
 

Kaj prinaša prvi paket ukrepov za blažitev posledic zaradi epidemije?  

 

Državni zbor je dne 20. 3. 2020 sprejel prvi paket zakonov, ki določajo ukrepe za 

blažitev ekonomskih posledic zaradi epidemije. V nadaljevanju vam 

predstavljamo zakone, ki se neposredno ali posredno nanašajo tudi na odvetnike, 

in sicer:  

1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) 

2. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) 

3. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 

javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) 

4. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 

(ZIUOPOK) 

 

V Uradnem listu RS bodo predvidoma objavljeni dne 27. 3. oz. 28. 3. 2020, v 

veljavo pa bodo stopili naslednji dan po objavi.  

 

1. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) 

 

ZIUPPP ureja delno povračilo nadomestila plač v primeru odredbe čakanja na 

delo zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom. Do delnega povračila ne bodo 

upravičeni vsi delodajalci, ampak le tisti, ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje in 

postopali skladno s postopkom predvidenim z zakonom. Samozaposleni 

(samostojni odvetniki, ki ne zaposlujejo drugih oseb) 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. Zakon je v nekaterih delih nejasen, zato je OZS od 

pristojnih že zahtevala pojasnila, oziroma odpravno neenake obravnave 

odvetnikov glede na statusnopravno obliko v kateri opravljajo odvetniški poklic.   

 

Besedilo zakona najdete tukaj 

 

Preberite tudi pojasnila o uveljavljanju pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja 

v času epidemije, ki ji je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne 

razmere 

 

2. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) 

 

ZIUJP ureja dva ukrepa in sicer podaljšanje rokov za oddajo davčnih obračunov 

(roki se iz konca marca prestavijo na konec maja 2020) in odlog plačila davčnih 

obveznosti oziroma obročno plačevanje davčnih obveznosti. Davčni organ lahko 
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dovoli odlog plačila 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 epidemije koronavirusa. Odlog plačila velja tudi 

za akontacije davka in davčni odtegljaj. Odlog plačila velja za naslednje davke: 

DDV, dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, davek na finančne storitve, 

davek od prometa zavarovalnih poslov. Za čas, ko je davčnemu zavezancu 

odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka zaradi posledic 

koronavirusa, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z 

zamudnimi obrestmi), ne zaračunajo obresti.  

 

Besedilo zakona najdete tukaj 

 

Preberite tudi pojasnila ukrepov na davčnem področju, ki jih je pripravil FURS 

 

 

3. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 

javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) 

Namen zakona je zajeziti širjenje virusne okužbe, s tem pa zavarovati zdravje in 

življenje ljudi, hkrati pa še vedno omogočiti delovanje sodnih in upravnih organov 

ter nosilcev javnih pooblastil v nujnih zadevah.  

Ukrepi v sodnih zadevah: tako roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih 

postopkih kot vsi drugi roki v sodnih zadevah (vključno z zastaralnimi roki v 

kazenskih zadevah) ne tečejo, pri čemer to ne velja za sodne zadeve, ki se 

obravnavajo kot nujne. Predsedniku Vrhovnega sodišča se v tem obdobju daje več 

možnosti za organizacijo dela, saj bo lahko z odredbo odločil, da se tudi nekatere 

izmed (doslej nujnih) zadev ne bodo več štele kot nujne. Kot nujne pa bodo vselej 

obravnavane (začasno, tj. v času trajanja teh ukrepov) naslednje zadeve: 

 preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta 

ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v 

Republiki Sloveniji, 

 izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi 

obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, in 

 nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih 

organizacijah. 

Ukrepi v upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah: roki za 

uveljavljanje pravic v upravnih zadevah se podaljšujejo, določa se tudi, da roki v 

upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo, razen če gre za zadeve, kjer obstaja 

nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za 

premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje 

http://odv-zb.si/upload/novice/2020/ZIUJP%20sprejet%20zakon.pdf
https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/


stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic. Prav tako se s 

predlogom zakona prilagaja poslovanje upravnih organov za to obdobje. 

Ukrepi glede izvrševanja kazenskih sankcij: zakon prinaša začasne spremembe 

glede pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, 

prekinitve prestajanja kazni in predčasnega odpusta. 

Ukrepi glede notarskih pisarn oziroma njihovega (omejenega) poslovanja: 

zakon prinaša  možnost sprejema začasnih ukrepov za delovanje notarskih pisarn, 

ki bodo prepuščeni predsednici NZS ter možnost popolnega zaprtja notarske 

pisarne, o čemer bo vselej odločala ministrica za pravosodje. 

Besedilo zakona najdete tukaj 

 

Preberite tudi pojasnila ukrepov, povezanih s sodnimi, upravnimi in drugimi 

javnopravnimi zadevami zaradi koronavirusa, ki jih je pripravilo Ministrstvo za 

pravosodje  

 

5. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 

(ZIUOPOK) 

Sprejeti zakon omogoča sistemsko rešitev na ravni države. Po ZIUOPOK bodo 

banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile med drugim tudi odvetniškim 

družbam, samostojnim odvetnikom, ki zaposlujejo osebe in samostojnim 

odvetnikom. Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb ter 

za društva, zavode in ustanove. Zakon predvideva odlog za obdobje 12 mesecev, 

banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, 

ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne 

pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu 

epidemije, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije. 

Besedilo zakona najdete tukaj 

 

http://odv-zb.si/upload/novice/2020/ZZUSUDJZ%20sprejet%20zakon.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Koronavirus/Vprasanja_in_odgovori_23032020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Koronavirus/Vprasanja_in_odgovori_23032020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Koronavirus/Vprasanja_in_odgovori_23032020.pdf
http://odv-zb.si/upload/novice/2020/ZIUOPOK%20sprejet%20zakon.pdf

