
 

 

ČLANEK 3/2020 
 

KJE SMO PO ENEM MESECU OD RAZGLASITVE EPIDEMIJE – 

AKTUALNI PROTI KORONA UKREPI ZA MSP  
 

Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb s 

koronavirusom  12 marca 2020 razglasila epidemijo. Takrat je bilo v Sloveniji 96 primerov okužbe 

s koronavirusom. Po mesecu dni, 13. aprila 2020 do 24h je skupno število hospitaliziranih oseb 

103, 35 jih je trenutno na intenzivni negi.  

 

Od začetka epidemije je umrlo 56 oseb. 

 

Na področju podpore gospodarstvu in podjetništvu v teh težkih časih, je Vlada RS že izvedla 

številne podporne ukrepe in sprejela številne zakonodajne spremembe. Najbolj odmevna za MSP 

sta trenutno dva zakona, ki sta se v vsebini in pomoči najbolj dotaknila MSP: 

 

- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) ter  

- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 

za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – veljati je začel 11. aprila 2020 

 

Glede na intenzivnost širjenje COVID-19, 

 v Sloveniji dnevno spreminjamo in prilagajamo različne preventivne 

ukrepe, ki vplivajo na delovanje gospodarstva in podjetništva. 

 

Uveljavljanje pomoči, ki so jo lahko MSP deležna na podlagi zgornjih zakonov, je s strani različnih 

državnih institucij in tudi podpornih institucij, v tem obdobju bilo zelo različno, kar v podjetniško 

okolje prinaša zmedo in nejevoljo. Vsa podjetja, ki so utrpela neposredno škodo in izpad 

prihodkov v teh razmerah, se trudijo preživeti ter ohranjati določen nivo poslovanja, če je ta le 

možen. Velika večin MSP zaradi epidemije COVID-19 namreč ne more opravljati dejavnosti ali jo 

opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 

 

Kriza zaradi COVID-19 je na gospodarskem področju najbolj prizadela 

samozaposlene (samostojne podjetnike posameznike, kulturnike) in 

manjše delodajalce/obrtnike v različnih branžah. 

 

Različne podporne in stanovske organizacije se v teh razmerah trudimo, MSP-jem čim bolj stati 

ob strani in jim ponuditi strokovno pomoč pri uveljavljanju pomoči iz različnih ukrepov.  

 

Izjema nismo niti na SPOT svetovanje Pomurje, kjer se dnevno srečujemo z različnimi 

težavami/izzivi ter jih skušamo čim bolj strokovno tudi rešiti. V ta namen smo za vas zbrali 

aktualne ukrepe, ki jih že lahko koristijo MSP. 



 

 

Aktualni ukrepi, ki jih že lahko koristijo MSP 

 stanje na dan 13.4.2020 

 

Ukrep za MSP Zakon - pravna podlaga  Kako uveljaviti 

Podaljšan rok za predložitev 

davčnih obračunov in letnih 

poročil do 31.5.2020 

Zakon o interventnih ukrepih na 

javnofinančnem področju (ZIUJP) 

Kasnejša predložitev davčnega 

obračuna. 

 

Sprememba (predhodne) 

akontacije dohodnine/DDPO 

Zakon o interventnih ukrepih na 

javnofinančnem področju (ZIUJP) 

Vloga za spremembo je potrebno 

vložiti najmanj 30 dni pred 

dospelostjo obroka akontacije. 

Oprostitev plačila predhodne 

akontacije dohodnine/DDPO 
Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Obroki akontacije se ne plačajo – ni 

potrebna nobena vloga. 

 

 

Odlog plačila/obročno plačilo 

davkov za največ 24 mesecev 

 

Zakon o interventnih ukrepih na 

javnofinančnem področju (ZIUJP) 

Vlogo za odlog plačila oziroma 

obročno plačevanje davka se vloži 

preko elektronskega sistema eDavki 

ali po pošti oziroma preko 

elektronske pošte na FURS. 

Odlog prispevkov za socialno 

varnost samozaposlenih 
Zakon o interventnih ukrepih na 

področju plač in prispevkov 

(ZIUPPP) 

Avtomatično – brez vloge. 

Oprostitev plačila prispevkov 

za socialno varnost 
Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Predložitev izjave preko sistema 

eDavki  

Izredna pomoč v obliki 

mesečnega temeljnega 

dohodka 

Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Predložitev izjave preko sistema 

eDavki 

 

Nezmožnost za delo zaradi 

bolezni ali poškodbe 

Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Zahtevek pri ZZZS v elektronski 

obliki, najpozneje do 30.9. 2020. 

 

Zadržanje davčnih izvršb 
Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Avtomatično. 

Povračilo nadomestila plače za 

začasno čakanje na delo oz. 

razloga višje sile in oprostitev 

plačila prispevkov za socialno 

varnost 

 

Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Elektronska vloga na ZRSZ v 8 dneh 

od napotitve na čakanje na delo ali 

višje sile oz. v roku 8 dni od 

uveljavitve zakona, vendar ne 

kasneje kot 31. maja 2020. 

 

Oprostitev plačila prispevkov 

PIZ za zaposlene, ki delajo + 

izplačilo kriznega dodatka 

 

Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Ustrezno označiti na obrazcu REK-1. 

Oprostitev plačila prispevka  za PIZ 

za delavca (15,5 %) in delodajalca 

(8,85 %) + izplačilo kriznega 

dodatka v višini 200 EUR neto. 

 

Pravica do nadomestila med 

začasno zadržanostjo z dela v 

breme ZZZS od prvega dne 

Proti Korona Zakon (ZIUZEOP), 

velja od 11.4.2020 dalje 

Zahtevek pri ZZZS v elektronski 

obliki, najpozneje do 30. septembra 

2020. 

 



 

 

Na spodnjih povezavah smo za MSP na enem mestu zbrali VERODOSTOJNE spletne strani, 

kjer lahko najdete koristne nasvete, navodila in podrobne podatke, kako uveljavljati in koristiti 

različne pomoči iz zgornje tabele: 

 

- Aktualne informacije ZZZS - zadržanost od dela in uveljavljanja nadomestila 

plače, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP 

 

- Aktualne informacije FURS - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na 

davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa  
 

- Aktualne informacije FURS  - Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in 

oprostitev plačila prispevkov 

 

- Aktualne informacije ZRSZ - Odgovori na pogosta vprašanja delodajalcev o 

izvajanju ukrepov ZIUZEOP 
 

- Aktualne informacije ZRSZ - Portal za delodajalce za oddajo elektronskih 

vlog 

 

- Enotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev 

posledic vpliva COVID-19 – portal SPIRIT Slovenija  

 

- Aktualne informacije GZS – Poslovni nasveti v času koronavirusa 

 

- Aktualne informacije OZS za delodajalce - KORONAVIRUS  
 

 

 

Pripravljeni ukrepi za pomoč gospodarstvu, so za MSP po nekaterih mnenjih preveč biroktratsko 

zapleteni in nedostopni. Nekatere težave bo ublažil 2. protikorona zakon, v katerem  bodo že 

veljali popravki in dopolnitve prvega protikorona paketa, tako da iz vseh ukrepov za blaženje 

posledice korona epidemije, ne bo izpuščena nobena ranljiva skupina.  

 

Drugi zakonski paket bo najverjetneje pripravljen okoli 20. aprila 2020. 

 

 

W:     https://www.spotpomurje.si  

     https://www.facebook.com/SPOTPomurje/  

 

 

Pripravil:  

Roman Wolf, svetovalec                   14. april 2020 

SPOT svetovanje Pomurje (Pomurska gospodarska zbornica) 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija 
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