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Sprejet obsežen protikoronski paket ukrepov za državljane in gospodarstvo 

 

Ljubljana, 3. 4. 2020 – Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Tri milijarde evrov 

vredni ukrepi bodo veljali že od 13. marca 2020, ko je bila razglašena epidemija in do predvidoma 

31. maja 2020 oziroma po potrebi še mesec dlje. 

Protikoronski zakon podjetjem prinaša možnost zmanjšanja stroškov dela in nekatere ukrepe za lažje 

premagovanje likvidnostnih težav. Poslanci so z dopolnili podaljšali obdobje veljavnosti ukrepov in omilili 

omejitev, katera podjetja so upravičena do pomoči. 

Kot pravijo na Vladi RS je to prvi zakon v sklopu reševanja najšibkejših in gospodarstva, naslednji zakon, 

ki je že v pripravi, pa se bo osredotočil na preživetje gospodarstva in na njegov zagon po koncu 

epidemije, saj naj bi z njim spodbudili gospodarstvo, likvidnost in investicije. 

Čistopis zakona lahko najdete tukaj.  

Sprejeti so bili naslednji ukrepi: 

Ukrepi za samozaposlene 

V četrtek, 2. 4. 2020, sprejet mega protikoronski zakon samozaposlenim med drugim prinaša temeljni 

dohodek, oprostitev plačila prispevkov, akontacije dohodnine in davka od dohodkov za april in maj 2020. 

Ukrepi naj bi veljali od 13. marca 2020 do predvidoma 31. maja 2020 oziroma do konca epidemije. 

Podrobneje o ukrepu 

Dopolnitve ukrepa odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 

Sprejeti zakon kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih 

obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoča odlog vračila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 

obdobje 12 mesecev. Podrobneje o ukrepu 

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest 

Zakon med drugim ureja nadomestila plač za delavce na začasnem čakanju na delo oziroma delavce, 

ki ne morejo delati zaradi višje sile, v primeru bolniških odsotnosti in pravico do kriznega dodatka. 

Podrobneje o ukrepu 

Ukrepi na javno-finančnem področju 

S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje 

izpolnjevanje davčnih obveznosti. Med drugim omogoča podaljšanje roka za predložitev davčnih 
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obračunov, sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 in oddajo letnih poročil, pa tudi 

spremembo plačilnih rokov. Podrobneje o ukrepu   

Ukrepi za pomoč nosilcem kmetijske dejavnosti  

Zakon za nosilce kmetijske dejavnosti uvaja finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka. Cilj zakona 

je zagotoviti oskrbo s hrano v Sloveniji ter spodbuditev nabave oziroma nakupa v Sloveniji pridelanih in 

predelanih kmetijskih izdelkov. Podrobneje o ukrepu  

Po novem odprte tudi vrtnarije, cvetličarne in drevesnice ter dovoljena gradbena dela 

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

sta bili dodani dve izjemi. Več o spremembi 

 

POMEMBNO! Vabimo vas, da spremljate najnovejše ukrepe, informacije in obvestila na enotni 

informacijski točki ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19, ki jo 

najdete na naslednji povezavi https://www.spiritslovenia.si/koronavirus 

V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COVID-19, ki je namenjen 

neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks. 

Najdete ga na naslednji povezavi: https://podpora.spiritslovenia.si/home 

Ostanite zdravi in obveščeni! 
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