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• Delno kritje fiksnih stroškov 

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v 

primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti 

ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje 

zadnjega četrtletja 2020, če je njihov ocenjen padec v četrtletni prodaji medletno vsaj 40-

odstoten. Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 

2019 glede na upad prihodkov (1,2 % na mesec poslovanja v 2019 pri padcu prodaje nad 

70 % in 0,6 % pri padcu med 40 in 70 %). Ob tem velja še vrsta omejitev glede 

izplačanega zneska, in sicer, da znesek ne sme biti večji od 1.000 EUR mesečno na 

redno zaposlenega v zadnjem četrtletju 2020 ter da je kritje lahko največ 70 % izgube 

srednje velikega ali velikega podjetja in 90 % neto izgube mikro ali malega podjetja. 

Podjetja brez neto izgube iz tega zakona tako niso upravičena do povračil, kljub 

morebitnemu padcu v prodaji. 

• Informatizacija postopka prijave dela na domu med razglašeno epidemijo 

Delodajalci bodo lahko zahtevano vsebino vnesli v elektronski obrazec in oddali preko 

sistema SPOT. 

• Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega 

stika Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika 

oziroma generirano izdajanje potrdil NIJZ za uveljavljanje pravice do nadomestila plače, v 

primeru, ko je epidemiološka situacija v državi takšna, da se dnevno število okuženih tako 

poveča, da NIJZ ne more več poiskati vseh visoko tveganih stikov in jih napotiti v 

karanteno na domu. 

• Oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost 

Najemnikom poslovnih stavb ali prostorov, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih 

skupnosti in ki jim je bilo zaradi ukrepov države od vključno 19. oktobra 2020 dalje 

opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, se pod 

določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine. 

• Odlog in obročno plačilo DDV 

Davčni organ lahko odobri odlog ali obročno odplačilo davka za čas do dveh let oziroma 

dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube 

sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo. 



• Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme 

znotraj Evropske unije 

• Ureditev pravnih podlag za izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin 

PODALJŠANJE ŽE VELJAVNIH UKREPOV 

• Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa podaljšano do 30. 6. 2021. 

• Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma podaljšano do 31.1. 2021 ter 

sprememba maksimalne višine povračila nadomestila (od novembra dalje bo nadomestilo 

omejeno z zneskom povprečne slovenske plače tj. približno 1.800 evrov bruto). 

• Odlog plačila kreditnih obveznosti 

Omogočen je odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo 

odobrenih kreditov. Odlog plačila obveznosti iz bančnih posojil bo možen za prizadete 

subjekte (podjetja in gospodinjstva) za obdobje 12 mesecev za vložene vloge do konca 

2020. Odlog do kreditnih obveznosti pri javnih skladih je podaljšan do 30. 6. 2021. 

Podjetja v težavah, ki so prejela posojilo od Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, lahko še 12 mesecev po preklicu epidemije zaprosijo za odlog plačila kreditnih 

obveznosti. 

• Spremembe pri poroštveni shemi za posojila podjetjem 

Dvignjen je najvišji znesek posojila, ki je predmet poroštva, in sicer z 10 % prihodkov od 

prodaje in povprečne višine stroškov dela v letu 2019 na 25 % prihodkov od prodaje ali na 

dvojni znesek stroškov dela. Kreditojemalcu ni več potrebno, da se registrira v sistem 

večstranskega pobota. 

• Odlog plačila davkov in prispevkov 

Davčni organ lahko dovoli odlog za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali 

prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi epidemije tudi za 

akontacije davka ali davčni odtegljaj. Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo 

davka ali prispevkov, se za odloženi znesek ne zaračunajo obresti. 

 


