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Spoštovani, 

 

v nadaljevanju smo pripravili kratek povzetek zakonodajnih in drugih ukrepov v Republiki Sloveniji, ki 

so posledica epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: »epidemija«).  

 

Namen našega poročila je opozoriti na bistvene spremembe, ki lahko vplivajo na poslovanje pravnih in 

fizičnih oseb v Republiki Sloveniji.  

 

Poročilo je razdeljeno na posamezna pravna področja, v okviru katerih so opisani novo sprejeti pravni 

akti in njihov vpliv na navedeno pravno področje. V pretežnem delu smo sledili sistematiki glavnega 

interventnega zakona in sicer Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je bil sprejet v Državnem zboru dne 2. 4. 2020.   

 

Poročilo je pripravljeno izključno z namenom posredovanja splošnih informacij v zvezi z njegovo 

vsebino in ne nadomešča poglobljenega pravnega nasveta.  

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z vsebino tega poročila vas prosimo, da kontaktirate našo pisarno 

preko e-maila: info@op-zaman.si ali telefona na št.: 01/234 25 42.     

 

 

 

Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o. 

odvetnik Marko Zaman, partner 
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1. UVODNO 

 

Zaradi lažje preglednosti poročila bomo v nadaljevanju uporabljali naslednje kratice za zakone1:  

 

- »ZIUZEOP« za Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo; predvidena objava v Uradnem listu RS 10. 4. 2020; 

predviden začetek veljavnosti dne 11. 4. 2020;  

 

- »ZIUPPP« za Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov; začetek veljavnosti 

29. 3. 2020; 

 

- »ZIUOPOK« za Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev; 

začetek veljavnosti 29. 3. 2020); 

 

- »ZDavP-2« za Zakon o davčnem postopku; 

 

- »ZDoh-2« za Zakon o dohodnini; 

 

- »ZIPRS2021« za Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021; 

 

- »ZPRPGDZT« za Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in 

zadrug v težavah; 

 

- »ZPRPGDT« za Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah; 

 

- »ZJF« za Zakon o javnih financah; 

 

- »ZZavar-1« za Zakon o zavarovalništvu; 

 

- »ZIZ« za Zakon o izvršbi in zavarovanju; 

  

- »ZFPPIPP« za Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju; 

 

- »ZMVN-1« za Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin; 

 

- »ZNB« za Zakon o nalezljivih boleznih; 

 

                                                             
1 Najpomembnejši interventni zakoni, ki jih je zaradi epidemije trenutno sprejel zakonodajalec, so posebej 
označeni z modro, zeleno in rdečo barvo. Na ta način je tudi primerjava med njimi lažja in bolj pregledna.  
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- »ZIUPKGP« za Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane  

 

- »ZZUSUDJZ« za Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 

zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19); 

 

- »ZPPDFT-1« za Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.  
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2. FINANCIRANJE 

 

V sklopu tega poglavja vam predstavljamo ukrepe na področju financiranja podjetij, katerih primarni 

namen je omogočiti podjetjem finančno prestrukturiranje njihovih obveznosti.    

 

2.1 Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev 

 

Ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana 

v 3 različnih predpisih in sicer v: 

 

- ZIUOPOK; 

- ZIUZEOP in 

- Uredbi Vlade RS, ki bo sprejeta na podlagi 12. odstavka 65. člena ZIUZEOP. 

 

2.1.1 ZIUOPOK 

 

a) Uvodno 

 

Z zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (»Odlog«), ki ga 

mora banka odobriti, če kreditojemalec vloži prošnjo in so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.  

 

b) Razmerje do ZIUZEOP 

 

Zakon je bil v 5. členu delno korigiran z določbo 2. člena ZIUZEOP, z določbami členov 77 do 81 ZIUZEOP 

pa je bila dodana specialna ureditev za kreditne in druge obveznosti, nastale na podlagi zakona, ki ureja 

pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. V tej točki so že 

upoštevane spremembe 5. člena ZIUOPOK, kot so bile uzakonjene s 2. členom ZIUZEOP, medtem ko se 

posebna materija v zvezi z družbami v težavah obravnava v delu, v katerem obravnavamo ZIUZEOP. 

 

c) Glavne značilnosti ureditve 

 

Za Odlog po ZIUOPOK velja naslednje: 

 

- Odlog, če je odobren, traja 12 mesecev od trenutka učinkovitosti Odloga; 

- Odlog se odobri na podlagi vloge kreditojemalca, ki jo slednji vloži pri banki; 

- vloga se lahko vloži neposredno po uveljavitvi zakona pa najkasneje v 6 mesecih po preklicu 

epidemije virusa; 

- vloga mora imeti značilnosti in priloge, ki so za posamezne primere oz. za posamezne 

kreditojemalce, določene v 2. členu zakona; 

- Odlog po zakonu se zahteva za vse obveznosti iz kreditne pogodbe, stranki se lahko v skladu s 

3. odstavkom 5. člena ZIUOPOK dogovorita za odlog z drugačnimi značilnostmi, ki jih ima Odlog 
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po zakonu (opomba: v 6. odstavkom 2. člena zakona je določeno, da se lahko banka in 

kreditojemalec dogovorita (le?) za rok plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za 

kreditojemalca ugodnejši) 

- Odlog pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja 

Odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja Odloga, enako 

se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. Po izteku obdobja 

odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. V 

obdobju Odloga se na odloženi del glavnice obračunajo obresti po redni obrestni meri, ki je 

bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe; 

- Odlog se odobri, če: 

o je prošnja formalno popolna (vsebuje vse zahtevane utemeljitve in priloge); in 

o kreditojemalec ob razglasitvi epidemije ni imel zapadlih neplačanih obveznosti iz 

kreditne pogodbe;  

- Odlog se odobri s sklenitvijo aneksa h kreditni pogodbi; 

- Banka, ki ne odobri popolne vloge za Odlog, se kaznuje s 80.000,00 do 250.000,00 EUR globe, 

kaznuje se tudi odgovorna oseba; 

- Kreditojemalec, ki v vlogi za Odlog navede neresnične podatke, se kaznuje z globo, katere 

višina (razpon) je različna glede na status kreditojemalca (9. člen zakona); 

- Banka lahko (enostransko) prekine ali skrajša obdobje Odloga iz razlogov po 4/2 členu zakona 

(torej če: (i) glede na podatke o kreditojemalcu oceni, da je to upravičeno (posteriorna presoja 

prošnje), (ii) ugotovi, da so bili v vlogi navedeni lažni podatki, (iii) če kreditojemalec, ki je z 

zakonom zavezan k poročanju, ne poroča) – za neupravičeno prekinitev ali skrajšanje odloga 

ni previdena prekrškovna sankcija. 

 

2.1.2 ZIUZEOP 

 

a) Splošno 

 

Zakon poleg že opisane spremembe 5. člena ZIUOPOK, vsebuje: 

- specialno ureditev za kreditne in druge obveznosti, nastale na podlagi zakona, ki ureja pomoč 

za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (členi 77 do 81); 

- delno poroštvo RS za odložene obveznosti (člen 65 zakona). 

 

b) specialno ureditev Odloga za družbe v težavah 

 

V navedenem poglavju je urejen Odlog za kreditna razmerja nastala na podlagi Zakon o pomoči za 

reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah in kreditna razmerja nastala na 

podlagi javnih razpisov izvajanja kreditiranja s strani javnih skladov, katerih ustanoviteljica je RS.  
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Z zakonom se določa interventni ukrep Odloga plačila obveznosti kreditojemalcev oz. dolžnikov, ki ga 

lahko ministrstvo ali javni sklad, katerega ustanoviteljica je RS odobri, če kreditojemalec vloži prošnjo 

in so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. 

 

Glavne značilnosti ureditve za Odlog po ZIUZEOP in ZPRPGDZT so naslednje: 

 

- Odlog, če je odobren traja 12 mesecev od trenutka učinkovitosti Odloga; 

- Za dolžnika se šteje samo gospodarska družba po ZGD-1 in zadruga po ZZ; 

- Odlog se odobri na podlagi vloge kreditojemalca, ki jo slednji vloži na Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo; 

- Vloga se lahko vloži neposredno po uveljavitvi zakona pa najkasneje v 3 mesecih po preklicu 

epidemije virusa; 

- Vloga mora imeti značilnosti in priloge, ki so za posamezne primere oz. za posamezne 

kreditojemalce, določene v 77. členu ZIUZEOP (plačevanje prispevkov in davkov, opis 

poslovnega položaja…);  

- Če pri kreditojemalcu obstojijo težave, ki lahko povzročijo insolventnost kreditojemalca, se 

lahko se lahko ministrstvo in kreditojemalec sporazumno dogovorita za rok in ostale pogoje 

glede plačila vseh obveznosti iz kreditne pogodbe in druge pogodbe (zapadlih in nezapadlih), 

ki so za dolžnika ugodnejši; 

- Kreditojemalec, ki mu je bil odlog odobren je dolžan enkrat na četrtletje poročati o poslovnem 

položaju; 

- Ministrstvo lahko (enostransko) prekine ali skrajša obdobje Odloga iz razlogov po 79. členu 

zakona če: (i) kreditojemalec ne poroča o svojem poslovnem položaju, (ii) se položaj 

kreditojemalca izboljša tako, da niso več izpolnjeni pogoji za odlog plačila po zakonu 

(POSTERIORNA PRESOJA), (iii) če je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke; 

- Odlog pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja 

odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja Odloga. Po izteku 

obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe 

ali druge pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s 

kreditno ali drugo pogodbo; 

- Odlog se odobri, če: 

o je prošnja formalno popolna (vsebuje vse zahtevane utemeljitve in priloge); in 

o če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe ali druge pogodbe, za katere dolžnik 

zaprosi za odlog plačila do razglasitve epidemije še niso zapadle v plačilo;  

- Odlog se odobri s sklenitvijo aneksa h kreditni pogodbi; 

- Za stranke pogodbe (Ministrstvo ali kreditojemalca) ni predviden prekršek.  

 

Pod navedeno poglavje je ZIUZEOP vnesel tudi člen, ki se nanaša odlog plačila obveznosti kreditnih 

pogodb, ki so bile sklenjene z javnim skladom, katerega ustanoviteljica je RS, ki je preko javnih 

razpisov izvajal kreditiranje. Določbe so smiselno enake kot zgoraj.   
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Pri Javnih skladih je določena izjema, da ne glede na določila v 81. členu ZIUZEOP lahko javni sklad 

kreditojemalcem, ki so bili v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti že pred razglasitvijo epidemije, 

na podlagi vloge za reprogram kreditne pogodbe, zapadle neporavnane obveznosti reprogramira tako, 

da se poveča višina posameznih obrokov.  

 

c) Poroštvo RS 

 

Z zakonom se določa poroštvo RS nasproti bankam in hranilnicam, da bo izpolnila del veljavnih in 

zapadlih obveznosti kreditojemalcev iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK, če le-ti tega ne bi storili.  

 

Zakon tako določa: 

- RS kot porok odgovarja za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v višini: 

o 25% zneska dvanajstih odloženih mesečnih obrokov kredita, ki bi zapadli v obdobju, za 

katerega je bil dogovorjen odlog, ali 

o 50% zneska dvanajstih odloženih mesečnih obrokov kredita, ki bi zapadli v obdobju, za 

katerega je bil dogovorjen odlog v primeru kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost za 

katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve 

oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove, in v primeru 

kreditojemalcev, ki so fizične osebe;  

- Poroštvo velja tudi za na novo sklenjene kreditne pogodbe, pri čemer zakon predvideva, da 

morajo imeti novo sklenjene kreditne pogodbo določeno vsebino iz 65. člena zakona; 

- Poroštvo je nepreklicno, brezpogojno in se unovči na prvi poziv banke; 

- Vse posle v zvezi z unovčenjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh ukrepov za 

uveljavljanje regresnih terjatev, ter preverjanjem izpolnjevanje pogojev Odloga po ZIUOPOK 

bo izvajala SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (»SID banka«); 

- Pisna zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti mora banka SID banki posredovati 

najkasneje v 6 mesecih po izteku obdobja odloga plačila, SID banka pa poroštveno obveznosti 

izpolni v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izpolnitev; 

- Za izterjavo terjatev iz naslova unovčenih poroštev je v imenu RS odgovorna SID banka, 

izterjava pa se izvaja preko banke, ki je prejela poroštvo za unovčeno terjatev; 

- Če je nad kreditojemalcem uveden postopek zaradi insolventnosti ali postopek likvidacije mora 

banka obvestiti SID banko o vsaki terjatvi, ki jo prijavi v postopku oziroma o začetku 

postopka najpozneje en mesec po začetku postopka; 

- Za kreditojemalca, ki je gospodarska družba, in mu je banka odobrila odlog plačila obveznosti 

iz kreditne pogodbe po ZIUOPOK, velja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno 

uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanje drugih finančnih obveznosti do 

nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov.   

- Poroštvo preneha: (i) če je bil Odlog v nasprotju s pogoji ZIUOPOK in so kršitve nastale na strani 

banke, (ii) če banka ne obvesti SID banke o začetku postopka insolventnosti kreditojemalca 

najpozneje 14 dni pred iztekom roka za prijavo terjatev -  PAZI: navedena določba je strožja 

od določbe devetega odstavka 65. člena ZIUZEOP, ki določa da mora banka obvestiti o 
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začetku postopka zaradi insolventnosti najpozneje en mesec po začetku postopka (previdno 

zlasti v primeru prisilne poravnave, kjer je rok za prijavo terjatve en mesec po objavi oklica 

o začetku postopka).  

 

2.1.3 UREDBA VLADE RS IZ 12. ODSTAVKA 65. ČLENA ZIUZEOP (PODROBNEJŠA UREDITEV 

POROŠTVA RS) 

 

Še ni sprejeta. 
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3. DELOVNO PRAVO 

 

Ukrepi na področju delovnega prava in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih 

predpisih in sicer v: 

 

- ZIUPPP, in 

 

- ZIUZEOP.  

 

Namen obeh zakonov je ohranitev delovnih mest. V skladu s tem:  

 

A) ZIUPPP: 

- določa delno povračilo nadomestil plače delavkam in delavcem (v nadaljevanju: »delavec«) pri 

delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije; 

- povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi epidemije ne morejo 

opravljati dela; in 

- odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.    

 

B) ZIUZEOP: 

- spreminja oz. dopolnjuje določbe ZIUPPP, ki se nanašajo na povračilo nadomestila plač 

delavcem pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije; 

- določa začasne ukrepe na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost; in 

- določa začasne ukrepe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter 

socialnega varstva.    

 

Poleg navedenih delovnopravnih ukrepov ZIUZEOP določa še druge začasne ukrepe, ki pa so 

obravnavani v predhodnih in naslednjih točkah tega poročila.  

 

V nadaljevanju tega poglavja so na kratko pojasnjeni glavni ukrepi, ki jih določata oba zakona.  

 

3.1 UKREPI PO ZIUPPP 

 

3.1.1 Delno povračilo nadomestila plače 

 

Bistven ukrep, ki ga določa ZIUPPP je delno povračila nadomestila plače delavcem pri delodajalcih, ki 

jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Takšno nadomestilo lahko uveljavlja 

gospodarska družba, zadruga ali fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna 

razmerja, ki: 

- predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, 

- na podlagi opisa poslovnega položaja ugotovi, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more 

zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev,  
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- odloči o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo, in  

- predloži pisno izjavo, s katero se zaveže ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju 

na delo najmanj 6 mesecev po začetku začasnega čakanja na delo. 

 

Delodajalec, ki zaposluje le enega delavca, pogoj za upravičenost izpolni, če ugotovi, da iz poslovnih 

razlogov ne more zagotavljati dela za skupno najmanj 50 % delovnega časa delavca v posameznem 

koledarskem mesecu. 

 

Pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil plače za delavce na začasnem čakanju na delo ne 

more uveljavljati delodajalec: 

 

- dokler imajo delavci, napoteni na začasno čakanje na delo, pri neenakomerni razporeditvi in 

začasni prerazporeditvi delovnega časa presežek ur v referenčnem obdobju v skladu s tem 

zakonom ter se presežek ur z ustrezno neenakomerno razporeditvijo in začasno 

prerazporeditvijo delovnega časa lahko izravna; 

 

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih 

obveznosti na dan vloge znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje 

obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov 

davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje 

vloge; 

 

- ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno 

izplačeval plač oziroma prispevkov; 

 

- če je nad njim uveden postopek insolventnosti po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, 

postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. 

 

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo za največ 3 mesece. 

 

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani Republike Slovenije znaša 40 % 

nadomestila bruto plače (I. bruto) in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za 

primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela. 

 

Pravico do delnega povračila nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo je mogoče uveljavljati 

le enkrat in največ za 3 zaporedne mesece.  

 

Posamezni delavec je lahko na začasno čakanje na delo napoten za obdobje največ 3 mesecev. 

Morebitne prekinitve se ne vštevajo v to obdobje.  
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Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v 

elektronski ali pisni obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 8 dneh od napotitve 

delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 30. septembra 2020. Delodajalec, ki je 

delavce na začasno čakanje na delo napotil pred uveljavitvijo tega zakona, lahko pravico do delnega 

povračila nadomestila plače uveljavi, če vloži vlogo v 8 dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje 

pogoje za uveljavitev pravice. V tem primeru se delno povračilo nadomestila plače izplačuje za čas 

začasnega čakanja na delo po uveljavitvi tega zakona. 

 

Vlogi za delavca na začasnem čakanju na delo mora delodajalec priložiti: 

- opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, 

- ugotovitev poslovnega razloga (nemožnost zagotavljanja dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih 

delavcev), 

- odločitev o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo, 

- pisno zavezo o ohranitvi delovnih mest delavcev na začasnem čakanju na delo najmanj 6 

mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.  

 

V obdobju prejemanja delnega povračila izplačanih nadomestil plače ima delodajalec naslednje 

obveznosti: 

- delodajalec mora delavcem na začasnem čakanju na delo izplačevati nadomestila plače in 

poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja; 

- delodajalec ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedati pogodbe o 

zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov, 

- delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem 

čakanju na delo. 

 

Poleg tega je delodajalec dolžan ohraniti delovna mesta tistih zaposlenih, ki so pod pogoji zakona 

napoteni na čakanje na delo, in sicer 6 mesecev od nastopa čakanja na delo posameznega delavca. 

 

Če delodajalec ravna v nasprotju z navedenimi obveznostmi, je dolžan prejeta sredstva v celoti vrniti, 

zakon pa predvideva tudi kazenske sankcije.  

 

3.1.2 Odlog plačila prispevkov za socialno varnost (samozaposleni) 

 

Samozaposleni po interventnem zakonu niso upravičeni do delnega povračila nadomestila za začasno 

čakanje na delo, je pa za njih zakon predvidel odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca 

aprila, maja in junija 2020. Odložene prispevke bodo morali upravičenci plačati najkasneje do 31. 3. 

2022. V tem obdobju bo odložene prispevke mogoče plačati v enkratnem znesku ali obročno. 

 

3.2 UKREPI PO ZIUZEOP 
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ZIUZEOP dopolnjuje in spreminja nekatere ukrepe, ki jih je zakonodajalec predvidel na področju dela z 

ZIUPPP. 

 

Glavni ukrepi, določeni v ZIUZEOP, so naslednji:  

 

- 100 % povračilo nadomestil plač delavcev na začasnem čakanju iz razloga nezmožnosti 

zagotavljanja dela zaradi posledic epidemije v višini 80 % osnove, ter oprostitev plačila 

prispevkov, vezanih na nadomestila plač; 

 

- 100 % povračilo nadomestil plač delavcev, ki so odsotni iz razloga višje sile v višini 80 % 

osnove ter oprostitev plačila prispevkov, vezanih na nadomestila plač; 

 

- oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obveznost izplačila 

kriznega dodatka v višini 200 EUR za zaposlene, ki delajo; 

 

- izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, verske uslužbence 

in kmete; 

 

- oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, verske uslužbence, družbenike in kmete; 

 

- pravica do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v 

breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od prvega dne odsotnosti dalje. 

 

3.2.1 Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz 

razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov 

 

Pravico do nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga 

višje sile lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: 

- neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, 

katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, in 

- delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po 

standardni klasifikaciji dejavnosti. 

 

Do pomoči so načeloma upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem 

polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo 

dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči 

ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno 

prejeto pomoč. Če delodajalci v letu 2019 niso delali, zakon določa drugačne kriterije.  

 

Pri uveljavljanju pravice do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne 

morejo opravljati dela, mora delodajalec podati tudi izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje 
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sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov 

ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami 

in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače. Zakon v tem primeru natančno določa, katere okoliščine 

zapadejo pod pojem »višje sile«.  

 

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do 

nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 137. člen ZDR-1, nadomestilo plače pa  ne sme biti nižje od 

minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

 

Izplačano nadomestilo plače se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki 

ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, 

zmanjšanega za prispevke zavarovanca. 

 

V skladu z zakonom so delodajalci za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter so za njih 

upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu, in za delavce, ki ne delajo zaradi 

višje sile na podlagi šestega odstavka 137. člena ZDR-1, in iz tega naslova prejemajo nadomestilo plače, 

oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. 

maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki 

Sloveniji, preračunane na mesec. Prispevke za vsa socialna zavarovanja v tem primeru v celoti plačuje 

Republika Slovenija. 

 

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski 

obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 8 dneh od napotitve delavca na začasno 

čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020. Delodajalec, ki je napotil delavce na začasno 

čakanje na delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred 

uveljavitvijo tega zakona, lahko pravico do povračila nadomestila plače uveljavi za obdobje od 13. 

marca 2020, če vloži vlogo v 8 dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev 

pravice. 

 

Vlogi za delavca na začasnem čakanju na delo delodajalec priloži izjavo iz 21. člena tega zakona, za 

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

čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. 

 

Vlogi za delavca, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, pa delodajalec priloži izjavo iz 21. člena tega 

zakona, za katere pravilnost kazensko in materialno odgovarja, ter dokazila delavcev o upravičeni 

odsotnosti zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti 

prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. 

 

Zavod RS za zaposlovanje o vlogi odloči v roku osem dni s sklepom. 
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Povračilo nadomestila plače, razen za delavce, za katere plačilo nadomestila plače ne bremeni 

delodajalca, se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer 10. dan 

meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače po tem zakonu. 

 

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače ima delodajalec naslednje obveznosti: 

- delavcem mora izplačevati neto nadomestila plače; 

- ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo;  

- če delavca pozove, da se vrne na delo, mora o tem predhodno obvestiti Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje; 

- če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, mora o tem obvestiti Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti; 

 

Če delodajalec ravna v nasprotju z naštetimi obveznostmi, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v 3x 

višini. 

 

Iz zakona ne izhaja izrecna obveznost delodajalca, da poda zavezo, da v obdobju vključenosti v ukrep 

ali določeno obdobje kasneje ne bo odpuščal delavcev.  

 

Zakon prav tako določa da se v času trajanja začasnih ukrepov po ZIUZEOP določbe ZIUPPP ne 

uporabljajo, iz česar je moč zaključiti, da v času ukrepov po ZIUZEOP ni obveznosti ohranitve zaposlitve 

in prepovedi odpuščanja, ki je sicer predvidena z ZIUPPP. 

 

ZIUZEOP ne razveljavlja določb ZIUPPP, predvideva pa, da se določbe ZIUPPP, ki se nanašajo na pravico 

do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, v času 

trajanja začasnih ukrepov iz ZIUZEOP ne uporabljajo. 

 

To v praksi pomeni, da bo mogoče za čas do 13. marca 2020 in do preteka začasnih ukrepov po ZIUZEOP 

(predvidoma do 31. maja oziroma 30. junija 2020) uveljavljati povračilo nadomestil plač zaposlenih na 

čakanju po določbah ZIUZEOP, v času po preteku veljavnosti začasnih ukrepov ZIUZEOP pa bo mogoče 

povračilo nadomestil plač zaposlenih na čakanju uveljavljati po določbah ZIUPPP. 

 

Začasne ukrepe po obeh predpisih je možno uveljavljati z eno vlogo na Zavod RS za zaposlovanje. V 

obdobju trajanja začasnih ukrepov iz novega ZIUZEOP se bodo vse vloge za uveljavljanje delnega 

povračila plač delavcem na začasnem čakanju na delo obravnavale v skladu z določbami novega 

ZIUZEOP, tudi če je bila vloga že oddana po določbah ZIUPPP v obdobju od vključno 29. marca 2020 do 

uveljavitve ZIUZEOP. 

 

3.2.2 Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki 

delajo in krizni dodatek 
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V zvezi s tem ukrepom ZIUZEOP določa, da so delodajalci za delavce iz prvega do četrtega in šestega 

odstavka 14. člena ZPIZ-2 oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 

mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti 

plačuje Republika Slovenija. 

 

Iz obrazložitve predloga zakona izhaja, da je delodajalec po tej shemi oproščen tako plačila prispevka 

zavarovanca (prispevek se samo obračuna in odtegne) in plačila prispevka delodajalca (prispevek se 

samo obračuna). 

 

Za ta ukrep ni predvideno izpolnjevanje pogoja znižanih prihodkov v letu 2020, je pa treba izpolnjevati 

obveznost, da od uveljavitve tega zakona dalje v letu 2020 ne pride do delitve dobička, izplačil dela 

plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu, sicer je treba oproščena sredstva vrniti 

državi z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

 

S tem v zvezi še ni znano, ali bo za uveljavljanje te ugodnosti potrebno vložiti (posebno) vlogo oziroma 

bo predvideno uveljavljanje te ugodnosti na posebnem obrazcu. Najverjetneje bo šlo za možnost, da 

bo delodajalec to ugodnost lahko uveljavljal neposredno pri obračunu plač v okviru računovodskega 

obračuna in odtegnitve davkov in prispevkov, vezanih na posamezno izplačilo plače. 

 

Na podlagi ZIUZEOP so delodajalci dolžni vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana 

mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 

EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. V zvezi z izplačilom kriznega dodatka še ni jasno, 

ali se ta izplača samo v primeru, ko delodajalec uveljavlja povračilo prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, ali pa tudi v primeru, ko delodajalec takšnega povračila ne uveljavlja.  

 

3.2.3 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) 

 

Pri tem ukrepu ZIUZEOP določa, da so samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje (kot te pojme definira 

ZIUZEOP) upravičeni do MTD v primeru, če zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo 

opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. 

 

V tem primeru so upravičeni do izredne pomoči v obliki MTD v višini 350 EUR za mesec marec in po 

700 EUR za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do 

uveljavitve ZIUZEOP. 

 

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka morajo upravičenci preko informacijskega sistema 

Finančne uprave Republike Slovenije predložiti posebno izjavo, s katero izjavijo, da so osebe, kot jih 

opredeljuje ZIUZEOP, in da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno 

zmanjšanem obsegu.  

 

V skladu z določbami ZIUZEOP bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni: 
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- vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v 

mesecu februarju 2020, ali 

- vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s 

prihodki v mesecu februarju 2020. 

 

Izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno 

zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave 

Republike Slovenije.  

 

Pri samozaposlenih ZIUZEOP določa še dodaten pogoj in sicer, da so do pomoči upravičeni tisti 

samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje 

leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 

2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora samozaposleni vrniti celotno pomoč. 

 

3.2.4 Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike in 

kmete 

     

Pri tem ukrepu ZIUZEOP določa, da so samozaposlene osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona v 

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene na podlagi prvega odstavka 15. člena in 

prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2, in kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno 

vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi, ter verski uslužbenci registriranih cerkva 

in drugih verskih skupnosti za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna 

socialna zavarovanja v celoti. 

 

Navedeni upravičenci morajo za uveljavitev te pravice predložiti izjavo, da zaradi epidemije ne morejo 

opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Za uveljavljanje upravičenja 

oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka (glej prejšnjo točko) 

se uporabi ista izjava. 

 

3.2.5 Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 

 

Na koncu velja omeniti še spremembe v zvezi z zdravstvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem.  

 

ZIUZEOP določa, da se v nasprotju s sedanjo ureditvijo, zavarovancem iz 28. člena ZZVZZ, ki imajo na 

dan uveljavitve ZIUZEOP pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali 

poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljevanju: »nadomestilo OZZ«), ali pravico do 

nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi ZIUZEOP, nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 
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Nadomestilo OZZ se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja od uveljavitve ZIUZEOP do 

prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela s pravico do nadomestila OZZ, oziroma, če razlogi 

za to začasno zadržanost trajajo v času veljavnosti tega zakona, do prenehanja razlogov za ukrepe iz 

tega zakona, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, vendar najdlje do 31. maja 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabelarna primerjava2 – čakanje na delo po ZIUPPP in ZIUZEOP 

 
 Čakanje na delo Čakanje na delo in višja sila 

ZIUPPP ZIUZEOP 

Časovni okvir Veljavnost zakona od 29. 3. – 30. 9. 2020 (Ur. l. RS, št. 36/2020) od 13. 3. – 31. 5. 2020 (izjemoma bo lahko podaljšana 

veljavnost) – v DZ je bil sprejet 2. 4. 2020 

Veljavnost ukrepa od 1. 6. – 30. 9. 2020 (če ZIUZEOP ne bo podaljšan) od 13. 3. – 31. 5. 2020 

Trajanje čakanja na delo max. 3 mesece do 30. septembra 2020 od 13. 3. – 31. 5. 2020 (izjemoma bo lahko podaljšana 

veljavnost ukrepov) 

Pogoji za delodajalca Kateri delodajalci bodo 

upravičeni do (delnega) 

povračila nadomestila plače 

gospodarske družbe (osebne – d.n.o. in k.d. ter kapitalske – 

d.o.o., d.d., k.d.d., e.d.d.), zadruge ter delodajalci, ki so fizične 

osebe in zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi 

(1. 6. – 30. 9. 2020) 

vsak delodajalec v RS, razen (ne)posredni proračunski 

uporabnik, če je bil delež JV v 2019 višji od 70 % in delodajalec 

K po SKD in če bodo prihodki v 1. polletju 2020 upadli za več 

kot 20 % glede na isto obdobje 2019 in v 2. polletju ne bodo 

dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje 

2019 (to dejstvo bo potrdil v vlogi na ZRSZ). Če ni posloval celo 

leto v 2019, je upravičen, če je utrpel vsaj 25 % zmanjšanje 

prihodkov v marcu 2020 napram februarju 2020 ali vsaj 50 % 

v aprilu in maju 2020 napram februarju 2020. 

 

Kdaj delodajalec delnega 

povračila nadomestila NE 

more uveljavljati? 

- dokler imajo delavci, napoteni na začasno čakanje 

na delo pri neenakomerni razporeditvi in začasni 

prerazporeditvi delovnega časa presežek ur,  

- če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, 

če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na 

dan vloge znaša 50 evrov ali več (šteje se, da 

delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje, če 

na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh 

obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 

dne oddaje vloge), 

- če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, 

če ima neplačane zapadle obveznosti na dan 

vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje 

obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel 

predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 

petih let do dne oddaje vloge,  

- če je nad njim uveden postopek stečaja. 

                                                             
2 Tabela je povzeta po predlogi, ki jo je pripravila mag. Nina Scortegagna Kavčnik, objavljeni na spletni strani https://www.linkedin.com/in/mag-nina-scortegagna-kavčnik-
ba451b142.   

https://www.linkedin.com/in/mag-nina-scortegagna-kavčnik-ba451b142
https://www.linkedin.com/in/mag-nina-scortegagna-kavčnik-ba451b142


 

 

- ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve 

na čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma 

prispevkov za socialno varnost, 

- če je nad njim uveden postopek insolventnosti po 

ZFPPIPP. 

Kdaj lahko delodajalec 

odredi čakanje na delo in 

uveljavlja povračilo 

nadomestila za čakanje oz. 

sprejme sklep o začasni 

nemožnosti opravljanja dela 

zaradi višje sile in uveljavlja 

povračilo nadomestila 

ko najmanj 30 % delavcem ne more zagotavljati dela iz 

poslovnega razloga (1. 6. – 30. 9. 2020) 

kadarkoli, ko ima poslovni razlog (ni cenzusa) in višjo silo (13. 

3. – 31. 5. 2020) 

Višina nadomestila plače in 

višina (delnega) povračila s 

strani države  

Višina nadomestila plače za 

delavca 

80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 (ni min in ne max) Za oboje 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne manj kot MP 

in ne več kot povprečna plača v RS (1.753,84 EUR) 

Povračilo nadomestila plače 

s strani države 

da, 40 % (bruto I), vendar ne več kot znaša najvišje 

nadomestilo za brezposelnost (892,50 EUR bruto). 

Delodajalec ga bo lahko uveljavljal le od 29. 3. 2020 dalje 

(čeprav so bili delavci na čakanju na delo že prej) 

 

100 % nadomestila in vsi prispevki za socialno varnost (od 13. 

3. – 31. 5.) 

Delodajalčeve omejitve Način napotitve delavca pisna odredba pisna odredba/ugotovitveni sklep 

Katerim delavcem lahko 

delodajalec odredi čakanje 

na delo 

vsem kategorijam (tudi varovanim) vsem kategorijam (tudi varovanim) 

Dopustno je odrediti čakanje 

na delo med tekom 

odpovednega roka 

ne iz poslovnega razloga ne, zaradi višje sile pa da 

Delavec lahko delavce, ki so 

na čakanju na delo 

menja/rotira 

da pri poslovnem razlogu da, pri višji sili jih ne more; delavec 

lahko v mesecu dela 7 zaporednih dni 

Ali lahko delodajalec 

delavcem, ki delajo, odredi 

opravljanje nadurnega dela 

ne ne, če so delavci na čakanju zaradi poslovnega razloga in 

lahko delo opravi z delavci, ki so na čakanju; če so samo zaradi 

višje sile, pa da 

Dopustno je odrediti čakanje 

na delo, četudi imajo delavci, 

katerih delovni čas je 

ne da 



 

 

neenakomerno razporejen, 

višek ur 

Delavec, ki se vrne s čakanja 

na delo, je varovan pred 

odpovedjo iz poslovnega 

razloga 

da, šest mesecev po začetku čakanja na delo ni te omejitve 

Delodajalec nobenemu 

izmed delavcem v času, ko je 

kateri na čakanju na delo, ne 

sme odpovedati pogodbe iz 

poslovnega razloga 

da ni te omejitve 

Vloga, priloge in rok Kam se vloži vloga za 

povračilo nadomestila 

na Zavod RS za zaposlovanje elektronsko ali pisno na Zavod RS za zaposlovanje samo elektronsko 

Rok za vložitev vloge v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje na delo, najkasneje 

do 30. 9. 

v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje na delo, najpozneje 

do 31. 5. 2020. Če je bil delavec na čakanju že pred 

uveljavitvijo zakona, pa je rok v 8 dneh od uveljavitve 

 

Priloge k vlogi 1. Opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, ki 

mora vsebovati: a. navedbo vzrokov za bistveno zmanjšanje 

obsega dela zaradi epidemije b. podatek o številu delavcev, ki 

jim delodajalec začasno ne more zagotavljati dela c. oceno 

poslovodstva o možnosti ohranitve DM  

2. Pisna ugotovitev, da ne more zagotavljati dela hkrati 

najmanj 30 % 3. Pisna izjava, s katero se zaveže ohraniti DM 

delavcev še 6 mes po njihovem začetku čakanja na delo 

 

1. pisna izjava o oceni prihodkov (je nastavljena v aplikaciji), 

2. odredba o napotitvi na čakanje na delo iz poslovnega 

razloga,  

3. dokazilo delavca o upravičeni odsotnosti (za višjo silo)/ 

seznam delavcev na čakanju 

V kakšnem roku bo ZRSZ 

povrnil delodajalcu 

nadomestilo 

zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače 

Sankcije za delodajalca Sankcije za delodajalca Če ne sporoči rotacije delavca na ZRSZ – mora vrniti 

nadomestilo za tega delavca + prekršek (globa od 3.000 – 20. 

000 eur). Če ne izplača neto nadomestila ali če odpove 

pogodbe o zaposlitvi v nasprotju s tem zakonom, če odreja 

nadurno delo in v primeru začetka likvidacije – mora vrniti vsa 

sredstva in to je prekršek (globa od 3.000 – 20.000 eur) 

Če delavcem ne izplačuje neto nadomestila plače, če odreja 

nadurno delo in če o rotaciji delavcev na čakanju (da novega 

ali nekoga pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ, mora 

prejeta sredstva v celoti vrniti v 3-kratni višini + to je prekršek 

(globa od 3.000 – 20. 000 eur) 

 



 

 
 

4. PODROČJE PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA 

 

Ukrepi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in z njim povezana 

vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in sicer v: 

 

- ZIUZEOP. 

 

V ZIUZEOP je določen prilagojen način izvedbe pregleda stranke v skladu z določili ZPPDFT-1. 

Določenim kategorijam zavezancev po ZPPDFT-1, ki so pomemben deležnik v finančnem sistemu 

Republike Slovenije, se omogoča začasno prilagojeno izvedbo pregleda stranke.  

 

ZPPDFT-1 določa ukrepe, ki so jih dolžni zavezanci iz njegovega 4. člena izvajati z namenom 

preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Eden izmed ključnih ukrepov predstavlja t.im. 

pregled stranke, ki se izvaja načeloma ob osebni prisotnosti stranke še pred samo sklenitvijo 

poslovnega razmerja.  

 

ZIUZEOP tem skupinam zavezancev omogoča naknadno izvedbo ukrepa pregleda stranke, ki se nanaša 

na ugotavljanje in preverjanje istovetnosti v osebni navzočnosti stranke, ter se jih obenem zaveže k 

identifikaciji stranke na alternativni način. Ta naknadni rok je vezan na čas sklenitve poslovnega 

razmerja in omogoča zavezancu en mesec časa za izvedbo ukrepa. V kolikor bi razmere epidemije 

virusa COVID-19 trajale dlje časa kot en mesec, pa se za začetek štetja roka upošteva čas prenehanja 

razmer epidemije virusa COVID-19. Ta možnost je namenjena zagotavljanju njihovega nemotenega 

poslovanja ter preprečevanju nastanka škode za poslovne subjekte v času trajanja razmer epidemije 

virusa COVID-19.  

 

Čeprav je izvedba ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke preložena na čas po sklenitvi 

poslovnega razmerja, je zavezanec dolžan še pred sklenitvijo poslovnega razmerja izvesti vsa možna 

dejanja za poznavanje svoje stranke, ki niso v nasprotju z navodili pristojnih organov za ravnanje v 

času trajanja razmer epidemije virusa COVID-19, kot so na primer pridobivanje podatkov o stranki po 

elektronski poti, izvedba videoklica (ki ne zadošča pogojem za videoelektronsko identifikacijo) itd. V 

čas po sklenitvi poslovnega razmerja sme zavezanec preložiti le tista dejanja, ki bi bila v nasprotju z 

navodili pristojnih organov za ravnanje v času trajanja razmer epidemije virusa COVID-19 in se nanašajo 

predvsem na preprečevanje fizičnih stikov med prebivalstvom. 

 

Prilagojen način izvedbe pregleda stranke po ZPPDFT-1 v skladu z ZIUZEOP pa ni dovoljen, če v skladu 

s 13. členom ZPPDFT-1 obstaja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. 

 

  



 

 
 

 

5. DAVKI 

 

Ukrepi na področju davkov in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih 

in sicer v: 

 

- ZDavP-2; 

- ZDoh-2;  

- ZIUZEOP. 

 

a) Glavne značilnosti ureditve 

 

ZIUZEOP posega v tri institute, in sicer: 

o predhodno akontacijo dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti; 

o akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb in  

o katastrski dohodek.  

 

- Obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti 

in obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v 

obdobju po uveljavitvi ZIUZEOP do 31. 5. 2020, se ne plača, prav tako se neplačani obroki ne 

štejejo za obračunane; 

- Za leto 2020 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih 

določi v višini 50% katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju 

katastrskega dohodka na dan 30. 6. 2020 – davčna osnova je za polovico zmanjšana; 

- Za leto 2020 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih določi 

v višini 35% pavšalne ocene dohodka na panj (po ZDoh-2 je določeno 70% pavšalne ocene, 

davčna osnova je za polovico manjša), kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju 

katastrskega dohodka na dan 30. 6. 2020. 

 

 

  



 

 
 

6. JAVNE FINANCE 

 

Ukrepi na področju javnih financ in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih 

predpisih in sicer v: 

 

- ZIPRS2021 in 

- ZIUZEOP 

 

a) Glavne značilnosti ureditve 

 

ZIUZEOP posega v plačilne roke, in sicer: 

 

- Plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačilo zasebnim subjektom 

je 8 dni; 

- Velja za primer, ko je prejemnik plačila zasebni dobavitelj, ukrep naj bi pripomogel k izboljšanju 

likvidnosti zasebnih subjektov, saj skrajšuje plačilne roke, ki so bili prej 30 dnevni.  

 

 

  



 

 
 

7. FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ, POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEGA 

PRENEHANJA 

 

Ukrepi na področju finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega 

prenehanja in z njimi povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in sicer v: 

 

- ZIUZEOP. 

 

ZIUZEOP uvaja dodatno neizpodbojno domnevo o insolventnosti in sicer neizpodbojno se domneva, da 

je družba postala trajneje nelikvidna tudi, če za več kot 1 mesec zamuja z izplačili plač in prispevkov 

delavcem od takrat, ko je prejel povračilo nadomestil plače in prispevkov na podlagi interventnih 

zakonov. 

 

Nadalje velja, da poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, 

če je insolventnost dolžnika nastala kot posledica razglasitve epidemije in ta odložitev obveznosti velja 

še tri mesece po prenehanju ukrepov v skladu z 20. členom zakona. Zaradi lažjega dokazovanja pogojev 

za koriščenje te ugodnosti je zakon predvidel, da se domneva, da je insolventnost posledica razglasitve 

epidemije, če družba opravlja dejavnost, ki je v luči epidemije prepovedana oz. bistveno omejena. 

 

Če bo nad družbo predlagan začetek stečajnega postopka bo poslovodstvo (če je insolventnost 

posledica razglašene epidemije) lahko (v smislu 236. člena ZFPPIPP) predlagalo odložitev odločanja o 

predlogu za začetek stečaja za 4 mesece. Po poteku tega roka pa bo moralo poslovodstvo bodisi vložiti 

predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali pa dokazati, da je bil izveden postopek povečanja 

osnovnega kapitala in, da je bila insolventnost družbe odpravljena na ta način.  

 

Opozarjamo, da navedeno ne rešuje vprašanja vlaganja upniških predlogov za začetek postopka 

prisilne poravnave. 

 

Poleg navedenega je bil predmetni začasni ukrep povsem razvrednoten z Odredbo Vrhovnega sodišča 

RS o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in 

razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, objavljeno v Uradnem listu RS št. 39, dne 30. 3. 2020. Po navedeni 

odredbi namreč postopki stečajev in prisilnih poravnav niso nujni v smislu 83. člena Zakona o sodiščih. 

Glede na navedeno je ukrep iz 97. člena zakona že v tem trenutku obsoleten. 

  



 

 
 

8. ZAVAROVALNIŠTVO IN TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZZavar-1 in 

- ZIUZEOP. 

 

a) Glavne značilnosti ureditve 

ZIUZEOP je uredil drugačen rok oddaje letnih poročil, in sicer: 

- Zavarovalnica v letu 2020 Agenciji za zavarovalni nadzor predloži letno poročilo in revizorjevo 

poročilo o revidiranju letnega poročila, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, 

najpozneje v petih mesecih po koncu koledarskega leta.  

 

  



 

 
 

9. IZVRŠBA IN OSEBNI STEČAJ 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIZ; 

- ZFPPIPP; 

- ZDavP-2 in 

- ZIUZEOP. 

 

a) Glavne značilnosti ureditve 

 

ZIUZEOP posega v izvršilne postopke, postopke davčne izvršbe in v postopek osebnega stečaja, na 

naslednji način: 

- Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so izvzeti iz izvršbe po ZIZ in iz davčne izvršbe po 

ZDavP-2; 

- Prejemki po ZIUZEOP so izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP; 

- Z dnem uveljavitve ZIUZEOP se v izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, odloži izvrševanje 

sklepov o izvršbi; 

- Z dnem uveljavitve ZIUZEOP se v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po ZDavP-2, odloži zadrži 

sklepov o izvršbi; 

- Izjema, izvrševanje sklepom o izvršbi se ne odloži, če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz 

naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo 

je dajal.  

  



 

 
 

10. ZAMIKI ROKOV NA PODROČJU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN  

 

Ukrep zamika rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin in z njim povezana vprašanja 

so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in sicer v: 

 

- ZMVN-1; 

- ZIUZEOP in 

- Uredbi o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni List RS, št. 22/20).  

 

a) Glavne značilnosti ureditve 

 

ZIUZEOP glede vrednotenja nepremičnin določa naslednje: 

 

- Na podlagi 24. člena ZMVN-1 bi morale novo ocenjene posplošene vrednosti nepremičnin 

začeti veljati 1. aprila 2020; 

- Na podlagi ZIUZEOP se bodo podatki iz evidence vrednotenja začeli javno izkazovati na dan 

1. 1. 2021; 

- Zbirno potrdilo o vrednotenju nepremičnine se lastnikom nepremičnin pošlje najkasneje v roku 

8 dni po dnevu začetka javnega izkazovanja podatkov v evidenci vrednotenja (v roku 8 dni po 

1. 1. 2021); 

- Latniki bodo vloge za ugotavljanje posebnih okoliščin glede vrednosti nepremičnin lahko vložili 

po začetku javnega izkazovanja v evidenci vrednotenja.  

 

  



 

 
 

11. UKREPI ZA OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI 

 

Nalezljive bolezni ter ukrepe za njihovo obvladovanje in preprečevanje urejata: 

- ZNB in 

- ZIUZEOP. 

 

Ob veljavi obeh zakonov pa imamo še Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti 

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, ki določa, da se prekine izvajanje preventivnih 

zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, odpovejo vsi 

specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti 

nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic ter nujnih zobozdravstvenih primerov ali 

primerov, ko nezdravljenje lahko vodi v trajne splošne okvare. 

 

Prav tako je Vlada RS 13.03.2020 sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa ZNB, pri epidemiji 

COVID-19, in določila, da se pri epidemije COVID-19 uporabljajo pravila iz ZNB za kugo ali hemoragično 

mrzlico. Dne 12.03.2020 je Vlada RS razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 

območju Republike Slovenije. 

 

Z ZIUZEOP so bili sprejeti popravki in dopolnitve ZNB, ki je bil zadnjikrat spremenjen 28.12.2005.  

 

ZNB je bil spremenjen oziroma dopolnjen na naslednji način: 

- spremenjen 4. odstavek 7. člena, ki sedaj določa: »Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali 

ogroženo območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za zdravje. Kadar je okuženo ali 

ogroženo območje celotno območje Republike Slovenije, epidemijo razglasi Vlada Republike 

Slovenije.« 

- karantena je ukrep tudi za osebo, ki je bila v stiku ali se tako sumi, z osebo v času njene 

kužnosti, ki je zbolela za nalezljivo boleznijo, za katero je minister pristojen za zdravje ali 

Vlada RS razglasila epidemijo. 

- Za preprečitev vnosa in razširitve bolezni po RS Vlada RS odred ukrepe pogojev potovanja v 

rizične države, prepove ali omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih 

območjih, prepove zbiranje ljudi na javnih krajih, omeji ali prepove promet posameznih vrst 

blaga in izdelkov. Nemudoma pa mora o tem obvestiti Državni zbor RS in javnost (39. člen ZNB).  

- Dodan je 46.a člen, ki določa, da inšpekcijski nadzor na izvajanjem določb ZNB opravlja 

zdravstvena inšpekcija, izvajanje ukrepov iz 39. člena ZNB področij drugih ministrstev pa 

opravljajo inšpektorji za svoja področja.  

- Pri izvajanju ukrepov iz ZNB sodeluje policija. 

- Odškodnine znašajo za:  

 Osebo, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in 

trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, v višini 60.000,00 EUR; 



 

 
 

 Zakonca ali partnerja osebe iz prejšnje točke ali starše pokojnega mladoletnika v višini 

10.000,00 EUR; 

 Otroci osebe iz prve točke do 18. leta v primeru smrti te osebe v višini 20.000,00 EUR. 

- 53.g. člen določa pristojne za izrekanje glob in vodenje prekrškovnega postopka, in sicer tista 

inšpekcija, ki je pristojna glede na 46.a člen ZNB. Prav tako se lahko kaznuje osebo, če ne ravna 

skladno z ukrepi inšpekcije pristojne glede na 46. člen ZNB ali jih onemogoča. 

- Spremenjene globe za prekršek po prvem odstavku 54. člena ZNB: 

  Pravna oseba: od 4.000,00 EUR – 100.000,00 EUR, 

 Samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo 

dejavnost: 2.000,00 EUR – 50.000,00 EUR, 

 Posameznik, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 

podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost: 400,00 

EUR – 4.000,00 EUR.  

- Za prekršek se z globo od 400,00 EUR do 4.000,00 EUR kaznuje zdravstveni delavec ali 

zdravstveni sodelavec (55. člen ZNB), prav tako tudi zdravnik (56. člen ZNB) in posameznik, pri 

mladoletnih starš ali skrbnik otroka, če prekršek mladoletne osebe izhaja iz opustitve 

starševske skrbi ali obveznosti skrbnika (57. člen ZNB) 

- V hitrem postopku se lahko izreče tudi globa v višjem znesku kot najnižja predpisana globa.  

 

  



 

 
 

12. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ZNANOST 

 

Ukrepi s področja vzgoje, izobraževanja in znanosti so urejeni v:  

- ZIUZEOP ter  

- Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. 

  

a) Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.  

 

Z odlokom je začasno prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (tj. osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, višje 

strokovne šole, univerze, visokošolski zavodi, dijaški domovi, študentski domovi, ipd.). Prepoved velja, 

dokler ne bodo prenehali razlogi zanjo in bo to Vlada ugotovila s sklepom.  

Odlok določa še, da lahko poveljnik Civilne zaščite odredi uporabo teh zavodov z namenom izvajanja 

ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije. 

 

b) ZIUZEOP 

 

ZIUZEOP določa nekaj novosti glede na zakone, ki ta področja urejajo splošno do sedaj. 

1. Ne glede na Zakon o vrtcih zasebnim vrtcem po ZIUZEOP pripadajo sredstva iz proračuna v 

višini 85% za posameznega otroka.  

2. Vzgojno-izobraževalno delo in druge oblike organiziranega dela z učenci v osnovnih šolah, 

osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbenih šolah poteka v skladu s šolskim 

koledarjem v obliki izobraževanja na daljavo, ki se šteje v realizacijo ur posameznega 

predmeta. 

3. Ne glede na druge predpise, ki urejajo osnovnošolsko in osnovno glasbeno izobraževanje, 

lahko pristojen minister za izobraževanje zaradi zaključka leta 2019/2020 s sklepom drugače 

določi izvedbo koledarja, zaključek pouka in izpolnitev vseh obveznosti. Določi lahko tudi druge 

ukrepe, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov ter 

varovanje pravic in koristi udeležencev izobraževanja. 

4. Pravico do podaljšanja statusa študenta imajo za največ eno leto študenti višjih strokovnih 

šol, ki zaradi izjemnih okoliščin v 2020 niso mogli v roku opraviti vseh obveznosti. 

5. Dijakom, vajencem in študentom, ki zaradi epidemije niso mogli opraviti praktičnega 

usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, se jim to prizna kot 

opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem 

letniku. Prav tako se priznajo kot opravljene obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, 

če to ni bilo omogočeno zaradi epidemije. 



 

 
 

6. Javni srednji in javni višji strokovni šoli, dijaškemu domu ter javni organizaciji za izobraževanje 

odraslih se priznajo sredstva za kritje stroškov dela v zvezi z izvajanjem drugih dejavnosti 

javnega zavoda. Prav tako se ostalim javnim zavodom zagotovi kritje stroškov iz proračuna za 

izvajanje programov za odrasle, kjer se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, v obsegu, ki ga 

določi minister pristojen za izobraževanje. Javnim organizacijam, ki dobijo delež sredstev iz 

občinskega proračuna, se zagotovijo sredstva za nadomestilo plač za čas čakanja na delo, kot 

je urejeno v ZDR-1 ter za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela; delež iz proračuna pa 

ne sme preseči 20% potrebnih sredstev. 

7. Visokošolski zavodi lahko sprejmejo spremembe obveznih sestavin študijskih programov. 

Spremembe pričnejo veljati že v tem študijskem letu 2019/2020 za vse vpisane študente. 

8. Pravica do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 pripade tudi 

študentom, ki zaradi izjemnih okoliščin v 2020 niso mogli redno in v roku opraviti svojih 

študijskih obveznosti. 

9. V postopku vrednotenja izobraževanja se dokumenti po elektronski poti vročajo brez varnega 

elektronskega predala, če je mogoče identiteto prosilca ugotoviti na drug zanesljiv način. 

10. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije se podaljša izvajanje raziskovalnih in 

infrastrukturnih programov, ki se iztečejo 31.12.2020 za eno leto, obseg financiranja ostane 

nespremenjen. Podaljšajo se tudi preostali roki povezani s projekti znanosti v šolstvu. 

 

  



 

 
 

13. SOCIALNO VARSTVO, PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV IN UVELJAVLJANJE PRAVICE IZ 

NASLOVA STARŠEVSKEGA VARSTVA 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIUZEOP. 

 

a) Socialno varstvo 

 

Uživalcem nizkih pokojnin v času epidemije pripada izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za 

upokojence. Do njega so upravičene osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci pokojnin, katerih 

pokojnina znaša 700,00 EUR ali manj.  

Uživalcem pokojnine: 

- do 500,00 EUR pripada izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 300,00 EUR, 

- od 500,01 EUR do 600,00 EUR pripada izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 

230,00 EUR, in  

- od 600,01 EUR do 700,00 EUR pripada izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 

130,00 EUR.  

 

Na enak način se izplača enkratni solidarnostni dodatek tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega 

zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v RS. 

Uživalcu pokojnine, ki dokazila o višini pokojnine od tujega nosilca v letu 2019 ni posredoval, se 

dodatek ne izplača. 

 

Dodatek se izplača ob izplačilu pokojnine za mesec april. Dodatek se ne šteje v dohodek za 

uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke. Od dodatka se tudi ne plača 

dohodnina, prav tako ne prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

Zakon ureja tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka ranljivim skupinam in tistim, ki so 

upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka za mesec april 2020 pa niso 

ranljiva skupina. Dodatek se izplača v višini 150,00 EUR ob izplačilu za mesec april. 

 

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR se izplača tudi rednim študentom, ki imajo stalno 

prebivališče v RS do 30.04.2020. Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. Prav tako se ne plača dohodnina. 

 

Vsa sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka zagotavlja RS iz državnega proračuna. 

 

b) Pravice iz javnih sredstev 



 

 
 

 

Pravice iz javnih sredstev (npr. znižano plačilo vrtca), ki se iztečejo v mesecu marcu 2020 ali v času 

trajanja izvajanja ukrepov, se mesečno podaljšujejo, dokler ukrepi trajajo. Prav tako center za socialno 

delo na 1.04.2020 ne preverja višine pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika in oprostitve 

plačila socialno varstvenih storitev. Vloga za uveljavljanje pravic za obdobje od 01.04.2020 do prvega 

dne meseca, ko prenehajo ukrepi, je pravočasna, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu prenehanja 

ukrepov. Enako velja za vlogo za podaljšanje pravic iz javnih sredstev. 

Roki za izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne denarne socialne pomoči, določeni v tem členu, 

začnejo teči znova od dneva, ko prenehajo ukrepi. Na dan 01.04.2020 center za socialno delo ne 

preverja, če upravičenci do trajne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka izpolnjujejo pogoje 

za upravičenost. Za ugotavljanje materialnega položaja vlagatelja se upoštevajo le prihranki in 

vrednostni papirji, ostalo premoženje ne. 

 

c) Starševsko varstvo 

 

Pri uveljavljanju pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se rok za vlaganje vlog 

za priznanje pravic podaljša, tako da se šteje za pravočasno vloženo vlogo, ki je vložena v juniju; če se 

pravica izteče v mesecu juniju pa v mesecu juliju. 

 

Glede očetovskega dopusta: oče nima pravice do očetovskega dopusta, tudi če se mora zaradi 

epidemije vrniti na delo. Če izrabi pred nastankom tega razloga najmanj 15 dni očetovskega dopusta, 

lahko neizrabljeni del izrabi po prenehanju razloga, vendar najpozneje do enega meseca po poteku 

starševskega dopusta v strnjenem nizu ali po poteku pravice do starševskega dodatka za tega otroka. 

V kolikor pa oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta pred nastankom razloga, lahko neizrabljeni 

del porabi po prenehanju razloga, vendar najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole 

otroka. Ukrep velja do zadnjega dne v mesecu, ko je ugotovljena prekinitev izrednih razmer. 

 

Do konca epidemije se poveča dodatek za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te 

pravice, in sicer za 100,00 EUR za družino s tremi otroki in za 200,00 EUR za družino s štirimi ali več 

otroki. 

 

 

 

 

  



 

 
 

14. PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ TER PREMESTITVE V JAVNEM SEKTORJU 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIUZEOP, 

- Odloku o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na 

področju zdravstvene dejavnosti, 

- Odloku o razporejanju zdravnikov brez licence 

 

a) Premestitve 

 

ZIUZEOP določa, da lahko delodajalec javnega uslužbenca brez soglasja premesti na drugo delovno 

mesto v okviru istega delodajalca, ali na enako ali drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. Tak 

javni uslužbenec ima pravico do plače za delo, ki ga opravlja in druge pravice iz delovnega razmerja, 

razen če so plača in druge pravice za njegovo prvotno delo ugodnejše, v tem primeru mu pripadajo 

pravice, ki bi jih imel, če bi opravljal delo brez premestitve.  

 

V času trajanja epidemije lahko delodajalec oziroma nadrejeni javnemu uslužbencu odredi delo po 

poteku delovnega časa, če je to nujno potrebno za opravo nalog, in sicer največ 20 ur na teden, kar 

pomeni 80 ur na mesec. Za dalj časa pa lahko odredi delo po poteku delovnega časa s soglasjem 

delovnega uslužbenca.  

 

V času epidemije lahko delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave 

prostega delovnega mesta, vendar najdlje za obdobje do 30.09.2020. 

 

Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov določa, da lahko 

njihov delodajalec ali zdravstveni zavod pripravniku podaljša pripravništvo za čas trajanja ukrepov 

in ga pozove na delo, prav tako lahko pozove na delo tudi pripravnika, ki je s pripravništvom zaključil 

v mesecu februarju in marcu 2020, vendar zaradi razmer še ni mogel opravljati strokovnega izpita.  

Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence določa, da se prekinejo vse specializacije, prav tako se ne 

razpisuje novih. Specializantom se prekinejo vse obveznosti, na delo jih lahko pokliče tako njihov 

delodajalec kot tudi zdravstveni zavod, ali pa jih prerazporedi delodajalec. 

 

b) Plače in nadomestila 

 

Funkcionarjem, ki so po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju uvrščeni v podskupine A1 (predsednik 

republike in funkcije izvršilne oblasti), A2 (funkcije zakonodajne oblasti ter A4 (funkcije drugih državnih 

organov razen funkcionarjev Ustavnega sodišča RS) se določi zaradi epidemije znižanje plač v višini 

30% osnovne plače posameznega funkcionarja. Enako velja za plačo funkcionarjev po prenehanju 



 

 
 

funkcije. Na enak način se določi plača tudi osebam, ki status funkcionarja pridobijo po uveljavitvi 

ZIUZEOP. Nadomestila plač funkcionarjev se na dan uveljavitve ZIUZEOP uskladijo z drugim odstavkom 

69. člena ZIUZEOP. Uskladitev se izvede najpozneje v osmih dneh po uveljavitvi zakona. 

 

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki zaradi karantene ne morejo opravljati svojega dela oziroma 

funkcije niti od doma, je dana pravica do nadomestila plače v višini po ZDR-1, za primer začasne 

nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. 

 

Zaposleni, ki so zaradi svojega dela izpostavljeni tveganju, so upravičeni do dodatka za nevarnost in 

posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša največ 100% urne postavke osnovne plače 

zaposlenega. Do dodatka so upravičeni tudi zaposleni, ki do napoteni na delo v tujino; osnova je urna 

postavka osnovne plače zaposlenega za delo v Sloveniji.  

 

Zaposleni v javnem sektorju, ki so upravičeni do dodatka po Kolektivni pogodbi za javni sektor, 

prejmejo dodatek skupaj največ 100% urne postavke osnovne plače zaposlenega. V javnem sektorju o 

višini odloča predstojnik oziroma vodilna oseba. Upošteva se stopnja izpostavljenosti tveganju oziroma 

prekomerne obremenjenosti.  

 

Zoper sklep o upravičenosti do dodatka in njegovi višini ni pritožbe, sredstva prispeva RS iz proračuna. 

Nadzor opravlja Inšpektorat za javni sektor. Če odgovorna oseba uporabnika proračuna dodatke 

določi ali izplača v nasprotju z 71. členom ZIUZEOP ali prekorači dodeljena sredstva, se kaznuje z 

globo najmanj 1.100,00 EUR za prekršek. 

 

  



 

 
 

15. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

- ZIUPKGP, 

- ZIUZEOP, 

- Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega 

zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, 

- Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji. 

 

a) ZIUPKGP 

 

Z zakonom se ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za 

hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih 

sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanja mandata organom Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe. 

 

ZIUPKGP ureja: 

- Dovoljene ukrepe za zagotovitev zadostne oskrbe prebivalstva s hrano; 

- Postavitev začasnega upravljavca ter njegove pravice in obveznosti ter višino nadomestila 

(podrobneje uredi Vlada RS posebej); 

- Način izbira objektov za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil s strani RS ter višina 

nadomestila lastnikom takih objektov (podrobneje uredi Vlada RS posebej); 

- Ukrepe na trgu gozdno lesnih sortimentov – omejitev ali prepoved dajanja na trg ter 

postavitev, uporaba in vzdrževanje skladišč; 

- Ukrepe na področju veterinarstva – spremembe ukrepov glede obsega zdravstvenega varstva 

živali, označevanja in registracije živali; 

- Ukrepe na področju fitofarmacevtskih sredstev – podaljšanje veljavnosti izkaznic o 

opravljenem usposabljanju, katerih veljavnost se izteče v času epidemije do 30. dne po izvedbi 

prvega nadaljnjega usposabljanja; 

- Ukrepe na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin; 

- Podaljšanje mandata organom KGZS – ne glede na zakon do 1.11.2020; 

- Financiranje nadomestil iz sredstev proračuna RS; 

- Nadzor nad izvajanjem ukrepov ter globe. 

 

Ukrepi iz ZIUPKGP veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1.9.2020. 

 

b) ZIUZEOP 



 

 
 

ZIUZEOP v razmerju do ZIUPKGP ureja finančni aspekt, in sicer finančno pomoč zaradi epidemije, 

nadomestilo priveza v ribiških pristaniščih, finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka, poleg tega pa 

še nabavo kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih ter sezonsko delo.  

 

Kmet, ki je na dan, ko mu je potrjena okužba z virusom COVID-19 vključen v obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za vključitev v 

obvezno zavarovanje na drugi osnovi, je upravičen do nadomestila za čas trajanja nezmožnosti za 

delo dokler trajajo ukrepi po tem zakonu. Ni pa upravičen do nadomestila, če njegovo kmetijsko 

gospodarstvo prevzame v upravljanje začasni upravljavec skladno z ZIUPKGP. 

 

Višina pomoči je enaka dejanskemu stroški v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne  več kot 

80% minimalne plače. Vloga za dodelitev finančne pomoči se vloži skupaj z dokazili v enem mesecu od 

razglasitve konca epidemije na Agencijo RS za kmetijskega trge in podeželje.  

 

Do finančne pomoči ni upravičena oseba: 

- ki do dne uveljavitve tega zakona ni vpisana v register kmetijskih gospodarstev ali evidenco 

ribičev ter  

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge neplačane 

zapadle davčne obveznosti. 

 

Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so za ribiška plovila upravičeni do plačila nadomestila 

priveza v ribiških pristaniščih v letu 2020 v višini 40% celotnega zneska. Vlada predpiše podrobnejše 

pogoje, način in postopek dodelitve. Sredstva se zagotovijo iz proračuna RS. 

 

Če imajo nosilec kmetijske dejavnosti, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, fizična oseba, ki je 

lastnik gozda in imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov izpad dohodka zaradi epidemije, so 

upravičeni do finančnega nadomestila, če je sektor utrpel najmanj 20% izpad dohodka. Nadomestilo 

se uveljavlja še za 3 mesece od razglasitve konca epidemije. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki 

pavšala glede na hektar ali glavo živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilni dejavnosti 

glede na zadnje leto, pri ribičih pa na podlagi povprečne količine ulova za obdobje zadnjih treh let.  

 

Če oseba uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz ZIUZEOP, potem ni 

upravičena do finančnega nadomestila po 74. členu ZIUZEOP. 

 

Če vrednost javnega naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti 

povabilo k sodelovanju v Uradnem listu EU, mora javni zavod nabaviti najmanj 50% pridelkov oziroma 

živil z območja RS, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v RS. Tak ukrep 

velja do konca leta 2020.  



 

 
 

Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu lahko po tem zakonu do konca leta 2020 opravlja 

delo prekinjeno ali neprekinjeno brez omejitve števila dni. Delavca, ki je bil napoten na čakanje na delo 

doma, lahko ZRSZ napoti k nosilcu ali članu kmetijskega gospodarstva, ki izrazi potrebo po delavcu, da 

sklene pogodbo po Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1).  

 

c) Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega 

zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali 

 

Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega 

varstva živali ter označevanja in registracije živali določa, da se prekinejo vse preventivne aktivnosti za 

spremljanje stanja živali, prav tako ne tečejo roki za izvedbo cepljenj. Lastniki živali morajo zagotoviti, 

da bodo živali cepljene v roku enega meseca po prenehanju ukrepov iz te odredbe. 

 

d) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji 

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom z izjemami:  

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na 

kmetiji, 

- lekarne, 

- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 

- program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 

- kmetijske prodajalne, 

- bencinske servise, 

- banke, 

- pošto, 

- dostavne službe, 

- trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 

- druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, 

- prodajalne s hrano za živali, 

- vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, 

- gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju 

katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. 

 

  



 

 
 

16. PLAČILNI ROKI PRI JAVNIH ORGANIH 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIUZEOP. 

 

Plačilni roki, kadar je upnik javni organ 

 

ZIUZEOP določa, da so plačilni roki v primeru, kadar je upnik javni organ, 60 dni ne glede na Zakon o 

preprečevanju zamud pri plačilih. Navedeni rok za plačilo ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi 

konca epidemije.  

 

  



 

 
 

17. UPRAVLJANJE Z VODAMI 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIUZEOP. 

 

Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za potrebe kopališč se oprosti plačila vodnega povračila 

in plačila za vodno pravico, prav tako se oprosti plačila vodnega povračila imetnike vode za posebno 

rabo vode za dejavnost bazenskih kopališč.  

 

Direkcija RS izda obvestilo o spremembi mesečnih akontacij za leto 2020. Pri izdaji odločb o odmeri 

vodnega povračila za leto 2020 se oprostitev plačila upošteva v sorazmernem deležu obračunanega 

zneska vodnega povračila, in sicer pri prvi polletni akontaciji. Morebitna razlika bo ugotovljena ob izdaji 

poračuna plačila za vodno pravico. 

 

Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov se ne 

glede na 124. člen Zakona o vodah (vodno povračilo) oprosti plačila vodnega povračila za obdobje od 

16.03.2020 do 31.05.2020. Direkcija RS izda obvestilo o spremembi mesečnih akontacij za leto 2020. 

Pri odločbi o odmeri se znižanje upošteva v sorazmernem deležu obračunanega zneska višine vodnega 

povračila (84. člen ZIUZEOP). 

 

  



 

 
 

18. ZNANOST IN RAZISKOVANJE 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIUZEOP. 

 

Prednostna namenitev sredstev za spodbujanje naložb, potrebnih za obvladovanje posledic 

 

Za namen spodbujanja naložb, ki so potrebne za boljše obvladovanje posledic epidemije v zdravstvu, 

tj. raziskave, razvoj, proizvodnja cepiv, zdravil, zaščitne opreme, se lahko prednostno namenijo 

sredstva iz integralnega proračuna RS, Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Postopki se izvajajo kot javni razpis, javni poziv ali neposredna sklenitev pogodbe. 

 

  



 

 
 

19. IZVAJANJE JAVNIH STORITEV 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

- ZIUZEOP, 

- ZZUSUDJZ, 

- Odredbi o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona 

o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ 

 

 

1) ZIUZEOP 

 

Javne storitve  

 

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.  

 

Med državne organe sodijo sodišča in upravne enote, med organe samoupravnih lokalnih skupnosti pa 

občinsko redarstvo. Med nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb med drugim sodijo javni 

skladi in javne agencije, javni skladi, zadruge. 

 

Nadomestila plač zaposlenih v državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcih 

javnih pooblastil in izvajalcih javnih služb, in stroški iz naslova izpada izvajanja javnih storitev se krijejo 

iz proračuna RS. 

 

2) ZZUSUDJZ 

 

V upravnih zadevah ni možno vlaganje pisnih ali ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen 

če gre za vloge za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. 

 

Če je možno ugotoviti identiteto vložnika na zanesljiv način, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski 

poti brez varnostnega potrdila. Dokumenti se vročajo na naslov stalnega ali začasnega prebivališča 

vložnika, ki izhaja iz registra stalnega prebivalstva. Osebno vročanje se opravlja, le če je nujna zadeva. 

 

Če je vročitev opravljena po uveljavitvi ZZUSUDJZ in ni v nujni zadevi, prične rok teči naslednji dan po 

prenehanju razlogov za ukrepe iz tega zakona, najkasneje pa 02.07.2020. 

 

Ustne obravnave ter procesna dejanja, ki zahtevajo neposredne stike, se razen v nujnih zadevah ne 

izvajajo. Javnost se izključi pri vseh procesnih dejanjih. 



 

 
 

 

 

3) Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona 

o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. 

 

Sodišča odločajo samo o nujnih zadevah, od tega pa se kot nujne ne štejejo: 

- v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih 

oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in 

zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti, 

- menični in čekovni protesti ter menične tožbe, 

- popis zapustnikovega premoženja, 

- zadeve prisilne poravnave in stečaja, 

- zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo 

motorno vozilo po Zakonu o prekrških, 

- zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja 

nezakonitega izvora, 

- upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, 

- upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 

- upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, 

- upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. 

 

V nujnih zadevah se naroki izvedejo preko videokonference, če je to le mogoče, prav tako lahko 

sodnik zaradi varnosti izključi javnost ali določi druge primerne varovalne ukrepe. 

 

Ukrepi veljajo do preklica predsednika Vrhovnega sodišča RS, ko prenehajo razlogi zanje, vendar 

najdlje do 1.07.2020. 

 

  



 

 
 

20. VARSTVO OKOLJA 

 

Ukrepi na tem področju in z njim povezana vprašanja so oz. bodo regulirana v naslednjih predpisih in 

sicer v: 

 

-  ZIUZEOP. 

 

Podaljšanje rokov glede obveznosti poročanja 

 

Roki glede obveznosti poročanja, ki so določeni z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) in določenimi 

predpisi izdanimi na podlagi ZVO-1, ter Zakonom o vodah (ZV-1) in določenimi predpisi izdanimi na 

podlagi ZV-1, se podaljšajo, tako da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije.  

 

  



 

 
 

21. DRUGA PODROČJA 

 

a) Bivanje tujcev 

 

ZIUZEOP v 101. členu ureja bivanje tujcev, ki se trenutno nahajajo na ozemlju RS. Vsem tujcem, ki so 

najmanj do 13.03.2020 zakonito bivali na ozemlju RS in zaradi razglašene epidemije države ne morejo 

zapustiti, se dovoli bivanje v RS dokler ne bodo odpravljeni ukrepi, ki jim objektivno onemogočajo 

zapustiti RS ali si urediti pravni naslov za zakonito bivanje. 

 

b) Oprostitev plačila storitev RTV signala 

 

V 102. členu ZIUZEOP določa, da oprosti plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV za čas 

od razglasitve do preklica epidemije vse regionalne in druge televizije, ki preko DVB signala informirajo 

državljane RS. Prav tako se televizije in radijske postaje oprosti plačilo frekvenčnine, ki jo plačujejo 

Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS.  

 

c) Pooblastila policiji 

 

103. člen ZIUZEOP določa, katera pooblastila iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) 

smejo policisti uporabljati v času epidemije, in sicer: 

 zbiranje obvestil, 

 vabljenje, 

 opozarjanje, 

 ukazovanje, 

 ugotavljanje identitete oseb in izvajanje identifikacijskega postopka, 

 iskanje oseb, 

 prepoznavanje oseb po fotografijah 

 postavljanje cestne zapore z blokadnimi točkami, 

 začasno omejevanje gibanja oseb, 

 zbiranje in obdelovanje podatkov, 

 privedba. 

Pooblastila iskanje oseb, prepoznavanja oseb po fotografijah, postavljanja cestne zapore z blokadnimi 

točkami, začasnega omejevanje gibanja oseb ter privedbe lahko uporabijo zgolj za zagotavljanje 

izvajanja odločb in konkretnih aktov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.  

Protokol za izvajanje teh pooblastil določi vlada s sklepom. Za izvajanje teh pooblastil lahko policisti 

dostopajo do naslednjih osebnih podatkov, ki jih upravlja ali pridobiva NIJZ, in sicer: 

 osebno ime, 

 EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in država izdajateljica osebnega 

 dokumenta, 

 naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 



 

 
 

 podatke o osebnem zdravniku, 

 podatke o odločbi, s katero je bila oboleli osebi odrejena osamitev, popolna osamitev ali 

karantena (kdo in kdaj je odredil osamitev), 

 podatke o vrsti in trajanju osamitve ali karantene (ali osamitev poteka na bolnikovem domu, v 

zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem prostoru), 

 podatke o omejitvah, ki so bile odrejene za osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena 

(zaščitna oprema, način prevoza). 

 

Če policist ugotovi kršitev ukrepa, določenega z odločbo ali drugim aktom, lahko kršitelja privede na 

kraj, določen v odločbi ali drugem aktu, pristojnemu organu pa predlaga sprejetje strožjega ukrepa. 

Podatki, ki jih policija pridobi na podlagi tega člena se hranijo najmanj do konca trajanja ukrepov, ne 

pa dlje kot 30 dni po koncu razglasitve epidemije. Po preteku tega roka se morajo izbrisati oziroma 

uničiti. 

 

d) Prepoved prodaje blaga kupcem  

 

Dne 15. 3. 2020 je Vlada RS izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 

neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvenih storitev, 

gostinskih storitev, velnes storitev, športno rekreacijskih storitev, kinematografskih storitev, kulturnih 

storitev, frizerskih storitev, kozmetičnih storitev, pedikerskih storitev in storitev iger na srečo. 

 

e) Prepoved izvajanja tehničnih pregledov 

 

Dne 16. 3. 2020 je Vlada RS z Odlokom začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih 

postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost 

prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa se podaljša do 16. maja 2020. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Pravno pojasnilo 

To poročilo je bilo pripravljeno izključno z namenom posredovanja splošnih informacij strankam v zvezi z njegovo vsebino in 

ne nadomešča poglobljenega pravnega nasveta.  

Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti če – ob zanašanju na informacije v tem 

poročilu - ravnate oz. se odločite, da ne boste ravnali na kakršen koli način. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o. ne 

odgovarja za (ne)popolnost poročila in za (ne)poznavanje vseh okoliščin dejanske in pravne narave v zvezi s predmetom tega 

poročila. To poročilo tudi ni namenjeno za uporabo v sodnih in drugih postopkih pred državnimi/upravnimi organi. Odvetniška 

pisarna Zaman in partnerji d.o.o. ne zagotavlja, da bo v skladu s stališči in zaključki avtorjev v tem poročilu nujno odločilo tudi 

sodišče ali drug državni organ v primeru, ko bi odločal o pravicah strank na podlagi aktov, ki so opisani v tem poročilu. 


