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

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih
na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih na področju plač
in prispevkov (ZIUPPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 20. marca 2020.
Št. 003-02-2/2020-14
Ljubljana, dne 28. marca 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU
PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP)
I. SPLOŠNO
1. člen
(namen zakona)
(1) S tem zakonom se z namenom ohranitve delovnih
mest, zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija), ureja delno
povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem (v nadaljnjem besedilu: delavec) pri delodajalcih, ki jim
začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije,
in izpolnjujejo pogoje iz tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
začasno čakanje na delo).
(2) S tem zakonom se ureja tudi povračilo nadomestil
plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi epidemije
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje
nalezljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: odrejena karantena),
ne morejo opravljati dela.
(3) S tem zakonom se za upravičence iz 12. člena tega
zakona ureja tudi odlog plačila prispevkov za socialno varnost
(v nadaljnjem besedilu: prispevki) kot ukrep za zmanjševanje
negativnih posledic zaradi pojava epidemije.

Leto XXX

II. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE
2. člen
(upravičeni delodajalec)
(1) Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil
plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja
gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, zadruga ali fizična oseba, ki zaposluje delavce v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ki:
– predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije,
– na podlagi opisa poslovnega položaja ugotovi, da zaradi
poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati
najmanj 30 % zaposlenih delavcev, in odloči o napotitvi delavcev
na začasno čakanje na delo,
– predloži pisno izjavo, s katero se zaveže ohraniti delovna
mesta delavcev na začasnem čakanju na delo najmanj šest
mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.
(2) Med zaposlene delavce iz druge alineje prejšnjega
odstavka se ne vštevajo delavci v času odpovednega roka, ki jih
ni dopustno napotiti na začasno čakanje na delo po tem zakonu.
(3) Za delodajalca, ki zaposluje le enega delavca, se šteje, da izpolnjuje pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega
člena, in lahko odloči o začasnem čakanju na delo delavca, če
ugotovi, da iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela za
skupno najmanj 50 % delovnega časa delavca v posameznem
koledarskem mesecu.
(4) Za delavce, vključene v ukrep iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, velja neizpodbojna domneva, da pred napotitvijo
in v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu ni nastal
razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.
(5) Pred sprejetjem odločitve iz druge alineje prvega odstavka tega člena se mora delodajalec, ne glede na zakon, ki
ureja delovna razmerja, posvetovati s sindikati pri delodajalcu,
ali če sindikata pri delodajalcu ni, s svetom delavcev. Če pri
delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec
pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu
običajen način.
(6) Pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil
plače iz prvega odstavka tega člena ne more uveljavljati delodajalec:
– dokler imajo delavci, napoteni na začasno čakanje na
delo po tem zakonu, pri neenakomerni razporeditvi in začasni
prerazporeditvi delovnega časa presežek ur v referenčnem obdobju v skladu s tem zakonom ter se presežek ur z ustrezno
neenakomerno razporeditvijo in začasno prerazporeditvijo delovnega časa lahko izravna;
– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan vloge znaša 50 eurov ali več. Šteje
se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če
na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjih pet let do dne oddaje vloge;
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– ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na
začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov;
– če je nad njim uveden postopek insolventnosti po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti
in prisilno prenehanje.
(7) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka lahko
pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače uveljavlja delodajalec, ki iz objektivnega razloga na strani delavca
presežka ur z ustrezno neenakomerno razporeditvijo in začasno
prerazporeditvijo delovnega časa ne more izravnati.
(8) Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela,
lahko uveljavlja delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.
3. člen
(časovna omejitev)
(1) Delodajalec v skladu s prejšnjim členom napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo za največ tri
mesece.
(2) Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena
karantena.
4. člen
(opis poslovnega položaja delodajalca)
Opis poslovnega položaja delodajalca iz prvega odstavka
2. člena tega zakona mora vsebovati:
– navedbo vzrokov za bistveno zmanjšanje obsega dela
zaradi posledic epidemije, zaradi česar je prišlo do prenehanja
potreb po opravljanju določenega dela delavcev pod pogoji iz
pogodbe o zaposlitvi (poslovni razlog v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja),
– podatek o številu delavcev, ki jim delodajalec zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela,
– oceno poslovodstva o možnostih ohranitve delovnih
mest.
5. člen
(pravice in obveznosti delavcev)
(1) Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo in
delodajalec zanj prejema delno povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja, razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom.
(2) V skladu s tem zakonom ima delavec v času začasnega
čakanja na delo:
– pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z
zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga;
– obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo.
(3) Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa pri delodajalcu, se za določitev
osnove za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na
delo upošteva plača ali osnova za nadomestilo plače iz zadnjih
treh mesecev pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa.
(4) Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začasnega čakanja na delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima za čas
izrabe letnega dopusta pravico do nadomestila plače v skladu z
zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(5) Delodajalec delavcu pisno odredi napotitev na začasno
čakanje na delo v skladu z odločitvijo iz prvega odstavka 2. člena
tega zakona. V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja
na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne
na delo, ter višino nadomestila plače.
(6) Delavec, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec
pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, določeni v prvi alineji drugega odstavka
tega člena.
(7) Upravičenost do nadomestila plače iz šestega odstavka
tega člena traja najdlje do 30. septembra 2020.
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6. člen
(delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj)
(1) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo
ali odrejeni karanteni upravičen do odsotnosti z dela ali med trajanjem začasnega čakanja na delo ali med odrejeno karanteno
pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ter do ustreznega
nadomestila plače ali plačila prispevkov, se nadomestilo plače iz
prve alineje drugega odstavka ali šestega odstavka prejšnjega
člena v tem času ne izplačuje.
(2) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo
ali odrejeni karanteni ali med trajanjem začasnega čakanja na
delo ali odrejeno karanteno uveljavil oziroma je upravičen do
dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na
podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali
je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu, se
nadomestilo plače iz prve alineje drugega odstavka ali šestega
odstavka prejšnjega člena v tem času izplačuje v sorazmernem
delu, delavec pa zadrži pravico do prejemkov oziroma plačila
prispevkov iz socialnih zavarovanj po navedenih predpisih, kot
da bi delal.
7. člen
(uveljavljanje pravice delodajalca do povračila
nadomestila plače)
(1) Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski ali
pisni obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljnjem besedilu: zavod) v osmih dneh od napotitve delavca
na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 30. septembra 2020.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pravico do delnega
povračila nadomestila plače uveljavi delodajalec, ki je delavce na
začasno čakanje na delo napotil pred uveljavitvijo tega zakona,
če vloži vlogo iz prejšnjega odstavka v osmih dneh od uveljavitve
tega zakona in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice. V tem
primeru se delno povračilo nadomestila plače izplačuje za čas
začasnega čakanja na delo po uveljavitvi tega zakona.
(3) Vlogi iz prvega in drugega odstavka tega člena za delavca na začasnem čakanju na delo delodajalec priloži dokazila
iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(4) Vlogi iz prvega odstavka tega člena za delavca, ki
zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela v skladu s
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more
organizirati dela na domu, delodajalec priloži kopijo odločbe
ministra, pristojnega za zdravje, in izjavo, iz katere izhaja, da za
delavca ni mogoče organizirati dela na domu.
(5) Zavod odloči o vlogi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(6) Na podlagi odločbe o priznanju pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil plače, sklene zavod z delodajalcem
pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti.
(7) Pogodba o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače mora zlasti vsebovati predmet, osnovo za izračun nadomestil
plače, način izračuna delnega povračila nadomestil plače, višino
delnega povračila nadomestil plače, vsebino zahtevkov za delno
povračilo nadomestil plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev
zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev pogodbe ter
nadzor nad njenim izvajanjem.
(8) Določbe glede delnega povračila nadomestila plače iz
tega člena se smiselno uporabljajo tudi za povračilo nadomestila
plače zaradi odrejene karantene.
8. člen
(višina in izplačilo povračila izplačanih nadomestil plače)
(1) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače
s strani Republike Slovenije znaša 40 % nadomestila plače in je
omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela.
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(2) Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi odrejene
karantene ne morejo opravljati dela, Republika Slovenija povrne
v celoti.
(3) Delno povračilo nadomestila plače za delavce, ki jih
je delodajalec napotil na začasno čakanje na delo, in povračilo
nadomestila plače zaradi odrejene karantene, razen za delavce,
za katere plačilo nadomestila plače ne bremeni delodajalca,
se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali
v celoti, in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila
nadomestila plače po tem zakonu.
(4) Delodajalcu pripada delno povračilo nadomestil plače
delavcev na začasnem čakanju na delo in nadomestilo zaradi
odrejene karantene za dejansko mesečno oziroma tedensko
obveznost, za praznične in druge dela proste dni, določene z
zakonom.
(5) Zavod delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil
plače, če jih ta ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni.
9. člen
(obveznosti delodajalca)
(1) V obdobju prejemanja delnega povračila izplačanih
nadomestil plače v skladu s prejšnjim členom mora delodajalec
delavcem na začasnem čakanju na delo izplačevati nadomestila
plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.
(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme:
– začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
– odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci
na začasnem čakanju na delo.
(3) Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo, ali
ga na začasnem čakanju na delo nadomesti z drugim delavcem,
o tem predhodno obvesti zavod.
(4) Če delodajalec ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena ali ne ohrani zaposlitve v skladu s tretjo
alinejo prvega odstavka 2. člena tega zakona, mora prejeta
sredstva v celoti vrniti.
(5) Če delodajalec ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, mora prejeta sredstva vrniti za delavca, v zvezi s
katerim je bila ugotovljena nepravilnost.
(6) Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva po tem
zakonu, mora prejeta sredstva vrniti v celoti, če začne postopke
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju:
– prejemanja sredstev in
– po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju
prejemanja sredstev.
10. člen
(časovno uveljavljanje delnega povračila nadomestil
plače delavcem)
(1) Delodajalec lahko pravico do delnega povračila nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo uveljavlja le
enkrat in največ za tri zaporedne mesece.
(2) Upravičenost do delnega povračila nadomestil plače iz
prejšnjega odstavka traja najdlje do 30. septembra 2020.
11. člen
(zagotavljanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije)
Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.
III. ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV
12. člen
(upravičenec)
(1) Do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno
organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne
izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje
tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi ter nima drugih zaposlenih (v nadaljevanju: upravičenec).
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(2) Do odloga plačila prispevkov iz prejšnjega odstavka ni
upravičen upravičenec:
– ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisan v poslovni
register ali v drug register oziroma evidenco, ki je predpisana za
določeno dejavnost,
– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. februar 2020 znaša 50 eurov ali več
in teh obveznosti z dne 28. februarja 2020, višjih od 50 eurov, ni
poravnal do 6. aprila 2020, in
– ki je do dneva uveljavitve tega zakona pričel s postopkom
prenehanja opravljanja dejavnosti.
13. člen
(odlog plačila prispevkov)
(1) Upravičencu se neposredno na podlagi tega zakona
odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila,
maja in junija 2020.
(2) Odložene prispevke iz prejšnjega odstavka mora upravičenec plačati najkasneje do 31. marca 2022. V tem obdobju
lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno.
(3) Od odloženih prispevkov po tem členu, ki jih upravičenec ne plača do roka iz prejšnjega odstavka, se plačujejo
zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
14. člen
(zagotavljanje sredstev Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije)
Republika Slovenija v skladu s 163. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD,
102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) zagotavlja likvidna
sredstva za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti ter za kritje
morebitnega primanjkljaja med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu iz proračuna Republike Slovenije.
15. člen
(izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil
plače ter izvajanjem pogodbe)
(1) Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plač, mora
zavodu omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. V primeru nadzora na kraju samem, mora zavodu omogočiti vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem tega zakona.
(2) Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in
izvajanja nadzora, ima zavod pravico brezplačno pridobivati
podatke o delavcih na začasnem čakanju na delo iz zbirk podatkov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Finančne
uprave Republike Slovenije, in sicer:
– osebno ime,
– enotno matično številko občana,
– zavarovalno podlago ter
– podatke o izplačanih plačah in plačanih prispevkih.
(3) Za namene izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti delodajalca, ima zavod pravico tudi neposredno od delodajalca pridobivati dokazila in listine, iz katerih je
razviden razlog prenehanja zaposlitve delavca v času uveljavljanja pravic po tem zakonu, na katerih mora delodajalec prekriti
oziroma iz katerih mora izločiti tiste dele listin, ki niso nujni za
ugotovitev razloga prenehanja zaposlitve in za vročitev takšne
listine.
(4) Podatki, ki jih pridobi zavod na podlagi tega zakona,
se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po
pridobitvi.
(5) Po preteku roka hrambe iz prejšnjega odstavka se podatki blokirajo in nadalje obravnavajo v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.
(6) Po blokiranju po prejšnjem odstavku se podatki iz četrtega odstavka tega člena hranijo 30 let.
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16. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s
predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
(ZIUPKGP)

17. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki:
– izplača nadomestila plače v nasprotju s tem zakonom
(prvi odstavek 9. člena),
– v šestih mesecih od začetka začasnega čakanja na
delo delavcev začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi
oziroma odpove pogodbo o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov ali v času prejemanja delnega povračila nadomestil plače
delavcem odredi nadurno delo ali ne obvesti zavoda v primeru,
da delavca pozove, da se vrne na delo, ali ga na začasnem čakanju na delo nadomesti z drugim delavcem v nasprotju s tem
zakonom (tretja alineja prvega odstavka 2. člena, drugi in tretji
odstavek 9. člena),
– ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora
zavoda (15. člen).
(2) Z globo od 1.500 do 8.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba delodajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec
posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za prekršek iz tega zakona se sme v hitrem postopku
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.

Razglašam Zakon o interventnih ukrepih na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2020.

IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(izravnava polnega delovnega časa)
(1) Ne glede na sedmi odstavek 148. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15
– ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in
81/19) se v letu 2020 pri neenakomerni razporeditvi ter začasni
prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše
od 12 mesecev.
(2) Za referenčno obdobje, v katerem se polni delovni
čas pri neenakomerni razporeditvi ali začasni prerazporeditvi
delovnega časa kot povprečni delovni obveznosti v obdobju
12 mesecev izravna, se šteje koledarsko leto 2020.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-04/20-1/39
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EPA 1070-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

680.

Zakon o interventnih ukrepih na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Št. 003-02-2/2020-15
Ljubljana, dne 28. marca 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU
KMETIJSTVA, GOZDARSTVA
IN PREHRANE (ZIUPKGP)
1. člen
(vsebina)
S tem zakonom se z namenom zagotovitve zadostne oskrbe
prebivalstva s hrano v Republiki Sloveniji zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem
besedilu: epidemija), preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi, ureja možnost omejitve prometa
s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi,
omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe.
2. člen
(ukrepi na trgu kmetijskih pridelkov, živil ali živali)
(1) Če zaradi epidemije ni mogoče na drug način zagotoviti zadostne oskrbe prebivalstva s hrano, se lahko odredijo
naslednji ukrepi:
– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine,
posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali, namenjenih
za hrano ljudi, na ozemlje druge države članice Evropske unije
ali izvoza v tretje države;
– omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine,
posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali, namenjenih
za hrano ljudi, na ozemlje Republike Slovenije z območja druge
države članice Evropske unije ali uvoza iz tretje države;
– omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali, namenjenih za hrano ljudi, v celotni verigi
preskrbe s hrano, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka,
živila ali živali, ali omejitev višine cene semen, semenskega in
saditvenega materiala;
– določitev začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva, če nosilec kmetijskega gospodarstva, člani kmetije ali
zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, zaradi posledic epidemije niso zmožni opravljati pridelave
kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali, in to sporočijo na krizno
telefonsko številko ali elektronski naslov ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo;
– začasna postavitev, uporaba oziroma vzdrževanje objekta za namen skladiščenja (v nadaljnjem besedilu: skladišče)
kmetijskih pridelkov ali živil s strani Republike Slovenije.
(2) Predlog za začasnega upravljavca iz četrte alineje prejšnjega odstavka poda nosilec ali član kmetijskega gospodarstva
iz četrte alineje prejšnjega odstavka. Če nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ne predlagata začasnega upravljavca,
določitev začasnega upravljavca pa je nujna, ker bi sicer nastala
škoda ali bi bila zamujena očitna korist, ga določi ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, ob predhodnem soglasju začasnega
upravljavca, po naslednjem vrstnem redu:
– nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji občini, v kateri se nahaja kmetijsko
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gospodarstvo, za katero se določa začasni upravljavec, ter ima
v lasti zemljišče, ki meji na zemljišče kmetijskega gospodarstva,
za katero se določa začasni upravljavec;
– nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji občini, v kateri se nahaja kmetijsko
gospodarstvo, za katero se določa začasni upravljavec;
– drugi nosilec kmetijskega gospodarstva.
(3) Če začasnega upravljavca ni mogoče določiti v skladu
s prejšnjim odstavkom, se kot začasni upravljavec določi enota
kmetijsko svetovalne službe, na območju katere kmetijsko gospodarstvo leži.
(4) Začasni upravljavec iz četrte alineje prvega odstavka
tega člena ima tiste pravice in obveznosti nosilca kmetijskega
gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki so
potrebne za izvajanje nujnih del pri upravljanju kmetijskega
gospodarstva, ker bi kmetijskemu gospodarstvu sicer nastala
škoda ali bi bila zamujena očitna korist. Na podlagi predloženega
poročila o delu ima začasni upravljavec pravico do mesečnega
denarnega nadomestila za začasno upravljanje kmetijskega gospodarstva.
(5) Za izvajanje ukrepa iz pete alineje prvega odstavka
tega člena se prednostno uporabi zemljišča oziroma objekte v
lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, zemljišča oziroma
objekte, ki so primerna za skladišča, imajo slabšo bonitetno oceno zemljišča, zemljišča oziroma objekte, pri katerih se najmanj
omeji lastnike oziroma upravljavce ter izvajanje gospodarske in
druge dejavnosti, pri čemer:
– soglasja lastnikov zemljišč ali objektov oziroma drugih
upravljavcev zemljišč ali objektov niso potrebna;
– se je vsakdo dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi ovirala ali
onemogočala dostop do skladišča, postavitev skladišča, njegovo
uporabo ali vzdrževanje;
– se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov,
prostorski akti ter predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje
narave, sladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo, ter predpisi, ki
urejajo kmetijstvo, gozdove in vode.
(6) Ukrepe iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka
tega člena odredi minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, v
soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo.
(7) O ukrepu iz četrte in pete alineje prvega odstavka
tega člena v upravnem postopku odloči ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo in prehrano. Zoper odločbo je dovoljen upravni spor,
vložena tožba v upravnem sporu ne zadrži izvršitve izpodbijane
odločbe. Če gre za ukrep iz pete alineje prvega odstavka tega
člena se z odločbo določijo tudi lokacija objekta, postopek za
postavitev ali uporabo objekta, vzdrževanje objekta, višina nadomestila lastnikom zemljišč in objektov ter trajanje tega ukrepa.
(8) Podrobnejše kriterije za višino nadomestila iz četrtega
odstavka tega člena glede na velikost kmetijskega gospodarstva
v začasnem upravljanju, število glav velike živine, zahtevnost in
obsežnost kmetijske obdelave ter postopek določanja nadomestila predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada).
(9) Podrobnejše kriterije za višino nadomestila za ukrep
iz pete alineje prvega odstavka tega člena glede na velikost
objekta ali zemljišča, zmogljivost in opremljenost objekta, knjižno
vrednost objekta ter postopek določanja nadomestila predpiše
vlada.
3. člen
(ukrepi na trgu gozdno lesnih sortimentov)
(1) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja
zdravja in življenja ljudi se lahko odredijo naslednji ukrepi:
– omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdno lesnih sortimentov, sekancev ali lesnih peletov z območja druge države
članice Evropske unije ali uvoz iz tretje države;
– postavitev, uporaba in vzdrževanje skladišča gozdno
lesnih sortimentov, posekanih v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in v skladu z odločbami Zavoda za gozdove o sanitarni
sečnji s strani Republike Slovenije.
(2) Za izvajanje ukrepa iz druge alineje prejšnjega odstavka
se prednostno uporabi zemljišča oziroma objekte v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, zemljišča oziroma objekte,
ki so primerna za skladišča, imajo slabšo bonitetno oceno ze-
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mljišča, zemljišča oziroma objekte, pri katerih se najmanj omeji
lastnike oziroma upravljavce ter izvajanje gospodarske in druge
dejavnosti, pri čemer:
– soglasja lastnikov zemljišč ali objektov oziroma drugih
upravljavcev zemljišč ali objektov niso potrebna;
– se je vsakdo dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi ovirala ali
onemogočala dostop do skladišča, postavitev skladišča, njegovo
uporabo ali vzdrževanje;
– se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov,
prostorski akti ter predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje
narave, sladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo, ter predpisi, ki
urejajo kmetijstvo, gozdove in vode.
(3) Ukrep iz prve alineje prvega odstavka tega člena odredi
minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo.
(4) O ukrepu iz druge alineje prvega odstavka tega člena
v upravnem postopku odloči ministrstvo, pristojno za kmetijstvo
in prehrano, z odločbo, s katero se določijo tudi lokacija objekta,
postopek za postavitev ali uporabo objekta, vzdrževanje objekta,
višina nadomestila lastnikom zemljišč in objektov ter trajanje
tega ukrepa. Zoper odločbo je dovoljen upravni spor, vložena
tožba v upravnem sporu ne zadrži izvršitve izpodbijane odločbe.
(5) Podrobnejše kriterije za višino nadomestila iz prejšnjega odstavka glede na velikost objekta ali zemljišča, zmogljivost
in opremljenost objekta, knjižno vrednost objekta ter postopek
določanja nadomestila predpiše vlada.
4. člen
(ukrepi na področju veterinarstva)
(1) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe lahko minister, pristojen za veterinarstvo, v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, določi spremembe ukrepov glede najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali.
(2) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe ali upada
kadrovskih zmogljivosti v času razglasitve epidemije lahko Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v klavnicah,
kjer se letno zakolje do 1.000 glav velike živine, določi razpored
izvajanja ante in post mortem pregledov v skladu s kadrovskimi
zmogljivostmi.
(3) Zaradi posledic epidemije veletrgovci z zdravili, za namen izvajanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali
in izvajanja ukrepov ob pojavu posebej nevarnih bolezni iz Kodeksa o zdravju živali Mednarodne organizacije za zdravje živali,
zagotovijo veterinarskim organizacijam, ki izvajajo dejavnost
javne veterinarske službe, prednostno dobavo zdravil, cepiv, diagnostičnih sredstev, zaščitne opreme in dezinfekcijskih sredstev.
(4) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe se začasno
prepove vstop na kmetijska gospodarstva in v zbirne centre za
živali z namenom nakupa živali osebam, ki prihajajo iz države, ki
je uvedla omejitve gibanja oseb ali karanteno v zvezi z virusom.
5. člen
(ukrepi na področju fitofarmacevtskih sredstev)
(1) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe se podaljša
veljavnost izkaznic o opravljenem usposabljanju za ravnanje s
fitofarmacevtskimi sredstvi, katerih veljavnost se izteče v času
epidemije, do 30. dne po izvedbi prvega nadaljnjega usposabljanja, izvedenega po prenehanju ukrepov v skladu z 8. členom
tega zakona.
(2) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe se dovoli
uporabo naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, katerim poteče rok za izvedbo rednega pregleda v času epidemije,
do 30. dne po izvedbi prvega rednega pregleda naprav po prenehanju ukrepov v skladu z 8. členom tega zakona.
(3) Datumi usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi
sredstvi in datumi rednih pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev se objavijo na spletni strani Uprave za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6. člen
(ukrepi na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin)
V primeru pomanjkanja uradno potrjenega semena na
območju Republike Slovenije zaradi posledic epidemije, lahko
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minister, pristojen za kmetijstvo, odredi, da se dovoli trženje
semenskega materiala, ki ne izpolnjuje vseh zahtev, določenih
s predpisi o trženju semenskega materiala, zlasti glede kalivosti
semena ali kategorije semenskega materiala, ter določi pogoje,
pod katerimi se lahko ta semenski material trži.
7. člen
(podaljšanje mandata organom KGZS)
Mandat organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
se ne glede na zakon, ki ureja kmetijsko gozdarsko zbornico,
zaradi epidemije, podaljša do 1. novembra 2020.
8. člen
(časovna omejitev)
Ukrepi iz tega zakona ter aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada
s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
vendar najdlje do 1. septembra 2020.
9. člen
(financiranje)
Za financiranje nadomestila za začasno upravljanje kmetijskega gospodarstva iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena
tega zakona ter nadomestila za začasno postavitev, uporabo
oziroma vzdrževanja skladišča iz pete alineje prvega odstavka
2. člena in druge alineje prvega odstavka 3. člena tega zakona
se sredstva zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prve in druge alineje
prvega odstavka 2. člena tega zakona izvajajo cariniki in tržni
inšpektorji.
(2) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tretje alineje prvega
odstavka 2. člena tega zakona izvajajo kmetijski in tržni inšpektorji.
(3) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz četrte in pete alineje
prvega odstavka 2. člena tega zakona izvajajo kmetijski inšpektorji.
(4) Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prve in druge alineje
prvega odstavka 3. člena tega zakona izvajajo cariniki in gozdarski inšpektorji.
(5) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz četrtega odstavka
4. člena tega zakona izvajajo uradni veterinarji.
11. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 10.000 do 200.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– daje na trg posamezne skupine, posamezni kmetijski
pridelek, živilo ali živali, namenjenih za hrano ljudi, na ozemlje
druge države članice Evropske unije ali izvaža v tretje države
v nasprotju z ukrepom iz prve alineje prvega odstavka 2. člena
tega zakona;
– daje na trg posamezne skupine, posamezni kmetijski
pridelek, živilo ali živali, namenjenih za hrano ljudi, na ozemlje
Republike Slovenije z območja druge države članice Evropske
unije ali uvaža iz tretje države v nasprotju z ukrepom iz druge
alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona;
– krši omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali, namenjenih za hrano ljudi, ali omejitev
višine cene semen, semenskega in saditvenega materiala, določeno z ukrepom iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega
zakona;
– ne izvaja nalog začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva v skladu z ukrepom iz četrte alineje prvega odstavka
2. člena tega zakona;
– daje na trg gozdno lesne sortimente, sekance in lesne
pelete z območja druge države članice Evropske unije ali uvaža
iz tretje države v nasprotju z ukrepom iz prve alineje prvega
odstavka 3. člena tega zakona;
– ovira ali onemogoča dostop do skladišča, postavitev
skladišča, njegovo uporabo ali vzdrževanje v nasprotju z drugo
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alinejo petega odstavka 2. člena tega zakona ali drugo alinejo
drugega odstavka 3. člena tega zakona;
– vstopi na kmetijsko gospodarstvo ali v zbirni center za
živali v nasprotju z ukrepom iz četrtega odstavka 4. člena tega
zakona.
(2) Z globo 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 600 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Vlada izda podzakonske predpise iz osmega in devetega
odstavka 2. člena ter petega odstavka 3. člena tega zakona v
enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/20-1/19
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EPA 1073-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

681.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi
s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)
Razglašam Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(ZZUSUDJZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. marca 2020.
Št. 003-02-2/2020-16
Ljubljana, dne 28. marca 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI,
UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI
ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA
NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-CoV-2 (COVID-19)
(ZZUSUDJZ)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta zakon zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2
(COVID-19) z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe,
varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zagotavljanja izvajanja
pravic in obveznosti določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi,
upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij.
2. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi
podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada
Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.
II. UKREPI V SODNIH ZADEVAH
3. člen
(tek rokov)
(1) Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih,
določeni z zakonom, ne tečejo.
(2) Roki v sodnih zadevah ne tečejo, razen v sodnih zadevah, ki se obravnavajo kot nujne.
(3) Rok za vložitev ustavne pritožbe ne teče.
4. člen
(nujne sodne zadeve)
(1) Ne glede na prvi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13,
17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1; v
nadaljnjem besedilu: Zakon o sodiščih) lahko predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na način iz tretjega odstavka
83.a člena Zakona o sodiščih odloči, da se tudi zadeve iz 2. in
5. do 9. točke drugega odstavka 83. člena Zakona o sodiščih ne
štejejo kot nujne zadeve.
(2) Ne glede na drugi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih lahko ukrepi iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in ukrepi iz prejšnjega odstavka, ki jih iz razlogov iz 1. člena
tega zakona določi predsednik Vrhovnega sodišča na način iz
tretjega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, trajajo, dokler
trajajo ukrepi po tem zakonu.
(3) Če sodišče zaradi tehtnih razlogov, ki so nastali na strani sodišča, ne more odločati o nujnih zadevah iz prvega odstavka
tega člena, predsednik neposredno višjega sodišča določi drugo
stvarno pristojno sodišče.
5. člen
(izključitev javnosti)
Sodnik ali predsednik senata lahko iz razloga iz 1. člena
tega zakona začasno izključi javnost celotne glavne obravnave
ali njenega dela.
III. UKREPI V UPRAVNIH IN DRUGIH
JAVNOPRAVNIH ZADEVAH
6. člen
(tek rokov)
(1) Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki
nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem
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upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v
nadaljnjem besedilu: Zakon o splošnem upravnem postopku) (v
nadaljnjem besedilu: upravne zadeve), za opravljanje procesnih
dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter
roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo.
(2) Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu,
se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od
dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona. Če
z iztekom roka za uveljavitev pravice preneha istovrstna pravica,
se šteje, da je prenehala z iztekom roka iz prejšnjega stavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se tek rokov ne
prekine v posamičnih upravnih zadevah, če 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 stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje
drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za
doseg namena iz 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
nujne zadeve).
(4) V odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se
določi rok, se stranko opozori o teku roka v skladu s tem členom.
(5) Organi o tem, da se rok, ki je bil določen v odločbi,
sklepu ali drugem dokumentu, izdanem pred uveljavitvijo tega
zakona, ne prekine v skladu s tretjim odstavkom tega člena,
nemudoma obvestijo stranke.
(6) V prekrškovnih zadevah roki ne tečejo. Ne glede na
prejšnji stavek roki pred prekrškovnim organom, ki v zadevah iz
tretjega odstavka tega člena lahko začne ali nadaljuje postopek
o prekršku, tečejo, o čemer mora storilca prekrška obvestiti.
7. člen
(ukrepi v zvezi s poslovanjem)
(1) V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih
in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za
uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(2) V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po
elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem
primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na
vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra
stalnega prebivalstva.
(3) V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec
lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.
(4) V upravnih zadevah se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.
8. člen
(vročanje v nujnih zadevah)
(1) Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na
podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne
opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve,
roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa iz 2. člena tega
zakona oziroma najkasneje 2. julija 2020.
(2) Vročanje v prostorih organa se ne opravlja, razen v
nujnih primerih, če je takšna vročitev predpisana z zakonom.
(3) Vročanje z javnim naznanilom se opravlja tako, da se
sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavi na državnem
portalu eUprava.
9. člen
(določitev dodatnih ukrepov)
Vlada Republike Slovenije lahko v skladu s tem zakonom
določi tudi organizacijske in druge podobne ukrepe, ki so nujni
za preprečitev širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2,
varovanje pravic in pravnih koristi oseb in nemoteno poslovanje
upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ko opravljajo
upravne naloge.
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IV. UKREPI PRI IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
10. člen
(poziv obsojencu)
Že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora se prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo.
11. člen
(premestitev obsojenca)
Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, premesti obsojenca iz enega
v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda.
12. člen
(prekinitev prestajanja kazni zapora)
Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po
uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja
epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, za čas enega meseca
prekine prestajanje kazni zapora obsojencu, kadar ne obstajajo varnostni zadržki. Zoper odločbo direktorja je dovoljena
pritožba, ki ne zadrži njene izvršitve. Trajanje prekinitve kazni
zapora se lahko zaporniku podaljšuje, dokler obstaja razlog
za prekinitev.
13. člen
(predčasni odpust)
Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko iz razloga preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2
ob upoštevanju pogojev iz 108. člena Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12,
54/15 in 11/18) predčasno odpusti obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni.
V. UKREPI GLEDE NOTARSKIH PISARN
14. člen
(poslovanje notarskih pisarn)
(1) Ne glede na tretji odstavek 20. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) lahko predsednik Notarske zbornice
Slovenije sprejme začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja
uradnih ur za sprejemanje strank.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sprejme ukrep popolnega
zaprtja notarske pisarne minister, pristojen za pravosodje, na
predlog Notarske zbornice Slovenije.
(3) Notarska zbornica Slovenije seznani javnost s sprejetjem začasnih ukrepov iz tega člena z objavo na svoji spletni
strani.
VI. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/20-7/18
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EPA 1075-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
682.

Zakon o interventnih ukrepih
na javnofinančnem področju (ZIUJP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih
na javnofinančnem področju (ZIUJP)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju (ZIUJP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2020.

Št. 003-02-2/2020-17
Ljubljana, dne 28. marca 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH
NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU (ZIUJP)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: epidemija) določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov,
ki zagotavljajo zavezankam ali zavezancem za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za davek) lažje izpolnjevanje davčnih
obveznosti.
(2) S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo
ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.
(3) Če ta zakon ne določa drugače, se uporabljajo določbe
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in določbe Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZJF).
2. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi
podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) s sklepom, ki
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU
3. člen
(predlaganje davčnega obračuna)
(1) Ne glede na drugi odstavek 297. člena ZDavP-2 mora
zavezanec za davek predložiti davčnemu organu davčni obračun
od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 najpozneje do 31. maja
2020.
(2) Ne glede na drugi odstavek 358. člen ZDavP-2 mora
zavezanec za davek, ki sestavlja davčni obračun za davčno
obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predložiti davčnemu organu davčni obračun davka od dohodka pravnih oseb
za leto 2019 najpozneje do 31. maja 2020.
(3) Če zavezanec za davek sestavlja davčni obračun za
davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako

Uradni list Republike Slovenije
poslovnemu letu, ter se izteče rok za predložitev davčnega obračuna iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2 v obdobju trajanja
ukrepov po tem zakonu, lahko predloži davčni obračun v dveh
mesecih po izteku roka iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.
4. člen
(rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove
z upoštevanjem normiranih odhodkov)
(1) Ne glede na prvi odstavek 308. člena ZDavP-2 zavezanec za davek opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove
z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2020 najpozneje do 31. maja 2020 oziroma do poteka roka za preložitev
obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka
iz dejavnosti.
(2) Ne glede na tretji odstavek 382.a člena ZDavP-2 zavezanec za davek priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2020 oziroma
za davčno leto, ki se začne v letu 2020, najpozneje do 31. maja
2020 oziroma do poteka roka za predložitev davčnega obračuna.
(3) Šteje se, da je zavezanec za davek priglasil ugotavljanje davčne osnove za davčno leto z upoštevanjem normiranih
odhodkov in se odločil za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če do 31. maja 2020 oziroma
do poteka roka za predložitev davčnega obračuna ne obvesti
davčnega organa o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov v davčnem obračunu za
predhodno davčno leto oziroma obdobje.
5. člen
(zahteva za spremembo predhodne akontacije oziroma
akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov
pravnih oseb)
Ne glede na prvi odstavek 299. člena in deveti odstavek
371. člena ZDavP-2 zavezanec za davek zahtevi za spremembo
predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb priloži oceno davčne
osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo
davčne osnove.
6. člen
(določitev nove zavarovalne osnove)
Ne glede na šesti in trinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) in ne glede
na drugi odstavek 10. člena Pravilnika o določanju zavarovalne
osnove (Uradni list RS, št. 89/13, 11/15, 83/16 in 72/17) se zavarovalna osnova v letu 2020 na novo določi na podlagi zadnjega
obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka
iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka
predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij.
7. člen
(odlog in obročno plačilo)
(1) Ne glede na prvi odstavek 102. člena ZDavP-2 lahko
davčni organ 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.
(2) Davčni organ lahko ne glede na peti odstavek 102. člena ZDavP-2 dovoli odlog plačila davka zaradi epidemije tudi za
akontacije davka ali davčni odtegljaj.
(3) Davčni organ odloči o odlogu oziroma plačilu davkov po
tem členu v roku osmih dni od dneva prejema vloge.
(4) Če je davčni organ zavezancu za davek dovolil obročno plačilo davka v skladu s prvim odstavkom tega člena in če
zavezanec za davek zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v
plačilo v obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v
plačilo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju
trajanja ukrepov po tem zakonu. Davčni organ v odločbi, s katero
dovoli obročno plačilo davka, zavezanca za davek opozori na
posledice zamude.
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(5) Ne glede na osmi odstavek 101. člena, osmi odstavek
102. člena in četrti odstavek 103. člena ZDavP-2, če zavezanec
za davek zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo v
obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo
vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju trajanja
ukrepov po tem zakonu. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli
obročno plačilo davka, zavezanca za davek opozori na posledice
zamude.
8. člen
(obračun obresti v času odloga in obročnega plačila)
(1) Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo
davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka v skladu s tem
zakonom, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane
davke (vključno z zamudnimi obrestmi), ne zaračunajo obresti.
(2) Za čas, ko je zavezancu za davek – fizični osebi odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka v
skladu s 101. in 103. členom ZDavP-2, se za odloženi znesek
davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.
(3) Za čas, ko je zavezancu za davek, ki ni fizična oseba,
odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka
v skladu s 102. in 103. členom ZDavP-2, se za odloženi znesek
davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.
9. člen
(odmera dohodnine)
(1) Ne glede na tretji odstavek 267. člena ZDavP-2 davčni
organ najpozneje do 30. junija 2020 sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine za leto 2019.
(2) Ne glede na šesti odstavek 267. člena ZDavP-2 mora
zavezanec za davek rezident, če mu informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni bil vročen do 15. julija 2020, vložiti napoved
za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.
10. člen
(davčna izvršba)
(1) Minister, pristojen za finance, določi politiko izvajanja
davčne izvršbe v obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu.
(2) V obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu ne teče zastaranje pravice do izterjave davka za tiste zavezance za davek,
ki izkoristijo možnost po tem zakonu, če davčni organ ne začne
oziroma ne nadaljuje že začete davčne izvršbe. V tem primeru
je zastaranje pravice do izterjave zadržano. Čas zadržanja se ne
šteje v čas zastaralnega roka, določenega v 125. in 126. členu
ZDavP-2, niti v čas veljavnosti rubeža, določenega v 189. členu
ZDavP-2.
III. UKREPI S PODROČJA JAVNIH FINANC
11. člen
(zadržanje izvrševanja proračuna države)
(1) Ne glede na prvi in sedmi odstavek 40. člena ZJF se z
uveljavitvijo tega zakona zadrži izvrševanje posameznih izdatkov
neposrednih uporabnikov proračuna države za več kot 45 dni
oziroma do sprejema rebalansa proračuna države za leto 2020.
(2) Ne glede na peti odstavek 40. člena ZJF vlada predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
državni zbor) predlog rebalansa proračuna države v 90 dneh
po razglasitvi prenehanja epidemije, vendar ne pozneje kot
1. septembra 2020.
(3) Urad, pristojen za makroekonomske analize in razvoj,
najpozneje v 15 dneh po prenehanju razlogov za ukrepe, uvedene s tem zakonom, ministrstvu, pristojnemu za finance, posreduje napoved makroekonomskih agregatov za leti 2020 in 2021.
12. člen
(prerazporeditve)
(1) Ne glede na 28. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS,
št. 75/19) vlada za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje
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ukrepov, povezanih z epidemijo, odloča o prerazporeditvah pravic porabe v proračunu države brez omejitev.
(2) Vlada mesečno poroča državnemu zboru o obsegih
izvedenih prerazporeditev pravic porabe iz prejšnjega odstavka
po predlagateljih finančnih načrtov.
(3) Ne glede na tretji in četrti odstavek 48. člena ZJF v letu
2020 odstotek sredstev, ki se lahko izloči v sredstva proračunske
rezerve, ni omejen, o uporabi sredstev pa odloča vlada.
13. člen
(roki za predložitev zaključnih računov)
(1) Ne glede na določbe 93. člena ZJF:
– neposredni uporabniki državnega proračuna pripravijo
premoženjsko bilanco in jo do 31. maja 2020 predložijo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence (v nadaljnjem
besedilu: AJPES);
– neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo
premoženjsko bilanco in jo do 31. maja 2020 predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jo do 30. junija 2020
predloži AJPES. Občine v premoženjsko bilanco občine vključijo
tudi premoženjsko bilanco posrednih uporabnikov občinskega
proračuna in ožjih delov občin iz četrte alineje tega odstavka;
– posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 31. maja 2020
predložijo AJPES;
– posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli
občin sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 31. maja 2020
predložijo AJPES;
– ministrstvo, pristojno za finance, pripravi konsolidirano
premoženjsko bilanco države in občin in jo do 31. julija 2020
predloži vladi v sprejem.
(2) Ne glede na drugi odstavek 97. člena ZJF ministrstvo,
pristojno za finance, pripravi predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga predloži Računskemu sodišču Republike
Slovenije najpozneje do 31. maja 2020.
(3) Ne glede na 98. člen ZJF župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži
ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do 31. maja 2020,
občinskemu svetu v sprejem pa do 15. junija 2020.
IV. POSEBNI DOLOČBI
14. člen
(rok za predložitev letnih poročil)
Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo
tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na AJPES, in jim rok za
predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 31. majem 2020,
v letu 2020 predložiti letna poročila najpozneje do 31. maja 2020.
15. člen
(podaljšanje rokov)
Če do 15. maja 2020 ne bo preklicana epidemija, se roki iz
3., 4., 6., 9., 13. in 14. člena tega zakona podaljšajo za 30 dni.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/20-6/24
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EPA 1079-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnem ukrepu
odloga plačila obveznosti kreditojemalcev
(ZIUOPOK)
Razglašam Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2020.
Št. 003-02-2/2020-18
Ljubljana, dne 28. marca 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA
OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK)
1. člen
(namen zakona)
S tem zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila
obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji
v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: epidemija virusa) in s tem povezan nadzor.
2. člen
(ukrep, subjekti in postopek v zvezi z vlogo za odlog)
(1) Banka ali hranilnica, ki ima sedež v Republiki Sloveniji,
ali podružnica banke države članice, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko
opravlja bančne storitve na območju Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: banka), odobri kreditojemalcu odlog plačila
obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev v skladu
z določbami tega člena in 3. člena tega zakona, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec
zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso
zapadle v plačilo.
(2) Za kreditojemalca iz prejšnjega odstavka šteje:
– gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
– zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Kreditojemalec iz prejšnjega odstavka naslovi na banko
vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje
v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa.
(4) V vlogi iz prejšnjega odstavka:
– gospodarska družba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, razvršča med velike družbe, ugotovi in
utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve,
da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni
pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave
z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe
ter v ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic
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epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane
zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko ji je v skladu z določbami zakona odloženo
plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh;
– gospodarska družba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, razvršča med mikro, majhne ali srednje
velike družbe, ter zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična
oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba, ugotovi in utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da
pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije
virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter v ta namen predloži opis poslovnega položaja
zaradi posledic epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12.
2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge
iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko mu je v skladu z določbami
zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno
odplačilo le-teh;
– fizična oseba iz četrte alineje drugega odstavka tega
člena ugotovi in utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila
obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ter v ta namen predloži
opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije
virusa, ki so vplivale na njen finančni položaj.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek kreditojemalcu iz druge
alineje prejšnjega odstavka ni treba priložiti opisa poslovnega
položaja in podati utemeljitve, če opravlja dejavnost, za katero
je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa
začasno prepove. V tem primeru kreditojemalec v vlogi navede
le vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove
dejavnosti.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko banka in
kreditojemalec sporazumno dogovorita za rok glede plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za kreditojemalca ugodnejši.
(7) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za kreditne
pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti tega
zakona.
3. člen
(opis poslovnega položaja kreditojemalca)
Opis poslovnega položaja iz prve in druge alineje četrtega
odstavka prejšnjega člena mora vsebovati:
– navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno
zmanjšanje obsega dela in poslovanja kreditojemalca zaradi
posledic epidemije virusa, zaradi česar je prišlo do težav z likvidnostjo, ki lahko povzroči njegovo insolventnost (za subjekte iz
prve alineje četrtega odstavka prejšnjega člena) oziroma zaradi
katerih ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni
pogodbi z banko (za subjekte iz druge alineje četrtega odstavka
prejšnjega člena);
– načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti.
4. člen
(poročanje kreditojemalca in prekinitev ali skrajšanje
odloga plačila)
(1) Kreditojemalec, ki pripravi opis poslovnega položaja v
skladu s četrtim odstavkom 2. člena tega zakona, enkrat mesečno
poroča banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja.
(2) Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če:
– kreditojemalec redno ne poroča v skladu s prejšnjim
odstavkom;
– na podlagi poročanja kreditojemalca in drugih podatkov
o kreditojemalcu, s katerimi razpolaga banka, oceni, da je prekinitev ali skrajšanje obdobja odloga plačila upravičeno;

Št.

36 / 28. 3. 2020 /

Stran

1937

– ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke.
(3) Skrajšanje obdobja odloga plačila skladno z drugo alinejo prejšnjega odstavka velja tudi za kreditojemalce iz petega
odstavka 2. člena tega zakona.
(4) Če je kreditojemalec fizična oseba iz četrte alineje
drugega odstavka 2. člena tega zakona, lahko banka prekine ali
skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec
v vlogi navajal lažne podatke.
5. člen
(značilnosti odloga plačila)
(1) Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja
odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša
za čas trajanja odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila
naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne
pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega
obroka v skladu s kreditno pogodbo.
(2) Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks
h kreditni pogodbi, ki upošteva značilnosti odloga plačila iz
prejšnjega odstavka, razen za kreditne pogodbe iz sedmega
odstavka 2. člena tega zakona.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko banka in
kreditojemalec sporazumno dogovorita drugače.
(4) Za veljavnost in učinke odloga plačila po tem zakonu v
razmerju med banko, ki izvede ukrep iz 2. člena tega zakona, in
njenim kreditojemalcem, se razen sklenitve aneksa iz drugega
odstavka tega člena ne zahteva nobeno dodatno dejanje banke,
ki izvede ukrep po tem zakonu, ali njenih kreditojemalcev ali njihovih porokov, ne glede na drugačne določbe v kreditni pogodbi
ali zakonih, ki se uporabljajo v zvezi s plačilom obveznosti iz
kreditne pogodbe.
6. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja
Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravlja nadzor nad izvajanjem četrtega odstavka 2. člena tega zakona Tržni inšpektorat
Republike Slovenije.
POSEBNA DOLOČBA
7. člen
(pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja)
(1) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19, v nadaljnjem
besedilu: ZPPDFT-1) lahko zavezanec iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 4. člena ZPPDFT-1 ukrep iz 1. točke prvega odstavka
16. člena ZPPDFT-1 na način, kot je določen v prvem odstavku
23. člena ZPPDFT-1, v prvem odstavku 24. člena ZPPDFT-1 in
v prvem odstavku 25. člena ZPPDFT-1, izjemoma izvede tudi v
roku enega meseca po sklenitvi poslovnega razmerja ali v roku
enega meseca po preklicu epidemije virusa, če je to potrebno
za zagotavljanje nemotenega poslovanja stranke v času trajanja
razmer epidemije ali za preprečevanje večje škode za poslovanje stranke zaradi razmer epidemije.
(2) Zavezanec je dolžan pred sklenitvijo poslovnega razmerja izvesti vsa možna dejanja za poznavanje svoje stranke,
ki niso v nasprotju z navodili pristojnih organov za ravnanje v
času trajanja razmer epidemije, tako da pridobi vse podatke iz
2. točke prvega odstavka 137. člena ZPPDFT-1 ter ugotovi in
preveri istovetnost s pomočjo omrežja, ki omogoča medsebojno
komuniciranje uporabnikov z video povezavo.
(3) Zavezanec pogovor preko video povezave posname in
posnetek hrani do poteka roka iz prvega odstavka tega člena.
Po preteku tega roka se posnetek trajno izbriše.
(4) Uporaba določb tega člena ni dovoljena, če v skladu
s 13. členom ZPPDFT-1 obstaja povečano tveganje za pranje
denarja ali financiranje terorizma.
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KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(prekršek banke)
(1) Z globo od 80.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka, ki kreditojemalcu, ki utemelji razloge iz četrtega
odstavka 2. člena ali izkaže izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 2. člena tega zakona, ne odobri odloga plačila obveznosti
iz kreditne pogodbe (prvi odstavek 2. člena).
(2) Član uprave, ki krši dolžnosti člana uprave, določene
z zakonom, ki ureja bančništvo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo v višini od 2.500 eurov do
10.000 eurov.
(3) Odgovorna oseba banke, ki ni član uprave, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 800 do
10.000 eurov.
9. člen
(prekršek kreditojemalca)
(1) Z globo od 2.500 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje kreditojemalec, ki je gospodarska družba, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med
mikro ali majhne družbe, ter zadruga, društvo, zavod, ustanova,
fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba, če
v opisu poslovnega položaja navaja neresnične podatke (četrti
odstavek 2. člena).

(2) Kreditojemalec, ki po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 25.000 do
250.000 eurov.
(3) Odgovorna oseba kreditojemalca se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 400 do 5.000 eurov.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ukrep iz tega zakona velja 18 mesecev od prenehanja
razlogov zanj, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/20-4/23
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EPA 1081-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
679.

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/20

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

1927

680.

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP)

1930

681.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ)

1932

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju (ZIUJP)

1934

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

1936

682.

683.

VSEBINA

1.

2.
3.
4.

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje
za imetnike službenih potnih listov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov
Ukrajine o mednarodnem cestnem prevozu
Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju
terorizma za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o
pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami
članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

1
2
2

3
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