člena ZZUOOP?
Za napotitev v karanteno na domu iz 11. člena ZZUOOP sta pristojna Nacionalni inštitut za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in lečeči zdravnik, za napotitev v karanteno na domu iz 12.
člena ZZUOOP pa je pristojna Policija.
Kdo lahko pridobi podatke o osebi, ki je bila ali bi lahko bila v visoko tveganem stiku z
osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2 in z ustnim navodilom seznani glede načina
izvajanja karantene na domu?
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ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19
(ZZUOOP)
NIJZ in lečeči zdravnik.
Za koga se ne uporabljajo drugi, tretji in četrti stavek četrtega odstavka 20. člena
ZZUOOP glede obračunavanja nadomestila za čas kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi
bolezni?
Ne uporabljajo se za neposredne in posredne uporabnike proračuna Republike Slovenije in
proračunov občin ter za javne gospodarske zavode.
Kdo presoja utemeljenost nastanitve za osebe, ki na naslovu svojega stalnega ali
začasnega prebivališča ali drugem primernem prostoru ne morejo zagotoviti izvajanja
ukrepa osamitve (izolacije)?
Utemeljenost presoja izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik, epidemiolog ali v primeru prehoda
državne meje ali notranje meje policija na meji.
Do kdaj velja ukrep dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za
COVID-19?
Ukrep velja od 19.10.2020 do preklica epidemije.
Kateri delodajalci so upravičeni do povračila izplačanih nadomestil za plače delavcem
na začasnem čakanju na delo?
Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi
epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019.
Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci,
ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije
znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.
Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so bili registrirani
najpozneje na dan 01.09.2020 in ki se jim bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi
epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v
letu 2020 do 31.08.2020.
Če pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta
sredstva na podlagi ukrepa. Če vlogo vloži delodajalec, registriran po 01.09.2020, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep ni
pritožbe.
Do kdaj lahko delodajalec napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo?
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ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19
(ZZUOOP)
Najdlje do 31.01.2021.
Koliko znaša višina delnega povračila izplačanega nadomestila?
Višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 % nadomestila plače in je omejena z
višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu,
ki ureja trg dela. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno
nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).
Kako je omejena višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za
mesec november 2020 do izteka upravičenosti?
Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do izteka
upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. Višina delnega
povračila izplačanega nadomestila plače s strani Republike Slovenije ne sme presegati 80 %
vrednosti izplačanega nadomestila plače.
Za katere delodajalce znaša višina delnega povračila izplačanega nadomestila za plače
s strani Republike Slovenije za mesec november 2020 do izteka upravičenosti, 100 %?
Za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Začasnega
okvira Evropske komisije za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID19 (UL C št. 91 I z dne 20.3.2020, str. 1, sprememba UL C št. 112 I z dne 4.4.2020 str. 1,
sprememba UL C št. 164 z dne 13.5.2020, str. 3, sprememba UL V 2018 z dne 2.7.2020, str. 3 in
sprememba UL C št. 340 I z dne 13.10.2020, str. 1) iz (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir za
ukrepe državne pomoči), ni presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje, pri čemer se v
maksimalno določen znesek všteva tudi pomoč, ki jo bo prejel do konca upravičenosti po tem
zakonu. Vsi navedeni zneski morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih
dajatev.
Kako je omejena višina povračila izplačanega nadomestila plače iz prejšnjega
vprašanja?
Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do
izteka upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. V 100 %
povračila nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in
prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).
Kaj mora delodajalec priložiti vlogi za uveljavitev povračila izplačila nadomestila plače?

6

ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19
(ZZUOOP)
Vlogi predloži izjavo, da iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih ni oz. ne bo presegel
800.000 EUR na posamezno podjetje, za katero kazensko in materialno odgovarja.
Kdaj se delodajalec odloči, ali bo uveljavljal povračilo izplačanega nadomestila v višini
100 % ali 80 %?
Delodajalec se odloči pri uveljavitvi pravice, in sicer pri oddaji vloge preko ZRSZ.
Kako lahko uveljavlja povračilo izplačanega nadomestila plače delodajalec, ki je
neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oz. proračuna občine,
katerega deleže prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od 70 %?
Uveljavlja lahko povračilo le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov.
Do kdaj delodajalec vloži vlogo za povračilo izplačanih nadomestil po Zakonu?
Vlogo vloži najpozneje do 15.01.2021.
Ali je zoper sklep, s katerim ZRSZ odloči o vlogi za povračilo izplačanih nadomestil plače
možna pritožba?
Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Ali lahko delodajalec uveljavlja nadomestilo plače za čakanje na delo doma za delavca v
času teka odpovednega roka?
Ne.
Kdaj vložijo vlogo za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače za
delavce na začasnem čakanju na delo delodajalci, ki so delavce na začasno čakanje na
delo napotili že pred uveljavitvijo Zakona?
Delodajalci, ki so bili registrirani v obdobju od 12.2.2020 do 1.9.2020 in so delavce na začasno
čakanje na delo napotili že pred uveljavitvijo Zakona za obdobje od 1.10.2020 dalje, lahko vložijo
vlogo iz prvega odstavka 74. člena ZZUOOP v osmih dneh od uveljavitve Zakona, če izpolnjujejo
vse pogoje za uveljavitev pravice.

7

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV
NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja
pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
Kdaj mora dolžnik (gospodarska družba ali zadruga) na Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo nasloviti vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge
pogodbe?
Najpozneje v dvanajstih mesecih po preklicu epidemije.
S tem Zakon spreminja tretji odstavek 77. 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), ki za vložitev vloge za odlog plačila obveznosti
iz kreditne ali druge pogodbe določa rok treh mesecev po preklicu epidemije.
Več o predmetnem ukrepu si lahko preberete tukaj.
Do kdaj mora kreditojemalec na javni sklad nasloviti vlogo za odlog plačila obveznosti
iz kreditne pogodbe?
Najpozneje do 30.6.2021.

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)
Vodenje upravnega postopka ob izrednem dogodku
Kako Zakon spreminja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZUP)
Zakon določa, da se za 306. členom ZUP dodajo novi ČETRTI A DEL, XVII.a poglavje in 306.a člen.,
kjer je določeno, kakšno je vodenje postopka ob izrednem dogodku.
Kdo in v katerih primerih določi začasne ukrepe, določene z ZUP?
Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah ali podobnih izrednih dogodkih (v nadaljnjem
besedilu: izredni dogodek), ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank po ZUP, omejujejo ali
onemogočajo upravno odločanje posameznega organa ali vseh organov, vlada z odlokom določi
začasne ukrepe določene z ZUP. Vlada z odlokom poleg začasnih ukrepov določi tudi organe, na
katere se ti ukrepi nanašajo in čas veljavnosti ukrepov.
Kateri začasni ukrepi, ki so nujni in primerni za zavarovanje položaja strank in
omogočanje odločanja v upravnih zadevah, se lahko določijo glede na okoliščine
izrednega dogodka?
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ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)
Vodenje upravnega postopka ob izrednem dogodku
Začasni ukrepi:
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−

določitev krajevne pristojnosti enega ali več organov državne uprave ali nosilcev javnega
pooblastila iz državne pristojnosti, če organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno
pristojen po splošnih pravilih, dlje časa ne more poslovati, ali je zakonito poslovanje oteženo.
Organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je krajevno pristojnost pridobil z odlokom, se lahko
dogovori z organom ali nosilcem javnega pooblastila, ki je krajevno pristojen po splošnih
pravilih, da prevzame odločanje v že začetih zadevah;
vlaganje vlog izven poslovnega časa in v dela prostih dneh;
vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom
in način ugotavljanja istovetnosti vložnikov;
omejitev vlaganja vlog neposredno pri organu, razen vlog, ki se po zakonu vložijo samo pri
organu;
omejitev sodelovanja javnosti pri procesnih dejanjih zaradi varovanja zdravja udeležencev;
omejitev izvrševanja pravice do pregledovanja dokumentov zadeve v prostorih organa, kadar
se stranki lahko pošlje kopija dokumentov;
določitev vročanja z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu
Zakona, če se naslovniku omogoči, da se z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom lahko
seznani;
podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, na zahtevo
stranke, če obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno;
podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, ki je ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem
roku za največ dva meseca;
prekinitev teka roka za uveljavitev procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, roka
za uveljavljanje materialnih pravic ter izpolnitev materialnih obveznosti, če je zaradi izrednega
dogodka onemogočeno poslovanje organa ali onemogočeno ali znatno oteženo uveljavljanje
pravic in izpolnjevanje obveznosti strank, razen v nujnih zadevah.

Kdaj velja vročitev za opravljeno?
Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe,
sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je
naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ
lahko po telefonu, elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug
dokument prejel in kdaj ga je prejel. Na odločbi, sklepu ali drugem dokumentu se označi dan
odpreme, dan vročitve in začetek teka roka. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila
oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.
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ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)
Vodenje upravnega postopka ob izrednem dogodku
Katere so nujne zadeve iz desete alineje tretjega odstavka 53. člena Zakona?
Za nujne zadeve gre, če je zaradi okoliščin izrednega dogodka odločitev nujna in neodložljiva zlasti
zaradi:
-

varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (npr. nujnega preživljanja fizične osebe);
preprečevanja nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni mir, za javno varnost,
za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode;
odpravljanja posledic izrednega dogodka;
nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države v času izrednega dogodka.

Za koliko časa se lahko odredijo začasni ukrepi?
Ukrepi se odredijo za toliko časa, kolikor traja izredni dogodek, vendar ne za več kot tri mesece.
Če izredni dogodek traja dlje kot tri mesece, se veljavnost začasnih ukrepov lahko podaljša, vendar
vsakič najdlje za tri mesece. Vlada mesečno preverja okoliščine izrednega dogodka in upravičenost
začasnih ukrepov.
Kdo lahko vladi predlaga sprejem ali prenehanje začasnih ukrepov in ali je vlada na te
predloge vezana?
Državni organi, razen organov državne uprave, in samoupravne lokalne skupnosti. Vlada na
predloge ni vezana.
Na kakšen način organi obvestijo stranke o uveljavitvi začasnih ukrepov?
Organi o uveljavitvi začasnih ukrepov obvestijo stranke na javno dostopnem mestu in na spletni
strani. O podaljšanju ali prekinitvi teka rokov v posamičnih upravnih zadevah se odloči s sklepom.
Kako se stranko opozori o prekinitvi ali teku roka v skladu z deseto alinejo tretjega
odstavka 53. člena Zakona?
Stranko se opozori v odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se določi rok. Če je bil ukrep
prekinitve tega roka sprejet po izdaji odločbe, sklepa ali drugega dokumenta, se stranko
nemudoma obvesti, če tek roka zaradi nujnosti zadeve ni prekinjen.
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ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB)
Globa za kršitev predpisov ali odredb s katerimi je pristojni organ prepovedal oz.
omejil zbiranje ljudi na javnih krajih
V kakšni višini se za prekršek kaznuje posameznik, ki organizira zbiranje ljudi v
nasprotju s predpisom, s katerim je določen ukrep prepovedi oz. omejevanja zbiranja
ljudi na javnem kraju na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona, če je narava
prekrška posebno huda zaradi povzročitve nevarnosti za zdravje večjega števila ljudi v
času, ko je zbiranje ljudi prepovedano zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni?
Za tovrsten prekršek se posameznik kaznuje z globo od 1.200 do 12.000 EUR.

ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1)
Sankcije za prekršek
Za katere kršitve se sme predpisati trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v 17.
členu Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZP1)
Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja varovanja zdravja ljudi, s področja
varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varstva kulturne dediščine, s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti in zdravja pri delu, dela
in zaposlovanja na črno ter delovnih razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov,
trošarin, carin, financ, javnega naročanja, varstva konkurence, državnih blagovnih rezerv in
omejevalnih ukrepov za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi nevarnosti
za zdravje večjega števila ljudi, višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti,
trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v drugem in tretjem odstavku 17. člena ZP-1.
S tem Zakon spreminja šesti odstavek 17. člena ZP-1.

ODSTOP OD DOLOČB DOLOČENIH ZAKONOV

ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV
(ZIUOPOK)
Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe
Kdaj banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe?
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ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV
(ZIUOPOK)
Ne glede na prvi odstavek 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti
kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) banka odobri
odlog za obdobje 12 mesecev v skladu z določbami 2. in 3. člena ZIUOPOK, če posamezne
obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do druge
razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki je začela veljati 19.10.2020,
še niso zapadle v plačilo.
Do kdaj banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe?
Najkasneje za obdobje do 31.1.2021 v skladu z določbami 2. in 3. člena ZIUOPOK, kar velja tudi
za kreditne pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti PKP6.
Do kdaj mora kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK na banko nasloviti
vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe?
Najkasneje do 31.12.2020.
Ali lahko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe na banko naslovi fizična
oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ni državljan Republike
Slovenije?
Da, ne glede na četrto alinejo drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK.
Kaj mora kreditojemalec priložiti vlogi za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe?
Ne glede na prvo in drugo alinejo četrtega odstavka 2. člena ZIUOPOK, kreditojemalec vlogi priloži
izjavo, da ima na dan vložitve vloge za odlog poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za odlog v situaciji, ko ji je v
skladu z določbami Zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.
Ali lahko vlada podaljša ta ukrep?
Da, vlada lahko ta ukrep podaljša s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije še
za obdobje 12 mesecev.
Kdo banki odgovarja kot porok?
Ne glede na prvi odstavek 65. člena ZIUOPOK, Republika Slovenija kot porok odgovarja banki iz
prvega odstavka 2. člena ZIUOPOK za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev za kreditne pogodbe
iz prvega in drugega odstavka 21. člena ZIUOPOK v skladu s 65. členom ZIUOPOK.
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ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD)
Mirovanje pravice do denarnega nadomestila
Komu še miruje pravica do denarnega nadomestila?
Ne glede na določbe Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in nasl.; v nadaljnjem
besedilu: ZUTD), miruje pravica tudi iskalcu zaposlitve, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen
čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe.

Sprejetje ponujene primerne zaposlitve
Od kdaj je oseba, vpisana v evidenco brezposelnih oseb dolžna sprejeti ponujeno
primerno zaposlitev?
Ne glede na tretji odstavek 13. člena ZUTD, od dneva vpisa v evidenco brezposelnih dalje.
Kaj se šteje kot primerna zaposlitev?
Ne glede na prvi odstavek 13. člena ZUTD se kot primerna, šteje tudi zaposlitev, ki ni določena z
zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu.
Do kdaj velja ta ukrep?
Ukrep velja do 31.12.2020. Vlada lahko ukrep s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, podaljša za obdobje 6 mesecev.
ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS)
Pravice iz javnih sredstev
Kako je s pravicami iz javnih sredstev, ki se iztečejo v mesecu, ko je razglašena
epidemija?
Ne glede na 33. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in
nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS) se pravice iz javnih sredstev, ki se iztečejo v mesecu, ko je
razglašena epidemija, z Zakonom podaljšujejo za čas enega meseca, dokler traja epidemija.
Ali je dolžan center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) do 31.12.2021 ves čas
trajanja letnih pravic iz javnih sredstev po uradni dolžnosti spremljati spremembe vrste
periodičnega dohodka?
Ne glede na 42.a in 42.b člen ZUPJS, CSD tega ni dolžan spremljati.
Kdaj odloči CSD o spremembi vrste periodičnega dohodka, ki vpliva na spremembo
odločbe in jo je sporočil upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev?
CSD na novo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila o spremembi.
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ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre)
Roki za izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne socialne pomoči
Kdaj začnejo teči roki za izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne socialne pomoči,
ki so se iztekli v času razglašene epidemije?
Ne glede na 34. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RSin nasl.; v nadaljnjem
besedilu: ZSVarPre), začnejo roki znova teči s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem je
bila preklicana epidemija.
Kaj se ne upošteva za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za
denarno socialno pomoč in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z ZUPJS in
ZSVarPre v času razglašene epidemije?
V času razglašene epidemije se premoženje, razen prihranki in vrednostni papirji, ne upošteva.

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)
Vložitev vlog po elektronski poti
Katere vloge se lahko obravnavajo tudi, če so vložene po elektronski poti in niso
podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, če ni dvoma, kdo jih je vložil?
Ne glede na 63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl.; v
nadaljnjem besedilu: ZUP) se lahko obravnavajo vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
in sporočanje sprememb okoliščin v zvezi z izvrševanjem pravic in vloge po zakonu, ki ureja
starševsko varstvo in družinske prejemke, ki so bile vložene v času razglašene epidemije.

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
Oprostitev plačila DDV
Kaj je oproščeno plačila DDV, s pravico do odbitka DDV od 1.11.2020 do 30.4.2021?
Ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.; v
nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) so oproščene dobave zaščitne in medicinske opreme (v nadaljnjem
besedilu: blago), vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki
ga določi vlada in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost (v
nadaljnjem besedilu: DDV) ob uvozu v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne 3.4.2020
o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s
posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 103I z dne 3.4.2020, str. 1), zadnjič
spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2020/1573 z dne 28.10.2020 o spremembi Sklepa (EU)
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ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
Oprostitev plačila DDV
2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za
spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 359 z dne 29.10.2020, str. 8).
Kateri pogoji morajo biti kumulativno izpolnjeni?
a) blago je namenjeno za:
−
−

brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene
ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke b), ali
brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali
se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz točke b)

b) blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi
javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo ali je blago
dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije
pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.
Kakšne so omejitve za blago, za katerega je oprostitev DDV določena v drugi alineji
točke a)?
Blaga ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge
namene, razen za namene spopadanja z epidemijo oz. opravljanja zdravstvene dejavnosti, dokler
DDV ni plačan. DDV v tem primeru obračuna in plača subjekt iz druge alineje točke a) po stopnji,
ki za to blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi.
Kako so dolžni obračunati in plačati DDV organi in organizacije iz točke b), ki blaga z
oprostitvijo plačila DDV ne uporabljajo za namene, za katere velja oprostitev plačila DDV
na podlagi točke a) prvega odstavka?
DDV so dolžni obračunati in plačati po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago
tako uporabi in tudi nastane obveznost obračuna DDV po ZDDV-1.
Kako je z oprostitvijo plačila DDV, če blago ostane v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo
več pogojev, zaradi katerih so bile upravičene do oprostitve plačila DDV in se blago
brezplačno prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve
plačila DDV?
Oprostitev plačila DDV je odobrena še naprej, pod pogojem, da organizacija, na katero je bilo
blago preneseno, uporablja blago za namene iz točke a).
Na kateri člen Zakona se mora na računu sklicevati davčni zavezanec, ki uveljavlja
oprostitev plačila DDV po Zakonu?
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ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
Oprostitev plačila DDV
Davčni zavezanec se mora na računu sklicevati na člen Zakona, ki določa oprostitev plačila DDV
in razpolagati z izjavo kupca, da je blago namenjeno uporabi iz točke a).
Katere podatke mora vsebovati poročilo o opravljenih dobavah blaga, ki ga mora davčni
zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po Zakonu, predložiti davčnemu organu?
Poročilo o opravljenih dobavah blaga mora vsebovati naslednje podatke: identifikacijsko številko
za namene DDV; naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV;
zaporedno številko; davčno številko ali identifikacijsko številko, če je identificirana za namene
DDV; osebe iz točke b), ki je upravičena do oprostitve plačila DDV; tarifno oznako kombinirane
nomenklature carinske tarife blaga ter vrednost, vrsto in količino blaga.
Kdaj mora davčni zavezanec sestaviti in predložiti poročilo davčnemu organu?
Davčni zavezanec poročilo sestavi za koledarski mesec in ga predloži davčnemu organu v
elektronski obliki prek sistema eDavki najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski
mesec.
Kaj lahko stori davčni zavezanec, ki je pred uveljavitvijo PKP6 od dobav blaga ali
pridobitev blaga znotraj Evropske unije, obračunal DDV za blago, ki je oproščeno plačila
DDV?
Davčni zavezanec lahko znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih
obdobij za dobave blaga, opravljene od 1.11.2020 dalje, vključi v obračun DDV za davčno obdobje,
v katerem je popravil tak račun.
Ali mora podatke o dobavah, za katere je uveljavljal znižanje obračunanega DDV iz
prejšnjega vprašanja davčni zavezanec vključiti v poročilo?
Da.
Kako mora davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV voditi evidence o
transakcijah v okviru te ureditve?
Evidence mora voditi tako, da je davčnemu organu omogočen nadzor nad obračunavanjem in
plačevanjem DDV.
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ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2)
Odlog oziroma plačilo davka ali prispevkov
Ali lahko davčni organ dovoli odlog oziroma plačilo davka ali prispevkov zaradi izgube
sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije?
Ne glede na prvi odstavek 102. člena in prvi odstavek 110. člena Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko davčni organ dovoli
odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v
največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev.
Ali lahko davčni organ dovoli odlog oziroma plačilo tudi za akontacije davka ali davčni
odtegljaj?
Da, davčni organ lahko ne glede na peti odstavek 102. člena ZDavP-2 dovoli odlog za čas do dveh
let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev
zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.
Kdaj davčni organ odloči o odlogu oziroma plačilu davkov ali prispevkov?
Davčni organ odloči v roku osmih dni od dneva prejema vloge.
Kaj se zgodi v primeru, da zavezanec za davek zamudi s plačilom posameznega obroka
davka ali prispevkov?
Če je davčni organ zavezancu za davek dovolil obročno plačilo davka ali prispevkov z dnem
zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. Davčni organ v
odločbi, s katero dovoli obročno plačilo davka ali prispevkov, zavezanca za davek opozori na
posledice zamude.
Ali lahko davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo
davčne obveznosti?
Da.
Ali se za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka ali prispevkov oz.
dovoljeno obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu z Zakonom, za odloženi znesek
davka ali prispevkov oz. neplačane davke ali prispevke (vključno z zamudnimi
obrestmi), zaračunajo obresti?
Ne.
Ali se za čas, ko je zavezancu za davek – fizični osebi odloženo plačilo davka ali
prispevkov oz. dovoljeno obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu s 101. in 103.
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ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2)
Odlog oziroma plačilo davka ali prispevkov
členom ZDavP-2, za odloženi znesek davka ali prispevkov oz. neplačane davke ali
prispevke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti?
Ne.
Ali se za čas, ko je zavezancu za davek, ki ni fizična oseba, odloženo plačilo davka ali
prispevkov oz. dovoljeno obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu s 102. in 103.
členom ZDavP-2, za odloženi znesek davka ali prispevkov oz. neplačane davke ali
prispevke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti?
Ne.
Do kdaj veljajo zgoraj navedeni ukrepi?
Ukrepi veljajo do 31.12.2020. Vlada lahko te ukrepe podaljša s sklepom, ki ga objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, še za obdobje šest mesecev.

ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
Izvedba skupščin v času epidemije COVID-19
Kako lahko v času trajanja epidemije člani organov vodenja ali nadzora sodelujejo na
skupščini?
Ne glede na drugi odstavek 292. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) lahko v času trajanja epidemije COVID-19 člani organov
vodenja ali nadzora sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za skupščino, ki
poteka s pomočjo elektronskih sredstev v skladu z 72. členom Zakona, ali virtualno skupščino v
skladu s 73. členom Zakona.
Kaj lahko poslovodstvo s soglasjem organa nadzora v sklicu skupščine določi?
Ne glede na četrti in peti odstavek 297. člena ZGD-1 lahko poslovodstvo s soglasjem organa
nadzora v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ali glasujejo pred
skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (v nadaljnjem
besedilu: elektronska skupščina), tudi če statut družbe postopka elektronske skupščine ne
določa.
Od česa sta odvisna udeležba in glasovanje?
Odvisna sta samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter
varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.
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ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
Izvedba skupščin v času epidemije COVID-19
Kdo določi pravila postopka elektronske skupščine?
Poslovodstvo.
Kje se objavijo pravila postopka?
Pravila postopka se javno objavijo na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine,
najkasneje do dneva sklica skupščine.
Kako se še lahko izvede skupščina?
Ne glede na določbe ZGD-1, ki urejajo sklic in izvedbo skupščine delniške družbe kot skupščine s
fizično prisotnostjo delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb, lahko poslovodstvo s
soglasjem organa nadzora odloči, da se skupščina izvede kot virtualna skupščina brez fizične
prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb (v nadaljnjem besedilu:
virtualna skupščina)
Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izvedbo virtualne skupščine?
Pogoji:
−
−
−
−

da družba zagotovi prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
da družba zagotovi pogoje za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev,
da je glasovanje delničarjev ali njihovih pooblaščencev na skupščini možno z uporabo
elektronskih sredstev, ter da so zagotovljeni pogoji za varno elektronsko komuniciranje in
da lahko delničarji uresničujejo delničarjevo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 z
uporabo elektronskih sredstev, če ni v tretjem odstavku 73. člena Zakona določeno drugače.

Ali imajo delničarji, ki so uresničevali glasovalno pravico v skladu s tem ukrepom,
pravico do izpodbijanja sklepov skupščine?
Da, delničarji imajo pravico izpodbijanja sklepov skupščine, ne glede na to, da na elektronski ali
virtualni skupščini družbe niso takoj obvestili o nameravani tožbi, kot to določa prvi odstavek 397.
člena ZGD-1.
Kdo presodi na katera vprašanja delničarjev, ki so predložena družbi v skladu s tem
ukrepom zaradi uresničevanja delničarjeve pravice do obveščenosti iz 305. člena ZGD1, in na kakšen način bo družba nanje odgovorila?
Poslovodstvo.
Ali lahko poslovodstvo v sklicu skupščine določi rok za predložitev vprašanj družbi?
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ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
Izvedba skupščin v času epidemije COVID-19
Poslovodstvo lahko v sklicu skupščine določi, da morajo delničarji predložiti družbi vprašanja z
uporabo elektronskih sredstev najkasneje dva dneva pred skupščino.
Kdo določi in objavi pravila postopka virtualne skupščine?
Poslovodstvo.
Kaj se navede v zapisniku elektronske ali virtualne skupščine?
Ne glede na drugi odstavek 304. člena ZGD-1, se v zapisniku navede tudi način ugotovitve vsebine
glasov.
Kako lahko predsednik skupščine na daljavo podpiše zapisnik virtualne skupščine?
Predsednik skupščine lahko na daljavo podpiše zapisnik z elektronskim podpisom, z naprednim
elektronskim podpisom ali žigom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis ali žig,
ali s kvalificiranim elektronskim podpisom ali žigom.
Kdo preveri identiteto na virtualni ali elektronski skupščini prisotnih ali zastopanih
delničarjev in njihovih zastopnikov?
Identiteto preveri oseba, ki je sklicala skupščino, ali predsednik skupščine.
Ali lahko delničarji za zastopanje na elektronski ali virtualni skupščini imenujejo
pooblaščenca?
Ne glede na drugi stavek šestega odstavka in sedmi odstavek 308. člena ZGD-1 lahko delničarji
za zastopanje imenujejo pooblaščenca v skladu s šestim odstavkom 308. člena ZGD-1 z uporabo
elektronskih sredstev. Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.
Kaj lahko poslovodstvo podrobneje določi?
Ne glede na sedmi in osmi odstavek 308. člena ZGD-1 poslovodstvo podrobneje določi in na
mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine, najkasneje do dneva sklica skupščine javno
objavi:
1. način posredovanja dokazila o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev in
2. način uresničevanja glasovalne pravice na elektronski ali virtualni skupščini.
Ali lahko delničarji glasujejo tudi po pošti?
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ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
Izvedba skupščin v času epidemije COVID-19
Ne glede na deveti odstavek 308. člena ZGD-1 lahko poslovodstvo družbe s soglasjem organa
nadzora v sklicu skupščine določi, da lahko delničarji glasujejo tudi po pošti pred zasedanjem
skupščine.
Od česa je odvisno glasovanje po pošti?
Glasovanje po pošti je lahko odvisno samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje
identitete delničarjev, in do mere, sorazmerne za uresničevanje tega cilja.
Kako poslovodstvo podrobneje določi in objavi pravila postopka glasovanja po pošti?
Poslovodstvo podrobneje določi in na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine,
najkasneje do dneva sklica skupščine v skladu z Zakonom javno objavi pravila postopka glasovanja
po pošti.
Na čemu ne more temeljiti izpodbijanje sklepa, sprejetega na elektronski ali virtualni
skupščini?
Izpodbijanje sklepa ne more temeljiti na kršitvi pravic, ki so posledica tehničnih motenj pri uporabi
tehničnih sredstev, razen če so tehnične motnje posledica hude malomarnosti ali naklepa na strani
družbe, ki je sklicala skupščino.
Kako ni mogoče izpodbijati sklepa skupščine, sprejetega na virtualni skupščini?
Sklepa skupščine, sprejetega na virtualni skupščini, ni mogoče izpodbijati iz razloga po drugem
odstavku 395. člena ZGD-1 zgolj zaradi omejitve delničarjeve pravice do obveščenosti v skladu z
73. členom Zakona, ki je posledica izvedbe virtualne skupščine.
Za kaj se še smiselno uporabljajo določbe Zakona o elektronski in virtualni skupščini ter
uresničevanju glasovalne pravice?
Določbe se smiselno uporabljajo tudi za komanditno delniško družbo in evropsko delniško družbo,
ter za ločeno zasedanje in ločeno glasovanje iz 313. člena ZGD-1.
Za kaj se smiselno uporabljajo določbe 71. člena Zakona (glede sodelovanja na skupščini
preko prenosa slike in tona)?
Določbe se smiselno uporabljajo za nadzorni svet družbe z omejeno odgovornostjo.
Za kaj se smiselno uporabljajo določbe 74. člena Zakona (glede zapisnika in identitete
oseb)?
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ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)
Izvedba skupščin v času epidemije COVID-19
Določbe se smiselno uporabljajo za notarski zapisnik elektronske ali virtualne skupščine z omejeno
odgovornostjo.
Ali lahko družbeniki, ki imajo večino glasov v skladu s prvim odstavkom 506. člena ZGD1, s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne opravi?
Ne glede na drugi odstavek 507. člena ZGD-1, lahko družbeniki s pisno izjavo sklenejo, da se
skupščina ne opravi.
Kako v tem primeru družbeniki sporočijo svoje glasove?
Svoje glasove sporočijo poslovodji pisno, telefonsko, telegramsko ali z uporabo podobnih tehničnih
sredstev.
Ali se lahko skupščina, ki je bila sklicana pred uveljavitvijo PKP6, izvede kot elektronska
ali virtualna skupščina v skladu z Zakonom?
Da, družba najpozneje sedmi dan pred zasedanjem skupščine obvesti delničarje in osebe iz prvega
odstavka 299. člena ZGD-1 o spremembi sklica skupščine in javno objavi pravila postopka na
mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine v skladu z določbami Zakona.
Za katere skupščine se uporabljajo določbe Zakona?
Za skupščine sklicane v času epidemije COVID-19.

ZAKON O NOTARIATU (ZN)
Preverjanje identitet oseb, ko je sklicana virtualna skupščina
Ali mora notar preveriti identiteto osebe, ki je sklicala virtualno skupščino in identiteto
predsednika te skupščine?
Ne glede na tretji odstavek 69. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 in nasl.; v
nadaljnjem besedilu: ZN) mora notar preveriti identiteto osebe, ki je sklicala virtualno skupščino,
in predsednika te skupščine. Identiteto lahko preveri tudi na podlagi kvalificiranega potrdila za
elektronski podpis ali žig.
Za katere skupščine veljajo ukrep obveznosti preverjanja identitete osebe, ki je sklicala
virtualno skupščino in identitete predsednika skupščine?
Za skupščine, sklicane v času epidemije COVID-19.
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ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)
Plačilo najemnin
Kdo je upravičen do oprostitve plačila najemnin poslovnih stavb ali poslovnih prostorov?
Ne glede na določbo 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) se najemnikom
poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske
dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije
COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi
opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19.10.2020 dalje, ne
zaračunava najemnina ali del najemnine.
Kdo je upravičen do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela?
Upravičen do plačila najemnine ali njenega dela je najemnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje iz
Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči, in sicer:
−
−

−
−

najemnik dne 31.12.2019 ni bil podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena
Uredbe 651/2014/EU;
skupni znesek javnih sredstev, ki jih prejme najemnik, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvira
za ukrepe državne pomoči, ne presega 800.000 EUR ali 120.000 EUR, če je najemnik dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 EUR, če je najemnik dejaven na področju
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, vsi navedeni zneski pa morajo biti izraženi kot
bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih
virov, ne presega omejitev, določenih v prejšnji alineji;
ukrepi na podlagi Zakona ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči,
dodeljene v skladu s Splošno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe
relevantnih aktov Evropske komisije.

Kdo odloča o upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela?
Predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna
samoupravne lokalne skupnosti.
Kdo in na kakšen način določi postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo
za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila
najemnine za uporabo poslovnih stavb ali poslovnih prostorov?
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ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)
Plačilo najemnin
Minister, pristojen za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti s pravilnikom.
Pristojni minister izda pravilnik v 30 dneh po uveljavitvi Zakona.
Kdo je upravičen do oprostitve plačila najemnin za uporabo športnih objektov in površin
za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti?
Ne glede na določbo 62. člena ZSPDSLS-1 se uporabnikom športnih objektov in površin za šport
v naravi ali v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi
ukrepov države in zaradi širjenja bolezni onemogočena ali pa je bistveno otežena uporaba športnih
objektov in površin za šport v naravi, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na
območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi uporaba ni bila
dopustna ali pa je bila bistveno otežena, to je od vključno 19.10.2020 dalje, ne zaračunavajo
obveznosti iz najemnega razmerja ali v primeru samoupravnih lokalnih skupnosti obveznosti ali
del obveznosti iz najemnega razmerja. Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina
in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili
najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine.
Do oprostitve plačila najemnine so upravičene športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja
šport, razen športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem.
Kdo odloči o upravičenosti do oprostitve plačila najemnine za uporabo športnih objektov
in površin za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih
lokalnih skupnosti?
Predstojnik oziroma predstojnica upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje proračuna
samoupravne lokalne skupnosti.
Kdo in na kakšen način določi postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo
za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila
najemnine za uporabo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti
Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti?
Minister, pristojen za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti s pravilnikom.
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ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)
Plačilo najemnin
Pristojni minister izda pravilnik v 30 dneh po uveljavitvi Zakona.

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH (ZPacP)
Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic
Ali roki za vložitev prve zahteve tečejo v času razglašene epidemije?
Ne glede na prvi in drugi odstavek 59. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št.
15/08 in 55/17; v nadaljnjem besedilu: ZPacP) roki za vložitev prve zahteve v času razglašene
epidemije ne tečejo.

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ)
Sobivanje enega od staršev z bolnim otrokom v zdravstvenem zavodu
Ali je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje
enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom?
Da. Ne glede na prvi odstavek 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) je z obveznim
zavarovanjem zavarovanim osebam v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za sobivanje
enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let
oziroma do starosti otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami
in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo.
Ali je zavarovana oseba upravičena do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so
pravica iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi
članici Evropske unije, za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim
otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do starosti otroka do vključno 18 let,
če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo?
Ne. Ne glede na tretji odstavek 44.c člena ZZVZZ zavarovana oseba ni upravičena do povračila
stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki
jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije, za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem
zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let.
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ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ)
Sobivanje enega od staršev z bolnim otrokom v zdravstvenem zavodu
Za koliko časa in v kakšni višini so zavarovanci upravičeni do nadomestila plače zaradi
zadržanosti od dela zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim
otrokom do starosti otroka vključno 14 let?
Ne glede na prvi odstavek 29. člena ZZVZZ gre nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od
dela zavarovancem na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije
od prvega dne zadržanosti od dela tudi zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu
z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do starosti otroka do vključno 18 let,
če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo Pravica
do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi sobivanja enega od staršev v
zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom traja, dokler traja sobivanje.
Nadomestilo za sobivanje se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo med začasno
zadržanostjo od dela zaradi nege ožjega družinskega člana.

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3)
Kaj naročnik upošteva kot dokaz, da na strani gospodarskega subjekta v postopku
javnega naročila ne obstoji razlog za izključitev?
Ne glede na določbo a) točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 77. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik od
uveljavitve ZJN-3 do 15.4.2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3
upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi
zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh
dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot
zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra,
ki ni starejši od štirih mesecev.

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)
O čem vse mora delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvestiti Inšpektorat
RS v skladu z Zakonom?
Ne glede na četrti odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in
nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvesti
Inšpektorat RS za delo o:
−

podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
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−

−

podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv
delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna
sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in
predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije obvestilo vložijo elektronsko, preko
informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za
javno upravo.
Do kdaj velja navedeni ukrep?
Ukrep velja do 31.12.2020. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19
(ZZUOOP)
Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja
karantene na domu ali nemožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva otroka
Kdo je upravičenec za delno povrnitev izgubljenega dohodka, ki zaradi karantene na
domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka
zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti
obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja
dejavnosti na domu?
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek 93. člena ZZUOOP upravičenec za delno povrnjeni
izgubljeni dohodek, ki zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile
zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja
dejavnosti na domu, je:
−
−

−

samozaposleni, ki je na dan uveljavitve Zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
družbenik ali delničar gospodarske družbe 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 in
kmet, ki je na dan uveljavitve Zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.
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(ZZUOOP)
Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja
karantene na domu ali nemožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva otroka
Upravičencu se izgubljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki
Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo,
ali zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti
varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti
obiskovanja vrtca ali šole.
Koga se šteje v okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi karantene na domu ali
druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole?
Otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v
osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.
Do kdaj velja ukrep?
Do 31.12.2020. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev. Sklep o
podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Koliko znaša višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka?
Ne glede na 94. člen ZZUOOP znaša višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka 250 EUR za
vsako karanteno na domu ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in
750 EUR v enem mesecu.
Kako upravičenec uveljavlja povračilo delno izgubljenega dohodka?
Ne glede na prvi in drugi odstavek 95. člena ZZUOOP za povračilo delno izgubljenega dohodka,
upravičenec preko informacijskega Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
FURS) predloži vlogo, v 30 dneh od vročitve odločbe o karanteni ali potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, oziroma pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna
okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 31.12.2020.
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ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov
Kdo je upravičenec do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov?
Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki:
−
−

−
−
−

je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 01.09.2020,
ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve PKP6 ali je samozaposlen, ki je na dan
uveljavitve PKP6 vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15.
člena Zakona o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12
in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe
oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve PKP6
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
ni na dan 31.12.2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi
posledic epidemije COVID-19 in
zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni
ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Kdo ne more biti upravičenec?
−
−
−

Neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine,
katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po
standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo
mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Kaj predstavljajo nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa?
Predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so ocenjeni v višini ene
dvanajstine 14,4 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v
času od registracije upravičenca do 1.9.2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada
prihodkov več kot 70 odstotkov oziroma v višini ene dvanajstine 7,2 odstotkov letnih prihodkov
od prodaje v primeru upada prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času
od registracije upravičenca do 1.9.2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada
prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do
1.9.2020, preračunanimi na letno obdobje od 30 do 70 odstotkov.
Kako se določijo nekriti fiksni stroški?
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Določijo se kot določen odstotek celoletnih prihodkov od prodaje upravičenca leta 2019 na mesec
v upravičenem obdobju, če gre za upravičence, ustanovljene do 1.10.2019, oziroma kot določen
odstotek prihodkov od prodaje upravičenca od njegove registracije do 01.09.2020, preračunanimi
na enako obračunsko obdobje, na mesec v upravičenem obdobju.
Kako se izračuna višina nekritih fiksnih stroškov?
Višina nekritih fiksnih stroškov se izračuna glede na naslednjo lestvico:
Upad prihodkov od prodaje v upravičenem
obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v
enakem obdobju leta 2019 oziroma upad
prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v
primerjavi s prihodki od prodaje v času od
registracije
upravičenca
do
01.09.2020,
preračunanimi na enako obračunsko obdobje
40,00 % do vključno 70,00 %
nad 70,00 %

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v
odstotku od letnih prihodkov za leto 2019
oz. prihodkov od prodaje v času od
registracije do 01.09.2020, preračunanimi
na enako obračunsko obdobje za vsak
mesec poslovanja v upravičenem obdobju
0,6 %
1,2 %

vendar ne več kot:
−

−

1.000,00 EUR mesečno na redno zaposlenega ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali
ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka 109. člena Zakona,
v upravičenem obdobju,
70 % neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v
izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oz. 90% neto izgube (AOP187) upravičenca,
ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost
upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Kdaj se ugotavlja število rednih zaposlenih in velikost upravičenca?
Ugotavlja se na dan oddaje vloge.
Kakšne so omejitve za upravičence, ki so bili registrirani do 1.10.2019?
Kritje nekritih fiksnih stroškov v upravičenem obdobju ne sme presegati najvišje pomoči skladno
s točko 3.12 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči.
Kakšne so omejitve za upravičence, ki so bili registrirani od vključno 1.10.2019 do
1.9.2020?
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Nekriti fiksni stroški skupaj z ostalimi pomočmi ne smejo presegati najvišje pomoči skladno s točko
3.1. Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči.
Kakšno je upravičeno obdobje pomoči?
Upravičeno obdobje pomoči je od 01.10.2020 do 31.12.2020. Upravičeno obdobje pomoči se lahko
s sklepom vlade podaljša za največ šest mesecev.
Kako se upravičencem dodeli pomoč v obliki delnega povračila nekritih stroškov?
Dodeli se na osnovi ocenjenih podatkov. Upravičenost do prejete pomoči se ugotavlja naknadno
skladno s petim odstavkom 109. člena Zakona. Ne glede na prejšnji stavek pa upravičenci, ki
ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov skladno z davčno zakonodajo,
zagotavljajo podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu 2020,
ugotovljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi na podlagi verodostojnih listin.
Kaj pomeni neto izguba?
Neto izguba pomeni neto čisto izgubo (AOP 187) v upravičenem obdobju po pravilih
računovodenja. Za potrebe je mesečna izguba lahko zgolj ocenjena.
Kako upravičenec uveljavlja izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih
stroškov?
Upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba,
kot jo opredeljuje Zakon, in da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti
ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.
Kako upravičenec poda izjavo?
Upravičenec poda izjavo na osnovi lastne ocene poslovanja, upoštevaje prvi odstavek 112. člena
Zakona.
Do kdaj mora upravičenec predložiti izjavo?
Izjavo mora predložiti najkasneje do 31.12.2020 za upravičeno obdobje iz osmega odstavka 109.
člena Zakona.
Kako FURS izplača pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov?
FURS izplača pomoč v enkratnem znesku za obdobje, za katerega upravičenec uveljavlja pomoč
oz. največ za upravičeno obdobje, 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave. Ne glede določbo
prejšnjega stavka FURS izplača pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov 20. januarja
2021 za upravičence, ki so predložili izjavo v novembru in decembru 2020.
Kje se zagotavljajo sredstva za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih
stroškov?

31

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov
V proračunu Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.
Kdaj se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati
dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu?
Če bodo prihodki upravičenca v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli
za 30 % ali več glede na isto obdobje leta 2019. Za leto 2019 se upoštevajo podatki iz poslovnih
izkazov, ki so bili oddani do 31.5.2020.
Če je bil upravičenec registriran za opravljanje dejavnosti po 1.10.2019, je do pomoči upravičen
tisti upravičenec, ki mu bodo prihodki v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID19 upadli za 30 % ali več v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki od registracije do
1.9.2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje.
Kaj se zgodi v primeru, da pogoj iz prejšnjega vprašanja ni dosežen?
Upravičenec mora vrniti celotno pomoč oz. sorazmerni delež, v primeru, da mu prihodki od prodaje
padejo za manj kot je ocenil v vlogi.
Katere prihodke
računovodenja?

se

gleda

pri

upravičencu,

ki

ugotavlja

prihodke

po

pravilih

Gre za čiste prihodke od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodenja.
Kako se ugotavlja upravičena višina pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov?
Ugotavlja se na osnovi dejanskih podatkov, kot izhajajo iz revidiranih oz. potrjenih računovodskih
izkazov ali drugih dokazil.
Kaj se zgodi v primeru, ko je upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih stroškov prejel
višji znesek pomoči, kot je do njega upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih
podatkov?
Preveč prejeta sredstva bo moral upravičenec vrniti. Za vračilo se smiselno uporablja četrti
odstavek 112. člena Zakona.
Kaj mora storiti upravičenec, ki je uveljavil pomoč v obliki delnega povračila nekritih
fiksnih stroškov in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali
zahteval previsok znesek pomoči?
O tem mora obvestiti FURS najkasneje 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 obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek prejete
pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
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Kaj se zgodi v primeru, da FURS ugotovi, da upravičenec izkazuje poslovni izid
upravičenega obdobja, ki ne odraža dejanskih poslovnih dogodkov predmetnega
obdobja?
Upravičenec mora v roku 8 dni od vročitve odločbe FURS vrniti vsa prejeta sredstva.
Ali se po poteku roka za vračilo prejeti pomoči zaračunavajo obresti?
Da, zamudne obresti se plačajo po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni
list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kaj se zgodi v primeru, da obveznost iz naslova vračila prejete pomoči ni plačana v roku?
Obveznost se prisilno izterja. Izvršbo opravi FURS po določbah zakona, ki ureja davčni postopek.
Kdo izvaja nadzor nad uveljavljanjem pravic v zvezi s pomočjo v obliki delnega povračila
nekritih fiksnih stroškov?
Nadzor izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek.
Kako se izvaja ukrep?
Ukrep se izvaja v skladu s točko 3.12 in točko 3.1 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči.
Kakšne so sankcije v primeru, da upravičenec poda lažno izjavo in v primeru, da
upravičenec ne upošteva obveznosti glede dejanskih podatkov?
V tem primeru je upravičenec dolžan plačati prejeto pomoč skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU SKLICA SKUPŠČIN DRUŠTEV, ZVEZE DRUŠTEV
OZIROMA PODRUŽNICE TUJEGA DRUŠTVA
Sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega
društva
Kako lahko društvo, zveza društev oz. podružnica tujega društva (v nadaljnjem
besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in
omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 o
najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov oz. skupščine?
Ne glede na določbe temeljnega akta oz. statuta, se lahko zbor članov društva skliče in izvede
korespondenčno, če se lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov.
Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe
temeljnega akta društva.
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OZIROMA PODRUŽNICE TUJEGA DRUŠTVA
Sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega
društva
Kaj se zgodi v primeru, da zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času
veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. prepovedi
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 poteče mandat za zastopanje oz.
opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oz. statutom?
Mandat se mu podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora
članov ne more sklicati korespondenčno.
V kakšnem roku je društvo dolžno sklicati zbor članov?
Najkasneje v roku 3 mesecev od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve
oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.
ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve
Komu pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve?
Dodatek pripada vpoklicanemu pripadniku Civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog,
državljanu, ki je vpoklican ali aktiviran preko pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči, in prostovoljcu, ki je v času epidemije vključen ali vpoklican v
opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči.
V kakšni višini pripada upravičencu dodatek?
V višini do 30 EUR dnevno, in sicer:
-

10 EUR za opravljanje nalog do 4 ure,
20 EUR za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in
30 EUR za opravljanje nalog, daljšo od 8 ur.

Ali je dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve oproščen plačila
davkov in prispevkov?
Da.
Kje se zagotovijo sredstva za dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne
obremenitve?
Iz proračuna Republike Slovenije.

34

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve
Ali je predhodni ukrep iz 66. člena ZIUOOPE (dodatek za nevarnosti in posebne
obremenitve) kljub zgoraj navedenemu še vedno v veljavi?
Ne, z dnem uveljavitve Zakona 66. člen ZIUOOPE preneha veljati. Postopki, začeti pred
uveljavitvijo Zakona na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 66. člena ZIUOOPE, se
dokončajo po 66. členu ZIUOOPE.
ZAČASNI UKREPI V JAVNEM SEKTORJU
Zagotavljanje sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah v skladu s Kolektivno
pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in nasl.; v nadaljnjem besedilu:
KPJS)
Kdo zagotavlja sredstva za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu s
11. točko prvega odstavka 39. člena KPJS (v nadaljnjem besedilu: Dodatek za delo v
rizičnih razmerah)?
Sredstva za financiranje se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
Kdo je upravičen do sredstev za financiranje Dodatka za delo v rizičnih razmerah?
Delodajalci v javnem sektorju, zasebni izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost
opravljajo v okviru mreže javne službe in zasebni vrtci s koncesijo ter zasebni vrtci.
Kako upravičenci uveljavljajo sredstva za financiranje Dodatka za delo v rizičnih
razmerah?
Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva za financiranje Dodatka za delo v
rizičnih razmerah občini ustanoviteljici ali resorno pristojnemu ministrstvu. Minister, pristojen za
finance, natančneje predpiše postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov.
Pristojni minister mora postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov predpisati v 30 dneh po
uveljavitvi Zakona.
Za koliko časa se zagotavljajo sredstva za financiranje Dodatka za delo v rizičnih
razmerah
Sredstva za financiranje Dodatka za delo v rizičnih razmerah se upravičencem zagotavljajo od
19.10.2020 za čas trajanja epidemije.
Ali se Dodatek za delo v rizičnih razmerah všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas
odsotnosti z dela?
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ZAČASNI UKREPI V JAVNEM SEKTORJU
Zagotavljanje sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah v skladu s Kolektivno
pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in nasl.; v nadaljnjem besedilu:
KPJS)
Ne.
Zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja virusa COVID-19
Ali lahko delodajalec v javnem sektorju zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo
o zaposlitvi za določen čas brez javne objave delovnega mesta?
Da, vendar najdlje za obdobje do 31.8.2021.
Ali se lahko pogodbo o zaposlitvi za določen čas na področju vzgoje in izobraževanja
sklene s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja
vzgoje in izobraževanja?
Da, lahko, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja
vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih
programov.
Kdo (poleg delodajalca v javnem sektorju) lahko tudi sklene pogodbo o zaposlitvi za
določen čas v skladu s predmetnim začasnim ukrepom?
Zasebni izvajalec socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže
javne službe.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, VISOKEGA ŠOLSTVA,
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN ŠPORTA
Oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni
prepovedi zbiranja ljudi za javne vrtce in vrtce s koncesijo
Kdo je oproščen plačila za javne vrtce in vrtce s koncesijo?
Starši, katerih otroci od 26.10.2020 zaradi ukrepa o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu:
Ukrep) ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila.
Kdo krije izpad plačil staršev, za kakšno časovno obdobje in v kakšni višini?
Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo, za katere od 26.10.2020 velja Ukrep, krije izpad
plačil staršev državni proračun.
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ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, VISOKEGA ŠOLSTVA,
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN ŠPORTA
Oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni
prepovedi zbiranja ljudi za javne vrtce in vrtce s koncesijo
Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja Ukrepa, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali
vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega
centra za socialno delo.
Kdo zagotavlja sredstva v višini oprostitve staršev za vrtce?
Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma
koncedentka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta
sredstva se občinam povrnejo iz državnega proračuna.
Kako občina uveljavlja povračilo zagotovljenih sredstev?
Občine zahtevke posredujejo ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, najkasneje do 30.
dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, poračune pa za predpretekli mesec. Po izteku tega roka
občina povračila sredstev ne more več uveljavljati.
Za katera sredstva morajo javni in zasebni vrtci zmanjšati zahtevke za izpad plačil
staršev?
Javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo zmanjšajo zahtevke za izpad plačil staršev do državnega
proračuna za vsa sredstva, ki jih je vrtec pridobil iz naslova drugih interventnih ukrepov ter
prihrankov zaradi neopravljenih storitev.
Ali začasni ukrep oprostitve plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o
začasni prepovedi zbiranja ljudi za javne vrtce in vrtce s koncesijo velja še za koga?
Da, in sicer velja za zasebne izvajalce, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.
Oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni
prepovedi zbiranja ljudi za zasebne vrtce
Kdo je upravičen do začasnega ukrepa oprostitve plačila staršev za vrtec v času
veljavnosti ukrepov vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi za zasebne vrtce?
Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 in nasl.; v nadaljevanju: ZVrt), za katere je od 26.10.2020 dalje veljal Ukrep, se
iz državnega proračuna krije izpad plačil staršev.
Za koliko časa se zasebnim vrtcem prizna izpad plačil staršev in v kakšni višini?
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Oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni
prepovedi zbiranja ljudi za zasebne vrtce
Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja Ukrepa za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali
vrtca v višini znižanega plačila staršev, ki bi bilo staršem določeno, če bi bil otrok vključen v
istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali
njegova enota sedež.
Zasebnim vrtcem se iz državnega proračuna za posameznega vključenega otroka krije tudi 15 %
cene za posameznega otroka, pri čemer je osnova za izračun obveznosti cena istovrstnega
programa javnega vrtca na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali enota sedež, zmanjšana
za znesek, ki bi ga starši plačali, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.
Kako zasebni vrtci uveljavljajo povračilo sredstev za izpad plačil staršev?
Zasebni vrtci uveljavljajo sredstva neposredno iz proračuna Republike Slovenije. Zasebni vrtci za
dejavnost predšolske vzgoje, ki se financira iz javnih sredstev, ne morejo uveljavljati drugih
interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev. Zahtevke vrtci posredujejo na
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, najkasneje do zadnjega dne v tekočem mesecu za
pretekli mesec, poračune pa za predpretekli mesec. Po izteku tega roka vrtec povračila sredstev
ne more več uveljavljati.
Oprostitev plačila staršev zaradi zaprtja vrtca
Kako je s plačilom vrtca, če so posamezne oddelki ali enote vrtca zaprte?
Starši, katerih otroci ne morejo obiskovati vrtca zaradi zaprtja posameznih oddelkov ali enot, so
plačila oproščeni.
Kdo in kako zagotavlja vrtcem sredstva zaradi oprostitve plačil staršev?
Vrtcem se sredstva zaradi oprostitve plačil staršev zagotavljajo ob smiselni uporabi 102. člena
ZZUOOP, kar pomeni, da ta sredstva zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncendentka
za vse vključene otroke v ta vrtec ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se
občinam povrnejo iz proračuna Republike Slovenije.
Zasebni vrtci, ki so financirani v skladu s 34. členom ZVrt, uveljavljajo znesek v višini oprostitve
plačila staršev neposredno iz proračuna Republike Slovenije.
Storitve študentskih domov
Ali morajo uporabniki študentskih domov kljub temu, da študentski domovi v času
epidemije ne izvajajo svojih storitev, le-te plačevati?
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Storitve študentskih domov
Študentski domovi, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo storitev, teh uporabnikom ne
zaračunavajo.
Kdo krije stroške študentskih domov?
Vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva, pridobljena iz
naslova ukrepov, določenih v Zakonu, se študentskim domovom krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.
Topel obrok za učence in dijake
Kdaj so učenci in dijaki upravičeni do brezplačnega toplega obroka in kdo ga organizira?
Učencem in dijakom lokalna skupnost, v kateri imajo stalno prebivališče oziroma začasno
prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko v skladu s sklepom ministrice za
izobraževanje, znanost in šport, izdanim na podlagi 104. člena ZZUOOP poteka izobraževanje na
daljavo.
Komu pripada brezplačni topli obrok?
Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge
za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni
razred otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok
pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
Kako šole ugotavljajo upravičenost do brezplačnega toplega obroka?
Za namen zagotovitve brezplačnega toplega obroka lahko šole pridobijo podatek o subvenciji za
kosilo za učence oziroma uvrstitvi v dohodkovni razred za dijake v Centralno evidenco udeležencev
vzgoje in izobraževanja. Če podatka ni, učenec oziroma dijak predloži ustrezno dokazilo, iz
katerega je razvidna upravičenost do brezplačnega toplega obroka. Šole, kamor so vpisani učenci
oziroma dijaki, lahko posredujejo osebno ime, naslov in podatek o upravičenosti učenca ali dijaka
do brezplačnega toplega obroka lokalnim skupnostim in šolam, pri tem pa z njimi sodelujejo.
Kdo zagotovi sredstva za zagotovitev toplega obroka?
Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega
obroka in način izplačila sredstev s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje v skladu s
soglasjem ministra, pristojnega za finance.
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Zaščitna oprema za športne organizacije in športnike pri športni vadbi in tekmovanjih
Kdo so upravičenci do zagotovitve sofinanciranja osebne zaščitne opreme in sredstev za
dezinfekcijo prostorov v športnih objektih ter dezinfekcijo športnih rekvizitov in
pripomočkov, ki se lahko zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje
širjenja virusa SARS-CoV-2 zagotovijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije?
Upravljavci športnih objektov, športne organizacije, strokovni delavci v športu in športniki z
nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka
33. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) ter
poklicni športniki, starejši od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu,
pristojnemu za šport, ki jo potrebujejo pri izvajanju športne vadbe in športnih tekmovanjih v
najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega
tekmovanja ter pri izvajanju velikih mednarodnih športnih prireditev ter kvalifikacijskih tekmah
državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
Na kakšni podlagi se upravičencem zagotavljajo sredstva iz prejšnjega vprašanja?
Na podlagi metodologije, ki jo sprejme minister, pristojen za šport.

*****
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 1.12.2020

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.
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