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ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC
EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE) stopi v veljavo naslednji dan po objavi, uporabljati naj
bi se začel s 1. junijem 2020.
Več o nekaterih drugih ukrepih:
1. FINANČNE SPODBUDE NA PODLAGI PROGRAMA FINANČNIH SPODBUD COVID19
• Finančna spodbuda v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja
in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom
preprečitve širjena COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za
zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev
digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom
hitrega zagona
• Upravičenci so mikro, malo in srednje veliko podjetje ter veliko podjetje, ki se sooča z negativnimi
posledicami epidemije COVID-19, ki dobi spodbudo v obliki odstotka financiranja projekta,
pavšala ali drugih poenostavljenih oblik stroškov
• Finančna spodbuda se dodeli na podlagi vloge, ki jo upravičenec odda na javni razpis ali javni
poziv ali po postopku z neposredno pogodbo v skladu z Zakonom o javnih financah. Dodeli se v
obliki odstotka financiranja projekta, pavšala ali drugih poenostavljenih oblik stroškov.
• Upravičenec mora na dan oddaje vloge izpolnjevati vse pogoje, ki jih za posamezno obliko državne
pomoči določa Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu
COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20.3.2020),imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji in imeti
na dan oddaje vloge plačane zapadle obveznosti iz obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti.
2. ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ PREKO JAVNIH SKLADOV
• Slovenskemu podjetniškemu skladu in Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu se bo
omogočilo, da prejmejo namensko premoženje in ga uporabijo za likvidnostna sredstva za mikro,
mala in srednje velika podjetja.
• Namensko premoženje se lahko zmanjša do minimuma namenskega premoženja.
3. DVIG VIŠINE OCENJENE VREDNOSTI ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ
• Do 15. aprila 2021 lahko naročnik uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri
javnem naročilu blaga in storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za
publikacije Evropske unije, in pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila nižja
od 1.000.000 eurov.
• Do 15. aprila 2021 se popravni mehanizem dovoli tudi v primeru, če gospodarski subjekt ne
izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe

ali prijave ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali
preverjanja ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik v
tem primeru določi primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti. Ta rok
ne sme biti daljši od 30 dni.
4. ZAGOTOVITEV FINANČNIH SREDSTEV SID BANKI ZA NAMEN FINANCIRANJA
GOSPODARSKIH SUBJEKTOV NA PODROČJU CESTNIH PREVOZOV
• Zaradi ohranjanja delovanja podjetij in ohranitev delovnih mest v panogi cestnih prevozov SID
banka in RS dogovorita ukrep finančnega inženiringa iz petega odstavka 106.f člena Zakona o
javnih financah, za izvajanje katerega RS zagotovi 10 mio EUR, SID banka pa 25 mio EUR, za
financiranje gospodarskih subjektov na tem področju, in sicer za namene financiranja naložb
oziroma obratnih sredstev.
5. POMOČ IZVAJALCEM JAVNIH PREVOZOV (43. člen ZIUOOPE)
•
Veljavne pogodbe ali veljavni okvirni sporazumi za izvajanje posebnih linijskih prevozov,
sklenjeni z veljavnostjo do 1. septembra 2020 z gospodarskimi subjekti, ki jim je zaradi ukrepov
države in zaradi širjenja bolezni v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni covid19, na območju Republike Slovenije, izvajanje storitev po veljavnih pogodbah ali okvirnih
sporazumih onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, lahko brez javnega razpisa podaljšajo
do 1. septembra 2021
6. PODROČJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE
• V letu 2020 lahko tujec pridobi dovoljenje za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu za največ
150 dni.
7. ZVIŠANJE SUBVENCIJE PLAČE ZA INVALIDE
• Invalidskim podjetjem se zviša mesečni zahtevek za izplačilo subvencije plače za posameznega
invalida za 10 odstotkov minimalne plače.
8. SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
• Delodajalec ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja kadrovske štipendije za štipendista,
ki mu je odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je delovno razmerje trajalo manj kot eno leto,
če izjavi, da je pogodbo o zaposlitvi odpovedal zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo
covid-19.
• Delodajalec mora v enem letu po odpovedi pogodbe o zaposlitvi štipendistu ponuditi pogodbo o
zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, katere trajanje skupaj s trajanjem odpovedane pogodbe o
zaposlitvi je najmanj eno leto.
• Če je štipendist že zaposlen pri drugem delodajalcu, delodajalec to izkaže z izjavo štipendista, da
ponudbe zaradi zaposlitve ne sprejema. Delodajalec, ki ravna v nasprotju s to obveznostjo, mora
vrniti celoten znesek prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije za tega štipendista.
Informacija je bilo pripravljeno na podlagi zadnjih javno dostopnih informacij in ni pripravljeno na
podlagi uradno objavljenega čistopisa zakona.
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